
 

Umowa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego  nr ......................… 

 

zawarta w dniu ...................... w Puławach pomiędzy: 

Miastem Puławy z siedzibą w Puławach ul. Lubelska 5, NIP 716265 76 27,Miejskim Os rodkiem 

Pomocy Społecznej w Puławach ul. Les na 17, reprezentowanym przez :Panią Beatą Wagner –

Dyrektor Miejskiego Os rodka Pomocy Społecznej , zwanym dalej „Uz yczającym”, 

a Panią/Panem ..............................................................................................………………….…………………….………. 

zamieszkałą/łym .....………………………………………………....................................................................................…                                            

legitymującą/y się dowodem osobistym serii .............…………......nr ..................……………………..........… 

wydanym przez ...........……………………………......................... zwaną/m dalej „Biorącym do uz ywania”. 

§ 1. 

1. Uz yczający daje, a Biorący przyjmuje do bezpłatnego uz ywania: ............................................... 

nr inwentarzowy ...............................… (zwany dalej: „przedmiot umowy”, „sprzęt”, 

„mienie”) na okres od dnia ....………………………….....................  

do dnia .............................................… 

2. Wydanie przedmiotu umowy uz yczenia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy                         

i zostanie stwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez obie strony, kto ry 

stanowi integralną częs c  niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Biorący do uz ywania os wiadcza, z e otrzymał instrukcję obsługi na pis mie, z kto rą 

zobowiązuje się zapoznac  i stosowac  do zalecen  w niej zawartych. 

2. Biorący do uz ywania ponosi wszelkie koszty utrzymania przedmiotu umowy 

uz yczenia, a takz e wszelkie inne koszty związane z jego eksploatacją. Ponadto ponosi 

koszty zakupu częs ci zuz ywalnych sprzęto w jak np. maski do inhalatoro w 

3. Biorący do uz ywania zobowiązuje się uz ywac  przedmiot uz yczenia w sposo b 

odpowiadający jego przeznaczeniu i włas ciwos ciom, zgodnie z niniejszą umową. 

4. Biorący do uz ywania nie moz e oddac  przedmiotu uz yczenia osobie trzeciej                              

do uz ywania bez pisemnej zgody uz yczającego. 

5. W przypadku uszkodzenia sprzętu z powodu okolicznos ci, za kto re odpowiedzialnos c  

ponosi Biorący do uz ywania, koszty jego naprawy pokrywa Biorący do uz ywania. 



6.  W przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu umowy, Biorący do uz ywania jest 

zobowiązany do zapłaty Uz yczającemu, w przypadku sprzętu nowego, kwoty z  faktury 

zakupu, a jez eli sprzęt był uz ywany, jego ro wnowartos ci na dzien  zawarcia umowy,   

w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu zniszczenia sprzętu. 

7. W przypadku zaginięcia sprzętu Biorący do uz ywania zobowiązany jest                                     

do niezwłocznego poinformowania o tej okolicznos ci Uz yczającego.                                            

W takim przypadku do zapłaty za przedmiot umowy stosuje się odpowiednio ust. 6. 

8. W przypadku awarii sprzętu Biorący do uz ywania jest zobowiązany do niezwłocznego 

zgłoszenia awarii Uz yczającemu oraz ustalenia z nim sposobu i warunko w naprawy 

sprzętu. 

9. W przypadku uszkodzenia częs ciowego lub zniszczenia częs ciowego z winy Biorącego 

do uz ywania, ponosi on w całos ci koszty naprawy sprzętu. 

 

§ 3 

1. Po zakon czeniu umowy, z uwzględnieniem § 4, Biorący do uz ywania zobowiązuje się   

do zwrotu przedmiotu umowy uz yczenia w stanie niepogorszonym, jednakz e nie 

ponosi odpowiedzialnos ci za zuz ycie rzeczy będące następstwem prawidłowego 

uz ywania. 

2. Uz yczający uprawniony jest do kontroli sposobu uz ywania sprzętu przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

3. Uz yczający moz e rozwiązac  umowę w trybie natychmiastowym i z ądac  

natychmiastowego zwrotu przedmiotu uz yczenia, jez eli: 

1) Biorący do uz ywania uz ywa przedmiot umowy uz yczenia sprzecznie                                      

z włas ciwos ciami i przeznaczeniem sprzętu, 

2) Biorący do uz ywania przekaz e przedmiot umowy uz yczenia osobie trzeciej                          

do uz ywania bez zgody Uz yczającego, 

3) Biorący do uz ywania nie poddał się kontroli wykorzystania przedmiotu umowy 

uz yczenia, mimo zawiadomienia o terminie kontroli przez Uz yczającego, 

4. Kaz da ze stron moz e rozwiązac  umowę uz yczenia z tygodniowym okresem 

wypowiedzenia. 

5. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci.  

 

§ 4 



1. Po zakon czeniu umowy Biorący do uz ywania zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu 

umowy uz yczenia, nie po z niej niz  w ciągu 7 dni od daty upływu okresu okres lonego                 

w umowie i dostarczenia go do Specjalistycznego Os rodka Wsparcia ul. Kołłątaja 64,                    

24 – 100 Puławy. 

2. Zwrot przedmiotu umowy uz yczenia następuje na podstawie protokołu zdawczo –

odbiorczego.  

§ 5 

 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpic  jedynie w formie pisemnej 

pod rygorem niewaz nos ci. 

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

dla siedziby Uz yczającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaz dej 

ze stron. 

 

 …………………………………..    ……………………………………….. 

 Biorący do uz ywania                                         Uz yczający  

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Protoko ł wydania sprzętu wraz z os wiadczeniem. 

2. Klauzula RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do umowy uz yczenia sprzętu 

rehabilitacyjnego nr ..................  

z dnia .........… 

 

 

 

PROTOKO Ł WYDANIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 

 

 

Uz yczający wydaje, a Biorący do uz ywania przyjmuje następujący sprzęt/przedmiot 

medyczny:............................................................................................................… 

 

Biorący do uz ywania stwierdza, z e przyjmowany sprzęt znajduje się w stanie przydatnym do 

umo wionego uz ytku i nie wnosi wobec jego stanu technicznego zastrzez en .  

 

 

……………………………………      ……………………………………......... 

Biorący do uz ywania                                                                                 Uz yczający  

 

 

 

 

 

 

OS WIADCZENIE BIORĄCEGO DO UZ YWANIA 

 

Os wiadczam, z e zrozumiałem/am tres c  niniejszej umowy oraz przyjmuję do wiadomos ci, z e 

naprawy sprzętu, jes li zepsuje się on w trakcie uz ytkowania, wykonuję na własny koszt, a 

Uz yczającemu oddaję sprzęt sprawny, kompletny i nienaruszony.  

 

…………………………………………. 

Biorący do uz ywania 


