
UMOWA PRZECHOWANIA NR......................../.........rok 

 

zawarta w Białymstoku w dniu …........................ 

pomiędzy 

 

EUROPEGAS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-399 

Białystok) przy ul. Hurtowej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000232020, posiadającą NIP: 6772245880 i REGON: 120026624, 

kapitał zakładowy w wysokości 2.090.000,00 zł, 

reprezentowaną przez Tomasza Urwana – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Przechowawcą, 

a 

........................................................................................................................................ 

zam. ........................................................................................................................ ........,  

PESEL: ..................................................,  

zwanym dalej Składającym 

 

§ 1 

1. Składający oddaje Przechowawcy, na przechowanie w ramach prowadzonej przez 

Przechowawcę działalności gospodarczej następujący motocykl: 

...................................... model: ….............................., nr VIN …........................................, 

stan licznika .........................., nr rejestracyjny...................................... wraz z dodatkowym 

wyposażeniem* ..........................................................................................................................,  

zwany dalej Przedmiotem przechowania. 

2. Przechowawca jest obowiązany do zachowania Przedmiotu przechowania w stanie 

niepogorszonym, z zachowaniem należytej staranności. 

3. Składający przekazuje rzecz, o której mowa w ust. 1, do przechowania na okres od 

dnia .......................................... do dnia ............................................. 

4. W przypadku dłuższego okresu utrzymywania się warunków zimowych względem 

okresu końcowego przechowywania Przedmiotu przechowania, o którym mowa w ust. 3 

powyżej, po uprzednim pisemnym lub e-mailowym uzgodnieniu przez Strony, Przechowawca 

zobowiązuje się do dalszego przechowywania Przedmiotu przechowania przez okres nie 

dłuższy niż 30 dni w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Miejscem przechowania Przedmiotu przechowania 

będzie:................................................. 

 (adres: ………………..............................................................................……). 

6. Przechowawca oświadcza, iż zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i utrzymywać te 

ubezpieczenie przez cały okres trwania niniejszej umowy. Przechowawca jest zobowiązany do 

okazania Składającego aktualnej polisy OC na każde żądanie Składającego. 

7. Składający zleca Przechowawcy wykonanie dodatkowych usług związanych z 

przechowaniem Przedmiotu przechowania (zaznaczyć właściwe znakiem „X”): 

następujących świadczeń:  ……………………… 

następujących świadczeń:  ………………………….. 

 naprawy indywidualne Przedmiotu przechowania, tj.: ……………………………… 



 

§ 2 

1. Dostawa Przedmiotu do miejsca, o którym mowa § 1 ust. 4, nastąpi na rachunek i 

ryzyko Składającego. Składający zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu przechowania 

w stanie czystym i z pełnym zbiornikiem paliwa. 

2. Przed przyjęciem Przedmiotu przechowania do przechowania, Przechowawca przy 

udziale Składającego sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy zał. 1, w którym zostanie 

zawarty opis i dokumentacja fotograficzna stanu technicznego Przedmiotu przechowania, 

która będzie przechowywana na dysku komputera Przechowawcy. 

3. Przedmiot przechowania będzie składowany w nieogrzewanym pomieszczeniu. 

Z Przedmiotu przechowania zostanie wymontowany akumulator i będzie on przechowywany 

w pomieszczeniu ogrzewanym i systematycznie doładowywany raz w miesiącu. 

4. Przedmiot przechowania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może być używany przez 

Przechowawcę, chyba że jest to konieczne do jego zachowania w stanie niepogorszonym. 

5. Przechowawca nie może bez zgody Składającego zmieniać miejsca, w którym 

przechowywany jest Przedmiot przechowania z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do 

zachowania Przedmiotu przechowania w stanie niepogorszonym.   

6. Składający jest uprawniony do kontroli stanu technicznego Przedmiotu przechowania 

w okresie przechowywania go przez Przechowawcę w dniach i godzinach pracy przechowalni, 

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

7. Składający obowiązany jest poinformować Przechowującego na minimum 48 godzin 

przed planowanym terminem odbioru Przedmiotu przechowania. Odbiór Przedmiotu 

przechowania wymaga wcześniejszego umówienia się z Przechowawcą. 

8. Przechowawca jest zobowiązany, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy, 

do zwrotu Przedmiotu przechowania Składającemu w stanie niepogorszonym ponad normalne 

zużycie wynikające z okresu przechowywania. Przedmiot przechowania zostanie wydany 

Składającemu z naładowanym akumulatorem. 

