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UMOWA DZIERŻAWY OPAKOWAŃ  DZO nr:        /2015 

 
Zawarta pomiędzy: TECHNIKĄ CHŁODZENIA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pyskowicka 24, zwaną dalej 
Dostawcą, reprezentowaną przez: Adrianę Chołody 
a firmą: 
 
 
 
zwaną Odbiorcą, reprezentowaną przez: ���������������. 
 

1. Dostawca wydzierżawia butle odbiorcy bezpłatnie na okres do 30 dni. 
 

2. Odbiorca zobowiązuje się do zwrotu butli w okresie do 30 dni od daty odbioru z magazynu dostawcy. 
 

3. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu dostawca obciąży odbiorcę kosztami dzierżawy opakowań  w 
wysokości 0,15 PLN netto za każdy butlo-dzień, począwszy od 31-go dnia dzierżawy. 

 
4. W przypadku niezwrócenia butli do 180-dni dostawca obciąży odbiorcę kosztami butli na podstawie  

         faktury VAT wg poniższego wykazu: 
         - butla o pojemności wodnej      7  litrów i ciśnieniu roboczym   <     36  bar w cenie    80 PLN netto 

- butla o pojemności wodnej    12  litrów i ciśnieniu roboczym   <     36  bar w cenie  100 PLN netto 
- butla o pojemności wodnej    12  litrów i ciśnieniu roboczym   >     36  bar w cenie  120 PLN netto 
- butla o pojemności wodnej    27  litrów i ciśnieniu roboczym   <     36  bar w cenie  140 PLN netto 
- butla o pojemności wodnej    27  litrów i ciśnieniu roboczym   >     36  bar w cenie  170 PLN netto 
- butla o pojemności wodnej > 30  litrów i ciśnieniu roboczym   >     27  bar w cenie  400 PLN netto 
- butla tlen o pojemności           2   litrów i ciśnieniu roboczym   <   300  bar w cenie  500 PLN netto 
- butla propan o pojemności 0,425 kg  i ciśnieniu roboczym      <   225  bar w cenie  210 PLN netto 

 
5. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty, o której mowa w pkt 4, w okresie do 14 dni od daty wystawienia faktury. 

 
6. Strony zgodnie oświadczają, że butle są sprawne technicznie, posiadają odpowiednie znaki legalizacji, są 

przeznaczone do przechowywania gazów chłodniczych, nie noszą śladów uszkodzenia i są oznakowane 
naklejką identyfikacyjną, będącą podstawą do przyjęcia butli przez dostawcę, której wzór jest umieszczony w pkt 
12 określony, jako „wzór naklejki identyfikacyjnej”. 

 
7. Butle należy zwrócić w stanie pozwalającym na ich dalsze użytkowanie i z nieuszkodzoną naklejką 

identyfikacyjną. 
 

8. W przypadku uszkodzenia butli przez odbiorcę, dostawcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia i obciążenie 
odbiorcy wartością nowej butli wg pkt 4. 

 
9. Dostawca zastrzega sobie prawo pobierania kaucji za opakowania wg cennika określonego w pkt 4 niniejszej 

umowy. 
 

10. Odbiorcy przysługuje prawo do zwrotu butli wcześniej zakupionych u dostawcy na następujących warunkach: 
        - jeżeli od daty zakupu butli nie upłynęło więcej niż 180 dni 
        - dostawca naliczy odbiorcy opłatę dzierżawy w wysokości 0,25 PLN netto za każdy dzień użytkowania jego butli 
 

11. Odbiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku pisemnej inwentaryzacji butli 
stanowiących własność Dostawcy, w terminie uzgodnionym z Dostawcą.  W przypadku nie przekazania do 
Dostawcy inwentaryzacji w terminie 14 dni od daty jej zażądania, Dostawca ma prawo przyjąć stan butli 
będących własnością Dostawcy według własnych zapisów, a Odbiorca traci możliwość kwestionowania 
prawidłowości dokonanych w ten sposób ustaleń. 

 
12. Wzór naklejki identyfikacyjnej: 

 
                             poprzedni wzór naklejki:                                          aktualny wzór naklejki: (numery mogą się różnić) 

                                                                                                  
                          Podpis dostawcy:                                                                      Podpis odbiorcy: 


