Załącznik nr 1
do Regulaminu wypożyczalni

UMOWA WYPOŻYCZENIA NR ........../...........
Zawarta w dniu ......................... we Włodawie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa,
zwanym dalej ,,Wypożyczającym” reprezentowanym przez:
Teresę Szpilewicz - Dyrektora
a
Panią/Panem ...................................................................................................
zamieszkałą/łym ............................................................................................................
Tel: .................................................
PESEL: ........................................, seria i numer dowodu osobistego ............................................
Miejsce fizycznego przebywania sprzętu (adres): .........................................................................................
................................................................................................................
zwany/a w dalszej części Pożyczającym, została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Wypożyczający

oddaje,

a

Pożyczający

bierze

do

używania .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................. zwany(e) w dalszej części umowy "sprzętem".
2. Wypożyczający oświadcza, że sprzęt stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. Wypożyczający oświadcza, że sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, zdatny do użytku zgodnie z jego
przeznaczeniem.
4. Wydanie przedmiotu umowy Pożyczającemu nastąpi w siedzibie Wypożyczającego

i zostanie

potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
5. Za sprawy związane z wypożyczalnią i sprzętem odpowiedzialny jest Pan Andrzej Kołodziej tel.:

797704897.
6. Pożyczający zostanie przeszkolony przez pracownika odpowiedzialnego za wypożyczalnie odnośnie
obsługi i zasad funkcjonowania wypożyczanego sprzętu.

§2
1. Strony ustalają, iż wypożczenie sprzętu, określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy jest bezpłatne.
2. Pożyczający, przed odbiorem sprzętu stanowiącego przemiot umowy, wpłaci Wypożyczającemu kaucje
zwrotną, której wysokość jest uzależniona od rodzaju i ilości wypożyczanego sprzętu.
3. Wysokość

kaucji

zwrotnej

Strony

ustalają

na

kwotę:

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

złotych

(słownie: .......................................................................................................................................... złotych).
Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
4. Kaucja zostanie zwrócona Pożyczającemu gotówką w całości po rozwiązaniu umowy wypożyczenia, w
dniu zwrotu sprzętu, o ile nie zajdą przesłanki do jej potrącenia zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
5. Przesłankami do potrącenia kaucji są:
a) nieterminowy zwrot sprzętu po wygaśnięciu umowy wypożyczenia,
b) zwrot sprzętu z widocznymi uszkodzeniami, niesprawnościami i brakami w wyposażeniu, powstałymi
wskutek jego niewłaściwej eksploatacji,
c) zniszczenie lub zagubienie sprzętu.
§3
1. Pożyczający zobowiązuje się do używania przedmiotu wypożyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt od momentu podpisania protokołu zdawczoodbiorczego do momentu jego zwrotu.
3. Pożyczający odpowiada za transport sprzętu zarówno do miejsca docelowego jaki i za transport przy
późniejszym zwrocie sprzętu do wypożyczalni.
4. Pożyczający zobowiązuje się przed odbiorem sprzętu do odbycia szkolenia z zasad jesgo obsługi oraz
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Pożyczający nie może oddać przedmiotu umowy innej osobie do używania.
6. Pożyczający jest zobowiązany zgłaszać osobie odpowiedzialnej za wypożyczalnie wszelkie usterki i
nieprawidłowe działanie sprzętu.
7. Pożyczający nie może sam przeprowadzać żadnych napraw i konserwacji wypożyczonego sprzętu.
8. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy zostanie uszkodzony z winy Pożyczającego, będzie on
zobowiązany pokryć koszty jego naprawy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
Należność za naprawę pobiera się z wpłaconej kaucji, a w przypadku kiedy koszty naprawy przewyższają
wysokość kaucji Pożyczający będzie zobowiązany do uregulowania pozostałej kwoty do zapłaty.
9. Na czas usunięcia usterek sprzętu, Pożyczającemu przysługuje prawo do pobrania z wypożyczalni
takiego samego sprzętu (o ile będzie on w danym momencie dostępny), chyba że usterka była przez
Pożyczającego zawiniona.
10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia sprzętu, wpłacona przez Pożyczającego kaucja przepada na
rzecz Wypożyczającego i zostanie przeznaczona na pokrycie wynikającej stąd szkody, przy czym

Wypożyczający jest uprawniony do żądania od Pożyczającego odszkodowania przewyższającego
wysokość wpłaconej kaucji.
11. Podczas trwania umowy wypożyczenia niektóre typy sprzętu mogą wymagać przeprowadzenia
okresowego przeglądu technicznego przez serwis zewnętrzny, w takim przypadku Wypożyczający
skontaktuje się z Pożyczającym

w celu poinformowania o terminie przyjazdu serwisanta. Koszty

ewentualnego przeglądu pokrywa Wypożyczający.
12. Pożyczający jest zobowiązany udostępnić serwisantowi bezproblemowy dostęp do miejsca eksploatacji
wypożyczonego sprzętu.
§4
1. Strony ustalają, iż umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do
dnia ......................................
2. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić przez każdą ze stron umowy za 14 -dniowym okresem
wypowiedzenia lub w każdym czasie za porozumieniem stron.
3. W przypadku niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Pożyczającego, Wypożyczający może rozwiązać
niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Wypożyczający ma także prawo do
natychmiastowego odebrania sprzętu Pożyczającemu i zachowania wpłaconej przez niego kaucji.
4. Pożyczający w terminie do 7 dni od ustania niniejszej umowy zobowiązany jest zwrócić przedmiot
umowy Wypożyczającemu w stanie nie pogorszonym ponad wynikający z prawidłowego użytkowania
sprzętu. Zwrot sprzętu nastąpi w siedzibie Wypożyczającego, a potwierdzeniem zwrotu będzie protokół
zdawczo-odbiorczy podpisanym przez Wypożyczającego.
5. W przypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu, Wypożyczający jest uprawniony do zatrzymania wpłaconej
kaucji.
§5
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i Regulaminem Wypożyczani Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą nastąpić tylko w drodze pisemnego aneksu.

§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wypożyczający:

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

Pożyczający:

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

