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Załącznik nr  5 

Wzór 

 

UMOWY UŻYCZENIA   Nr 

 

zawarta w…(miejscowość)…………….. w dniu……………2021 r. 

pomiędzy:   

Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390), przy  

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 2/06, REGON 140603313,  

NIP 7010025169, zwanym dalej „CNK”, reprezentowanym przez: 

 

…………………………………– ……………………………, 

 zwanym w dalszej części umowy „Użyczającym”  

 

a 

(dane instytucji) ……………………………………… 

reprezentowaną/ym przez………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Biorącym w użyczenie” 
W związku z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 2019), postanowienia przedmiotowej ustawy nie znajdują zastosowania do Umowy. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron w zakresie 

nieodpłatnego użyczenia dóbr kultury i nauki zwanych w dalszej części Umowy 

„Wystawą”, w skład której wchodzi … (od 15 do 18) eksponatów interaktywnych oraz 

wyposażenie przestrzeni warsztatowej służącej swobodnemu eksperymentowaniu i 

podejmowaniu wyzwań konstruktorskich. Wystawa dotyczy różnych dziedzin nauki, 

dzięki czemu zwiedzający mogą poznawać rozmaite aspekty świata przyrody takie jak: 

ruch, światło, ludzki organizm. 

2. Miejsce w którym umieszczona zostanie Wystawa, znajduje się pod 

adresem……………………………….. 

3. Użyczający oświadcza, iż Wystawa stanowi jego wyłączną własność, zaś korzystanie 

z Wystawy przez Biorącego w użyczenie, odbywać się będzie zgodnie z zapisami 

Umowy. 

4. Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat od dnia jej podpisania. Po upływie tego okresu 

Biorącemu w użyczenie przysługuje prawo do zakupu Wystawy na warunkach 

odrębnie uzgodnionych przez Strony. Jeżeli Biorący w użyczenie nie zdecyduje się 
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na zakup Wystawy, wówczas będzie on zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów 

związanych z jej zwrotem Użyczającemu, w tym kosztów pakowania, transportu i 

ewentualnej utylizacji Wystawy. 

5. W przypadku rażącego naruszenia przez Biorącego w użyczenie jakichkolwiek 

postanowień niniejszej Umowy, Użyczającemu przysługuje prawo jej rozwiązania ze 

skutkiem natychmiastowym. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn i w jakimkolwiek trybie 

wynikającym z Umowy lub z przepisów prawa, Biorący w użyczenie będzie 

zobowiązany do wydania Użyczającemu Wystawy, w stanie niepogorszonym, przy 

uwzględnieniu normalnego jej zużycia oraz do poniesienia wszystkich kosztów 

związanych ze zwrotem Wystawy Użyczającemu, z zastrzeżeniem ust. 4 zd. 1 

powyżej. 

7. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w 

ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 

z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 

lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025. 

  

    § 2 

Prawa i obowiązki Użyczającego 

1. Użyczający ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zapakowanie Wystawy i jej  

transport. Użyczający zapewni także ubezpieczenie Wystawy na czas transportu do 

miejsca w którym Wystawa będzie się znajdować zgodnie z Umową.  

2. Użyczający zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych kontroli stanu 

technicznego Wystawy. Biorący w użyczenie jest zobowiązany do udostępnienia 

Wystawy na każde żądanie Użyczającego, w celu weryfikacji jej stanu technicznego przez 

upoważnione osoby ze Strony Użyczającego. 

3. Użyczający zobowiązuje się na własny koszt świadczyć obsługę serwisową Wystawy. 

Obsługa serwisowa Wystawy obejmuje nie więcej niż cztery przeglądy techniczne 

Wystawy. Obowiązek obsługi serwisowej powstaje od dnia podpisania protokołu odbioru 

Wystawy i trwa przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia podpisania protokołu odbioru 

Wystawy. Ewentualna naprawa eksponatów w ramach obsługi serwisowej odbywać się 

będzie na koszt Użyczającego, jeśli jednak konieczny będzie transport eksponatu do 

siedziby Użyczającego celem dokonania jego naprawy, wówczas koszt takiego transportu 

w obydwie strony, pokryje Biorący w użyczenie. 

4. Użyczający zobowiązuje się do zorganizowania w miejscu uzgodnionym przez Strony, co 

najmniej 2 szkoleń, jednego o charakterze technicznym oraz jednego o charakterze 

merytorycznym, których celem będzie przekazanie pracownikom Biorącego w użyczenie 

wiedzy na temat głównych założeń oraz funkcjonowania Wystawy.  

5. Użyczający zobowiązuje się  do udostępniania Biorącemu w użycie aplikacji 

informatycznej do obsługi zgłoszeń serwisowych Wystawy. 
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6. Użyczający udostępni Biorącemu w użyczenie Logo SOWA. Zasady korzystania z Logo 

SOWA przez Biorącego w użyczenie wskazane są w § 3 ust. 19 poniżej. Użyczający na 

każdym etapie realizacji Umowy ma prawo kwestionować sposób korzystania przez 

Biorącego w użyczenie z Logo SOWA, zaś Biorący w użyczenie ma obowiązek 

dostosować się do uwag i zastrzeżeń Użyczającego w tym zakresie. 