9. Zwrot Przedmiotu przechowania Składającemu nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie przechowawcy z tytułu przechowania wynosi ....................................... 

zł (słownie ............................................................................................................. złotych) 

brutto za cały okres przechowania wskazany w § 1 ust. 3 umowy i będzie płatne  

jednorazowo gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Przechowawcy w dniu przekazania 

na przechowanie Przedmiotu przechowania. 

2. Z tytułu dodatkowych usług związanych z przechowaniem Przedmiotu przechowania 

Składający zobowiązuje się do zapłaty Przechowawcy wynagrodzenia w wysokości: 

1) za przegląd podstawowy – ....................................... zł (słownie .............. złotych) 

brutto ; 

2) za przegląd rozszerzony – ....................................... zł (słownie .............. złotych) 

brutto; 

3) za  naprawy indywidualne – w wysokości ……….. zł  ....................................... zł 
(słownie .............. złotych) brutto. 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie płatne gotówką lub kartą 

płatniczą w kasie siedziby Przechowawcy w dniu przekazania na przechowanie 

Przedmiotu przechowania. 



2. Składający wyraża zgodę/nie wyraża zgody*) na otrzymywanie od Przechowawcy 

wszelkich pism i dokumentów, w tym w szczególności faktur VAT, faktur korygujących, 

duplikatów faktur, not odsetkowych, potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty w formie 

elektronicznej na adres e-mail Składającego: ......................................................................... . 

Jednocześnie Składający oświadcza, że jest świadomy, iż doręczenie dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, na wskazany powyżej adres e-mail, będzie traktowane jako 

skuteczne doręczenie korespondencji. W razie zmian ww. adresu e-mail Składający 

zobowiązuje się do powiadomienia Przechowawcy o nowym adresie pisemnie na adres 

korespondencyjny Przechowawcy lub elektronicznie na adres e-mail Przechowawcy: 

........................................................................................ 

 

§ 4 

1. Składający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ze skutkiem 

natychmiastowym. W takim przypadku umówione wynagrodzenie ulega obniżeniu, 

proporcjonalnie do czasu, przez jaki umowa była wykonywana. 

2. Przechowawca będzie mógł żądać odebrania przez Składającego Przedmiotu 

przechowania w każdym czasie, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, 

nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia rzeczy przechowywać jej w taki 

sposób, do jakiego jest zobowiązany. W takim przypadku umówione wynagrodzenie ulega 

obniżeniu, proporcjonalnie do czasu, przez jaki umowa była wykonywana. 

3. Jeżeli Składający nie dokona odbioru Przedmiotu przechowania najpóźniej w ostatnim 

dniu okresu przechowania, o którym mowa w § 1 ust. 3, a w przypadku, o którym mowa w § 1 

ust. 4 – po upływie 30 dni od ostatniego dnia okresu przechowywania, o którym mowa w § 1 

ust. 3, umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, przy czym od momentu przedłużenia 

umowy wynagrodzenie za przechowanie Przedmiotu przechowania będzie wynosiło 

................... zł (słownie: …..................................................................…. złotych) brutto za 

każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania i będzie płatne na rachunek bankowy 

Przechowawcy nr: ……...........................................................................……….. w terminie 14 

dni od dnia wystawienia przez Przechowawcę paragonu/faktury VAT. Każda ze Stron może ją 

jednak rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc ze skutkiem 

na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 5 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Przechowawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron umowy. 

 

................................. .................................... 

SKŁADAJĄCY PRZECHOWAWCA 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do umowy............................................ przechowania z dnia..........................................….. 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

 
w dniu ……………. w …………………… został przekazany Przechowawcy/Składającemu* 

motocykl : 

 

1. Marka  ………………….. 

2. Model/typ………………………………… 

3. Numer identyfikacyjny (VIN)……………… 

4. Numer rejestracyjny ………………………… 

5. Stan licznika ……………... km 

6. Kluczyk ….............................. 

7. Karta pojazdu 

8. Opis stanu technicznego motocykla 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. Widoczne uszkodzenia/ślady użytkowania motocykla 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. Przyjęto bez zastrzeżeń/zastrzeżenia* 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

................................. .................................... 

SKŁADAJĄCY PRZECHOWAWCA 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