 

     § 3 

Prawa i obowiązki Biorącego w użyczenie 

1. Warunkiem korzystania z Wystawy przez Biorącego w użyczenie jest podpisanie 

protokołu odbioru zgodnie z § 4  ust. 4 Umowy.  

2. Wszelkie materiały, w tym wizualizacje i koncepcje przekazane Biorącemu w użyczenie, 

celem właściwego zorganizowania Wystawy w danej lokalizacji, będą wykorzystane przez 

Biorącego w użyczenie wyłącznie dla celu prawidłowej organizacji i funkcjonowania 

Wystawy. Biorący w użyczenie nie może rozpowszechniać materiałów bez wyraźnej 

zgody Użyczającego, jak również nie może korzystać z materiałów w sposób sprzeczny z 

Umową i jej celem, a także uzgodnieniami dokonanymi przez Strony w trybie roboczym. W 

razie jakikolwiek wątpliwości Biorący w użyczenie uzyska zgodę Użyczającego na 

korzystanie z materiałów w określonym zakresie i w określony sposób. 

3. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do należytego dbania o Wystawę zgodnie z jej 

właściwościami i przeznaczeniem. Użyczający ma prawo dokonywania okresowych 

kontroli stanu technicznego Wystawy zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy.  

4. W przypadku gdy Użyczający stwierdzi, iż Biorący w użyczenie korzysta z Wystawy 

niezgodnie z  jej właściwościami, przeznaczeniem lub w sposób stwarzający ryzyko jej 

uszkodzenia, awarii lub zniszczenia, wówczas Użyczającemu przysługuje prawo do 

żądania natychmiastowego zwrotu Wystawy na wyłączny koszt i ryzyko Biorącego w 

użyczenie. 

5. Ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia Wystawy przechodzi na Biorącego w użyczenie z 

chwilą podpisania protokołu odbioru Wystawy zgodnie z zapisami Umowy. 

6. Biorący w użyczenie gwarantuje, że użyczone eksponaty wchodzące w skład Wystawy, 

będą przechowywane w odpowiednich warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo i 

chroniących je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, a także, że pomieszczenia będą 

spełniać wszystkie wymogi techniczne określone w załączniku nr 1 do Umowy. 

7. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym 

ma być wykonywania działalność polegająca na realizacji inicjatywy „SOWA” (np. 

własność, najem, użyczenie, użytkowanie) przez cały okres trwania Umowy. 

8. Przed podjęciem prób montażowych oraz testów technicznych Wystawy, Użyczający 

dokona uprzedniej weryfikacji technicznej pomieszczeń w których będzie znajdować się 

Wystawa. Jeżeli pomieszczenia nie będą spełniać wymogów technicznych zgodnie z ust. 

6 powyżej, umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie prób montażowych i testów 

technicznych Wystawy, wówczas Użyczającemu przysługuje prawo do rozwiązania 
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Umowy, zaś Biorący w użyczenie nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń wobec 

Użyczającego. 

9. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zapewnienia uczestnictwa swoich pracowników 

technicznych i merytorycznych na każdym etapie wykonywania umowy, odpowiedzialnych 

za Wystawę, w szkoleniach organizowanych przez Użyczającego zgodnie z § 2 ust. 4 

Umowy oraz do pokrycia kosztów podróży, noclegów i diet poniesionych w tym zakresie 

przez Użyczającego. 

10. Biorący w użyczenie ma obowiązek bieżącej konserwacji Wystawy, tj. utrzymania 

Wystawy w prawidłowym stanie technicznym, pozwalającym na korzystanie z niej zgodnie 

z jej właściwościami i przeznaczeniem. 

11. W razie uszkodzenia Wystawy, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do podjęcia 

wszelkich kroków niezbędnych do zabezpieczenia Wystawy przed dalszym pogorszeniem 

jej stanu technicznego lub zniszczeniem oraz do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia Użyczającego o zaistniałej szkodzie. Biorący w użyczenie zobowiązany 

jest ponadto do pisemnego przedstawienia okoliczności zdarzenia oraz do wykonania 

dokładnej dokumentacji fotograficznej. 

12. Bez pisemnej zgody Użyczającego, Biorący w użyczenie przez czas trwania Umowy nie 

ma prawa sprzedaży Wystawy jak również nie ma prawa oddawać Wystawy do używania 

lub na przechowanie lub w innym sposób udostępniać Wystawy innym instytucjom, 

osobom prawnym lub fizycznym.  

13. Biorący w użyczenie nie ma prawa zmieniać, bez pisemnej zgody Użyczającego, 

miejsca położenia Wystawy. 

14. Na czas trwania umowy Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zapewnienia 

ubezpieczenia OC Wystawy od zdarzeń losowych, takich np. jak pożar, powódź i inne 

zdarzenia nagłe i nieprzewidziane. 

15. Biorący w użyczenie ma obowiązek zapewnić odpowiedni personel techniczny i 

merytoryczny do codziennej, należytej konserwacji i obsługi Wystawy. 

16. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do promocji Wystawy zgodnie z  księgą wizualizacji 

dostarczoną mu  przez Użyczającego w dniu podpisania Umowy, a  także do 

zamieszczenia tablicy informacyjnej na budynku w którym umieszczona zostanie 

Wystawa, zgodnie z przekazanym przez Użyczającego wzorem. 

17. Biorący w użyczenie  jest uprawniony przez czas trwania Umowy do: 

a) bezpłatnego wykorzystania fotografii lub innych reprodukcji Wystawy w przygotowanych 

przez Biorącego w użyczenie materiałach promocyjnych i informacyjnych towarzyszących 

Wystawie;  

b) fotografowania i filmowania Wystawy w celach promocyjnych. 

z zastrzeżeniem, że Użyczający może zakwestionować formę i treść wykorzystywanych 

przez Biorącego w użyczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych Wystawy i w 

takim przypadku Biorący w użyczenie powstrzyma się od rozpowszechniania 

zakwestionowanych przez Użyczającego materiałów i dostosuje się do zastrzeżeń i 

wytycznych zgłoszonych mu przez Użyczającego w tym zakresie. 



 
 

Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji 
Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie 
uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności 
(SOWA) w latach 2021-2025.  

18. Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że w ramach komunikacji zewnętrznej, działaniach 

informacyjnych i promocyjnych będzie posługiwał się informacją, iż Wystawa i przestrzeń 

warsztatowa powstały w ramach Inicjatywy SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i 

Aktywności”, powstałej w ramach współpracy Ministra Edukacji i Nauki i Centrum Nauki 

Kopernik. 

19. Biorący w użyczenie zobowiązuje się wykorzystywać Logo SOWA wyłącznie dla celów 

realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, w tym dotyczących komunikacji zewnętrznej, 

działań informacyjnych i promocyjnych. Korzystanie z Logo SOWA dla realizacji innych celów, 

niż określone powyżej, każdorazowo wymaga zgody Użyczającego. 20. Wszystkie materiały 

promocyjne wyprodukowane podczas eksponowania Wystawy,   Biorący w użyczenie  

zobowiązuje się oznaczyć logotypem projektu SOWA, zgodnie z wizualizacją przekazaną mu 

przez Użyczającego.  

21. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do stosowania się i wypełniania obowiązków 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy o rachunkowości, 

w zakresie prowadzenia pozabilansowej ewidencji składników majątkowych będących 

przedmiotem użyczenia oraz dokonywania inwentaryzacji i informowania na każde żądanie 

Użyczającego o stanie składników majątkowych będących przedmiotem użyczenia. Lista 

składników majątkowych znajduje się w załączniku nr 2 do Umowy. 

 

§ 4 

Próby montażowe i testy techniczne Wystawy, odbiór Wystawy 

1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do udostępnienia Użyczającemu przestrzeni w 

której znajdować się będzie Wystawa, w terminach wskazanych z odpowiednim 

wyprzedzeniem przez Użyczającego, celem dokonania przez niego uprzedniej weryfikacji 

technicznej pomieszczeń oraz przeprowadzenia prób montażowych i testów technicznych 

Wystawy. 

2. Próby montażowe oraz testy techniczne Wystawy zostaną dokonane przez 

wykwalifikowanych pracowników Użyczającego, przy wsparciu personelu Biorącego w 

użyczenie zgodnie z ust. 3 poniżej. 

3. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zapewnienia personelu w liczbie co najmniej 4 

osób do rozładunku, przenoszenia i rozpakowywania Wystawy pod nadzorem i przy 

pomocy wykwalifikowanych pracowników Użyczającego.  

4. Odbiór Wystawy przez Biorącego w użyczenie zostanie potwierdzony protokołem 

odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność za przekazaną mu przez 

Użyczającego Wystawę przez cały okres trwania Umowy. Ryzyko uszkodzenia lub 

zniszczenia eksponatów wchodzących w skład Wystawy przechodzi na Biorącego w 

użyczenie z chwilą podpisania protokołu odbioru Wystawy. 
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     § 5 

Pozostałe postanowienia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze Strony: 

a) Użyczającego jest……………………………… 

b) Biorącego w użyczenie jest…………………………… 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz innych ustaw znajdujących zastosowanie do Umowy. 

4. Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć z wykonania niniejszej Umowy rozstrzygać 

będzie Sąd właściwy dla siedziby Użyczającego. 

5. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wyda-
nymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, dla 
których Administratorem Danych jest Centrum Nauki Kopernik oraz nie wiąże się z dostę-
pem do systemów informatycznych CNK. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

Warunki techniczne- zał. 1 

Lista składników majątkowych – zał. 2 

Protokół odbioru Wystawy – zał. 3 

 

Użyczający        Biorący w użyczenie 

 

 

…………………………….. ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


