Załącznik numer 1
do zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
nr 24/15 z dnia 15.05.2015 r.

UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
NR …............................
zawarta w dniu ............................. r. w Lubaniu pomiędzy:
Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, w którego imieniu działa
….....................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Użyczającym,
a
Panią/Panem ......................................................................................................................................
zam. …...................................... ul. …....................................................................., legitymująca/y
się dowodem osobistym seria ............... nr ..................….............
zwaną/ym w dalszej części umowy Biorącym do używania.
§ 1.
1. Użyczający daje, a Biorący do używania przyjmuje do bezpłatnego użytkowania przedmiot
umowy użyczenia:
1) .............................................. nr ................................................, wartość .........................
2) .............................................. nr ................................................, wartość .........................
3) .............................................. nr .................................................,wartość .........................
z przeznaczeniem dla Pani/Pana ......................................................... zam. ...................................
….......................................................................... na okres jednego roku kalendarzowego począwszy
od dnia ……………………...........
2. Po upływie niniejszego terminu Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu w
stanie nie pogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące
następstwem prawidłowego używania. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania
z użyczonego sprzętu, na pisemną prośbę Biorącego do używania złożoną w terminie do 10 dni
przed planowanym pierwotnie terminem zwrotu, Użyczający może przedłużyć okres użyczenia na
podstawie aneksu do niniejszej umowy.
3. Przekroczenie terminu użyczenia sprzętu o 10 dni ponad termin określony w umowie użyczenia
upoważnia Użyczającego do odebrania sprzętu.
4. Biorący do używania zobowiązuje się do odbioru, transportu i załadunku użyczonego sprzętu we
własnym zakresie i na własny koszt.
§ 2.
Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz zobowiązuje się przestrzegać
jego postanowień, w szczególności zobowiązuje się, że będzie wykorzystywał użyczony mu sprzęt
zgodnie z Regulaminem.
§ 3.

1. Biorącemu do używania, z zastrzeżeniem § 1 umowy, nie wolno oddawać przedmiotu użyczenia
do korzystania osobom trzecim, w tym oddawać osobom trzecim przedmiotu użyczenia w najem
lub dalsze użyczenie.
2. Strony niniejszej umowy ustalają, że przedmiot użyczenia będzie używany wyłącznie dla
potrzeb własnych Pani/Pana .............................................................
§ 4.
1. Biorący do używania potwierdza, że odebrał przedmiot umowy.
2. Biorący do używania oświadcza, że stan przedmiotu umowy jest mu znany, oraz że jest on zdatny
do użytku i nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
§ 5.
1. Umowę niniejszą strony zawierają na czas określony.
2. Biorący do używania może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia.
3. Użyczający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez
Biorącego do używania obowiązków, o których mowa w § 7. umowy.
§ 6.
1. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, iż niniejsza umowa wygaśnie w razie zaistnienia
jakichkolwiek okoliczności, z powodu których przedmiot użyczenia stanie się zbędny dla Biorącego
do używania lub dla Pani/Pana …..........................................................................
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Biorący do używania zobowiązany będzie zwrócić
Użyczającemu przedmiot użyczenia i dostarczyć go do miejsca wskazanego przez Użyczającego, a
wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu użyczenia poniesie Biorący do Używania.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty
zaistnienia okoliczności, z powodu której przedmiot użyczenia stał się zbędny dla Biorącego do
używania lub dla Pani/Pana ….....................................................................
4. W przypadku nie dokonania przez Biorącego do używania zwrotu przedmiotu użyczenia w
terminie, o którym mowa w ust. 3, Biorący do używania zapłaci Użyczającemu karę umowną w
wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdy dzień zwłoki.
§ 7.
1. Przez okres trwania umowy Biorącego do używania obciążać będą wszelkie wydatki związane z
bieżącym używaniem przedmiotu umowy, w tym drobne naprawy, konserwacja, utrzymanie w
czystości.
2. Biorący do używania zobowiązuje się, iż przedmiot użyczenia będzie używany zgodnie z jego
przeznaczeniem, zasadami eksploatacji przedmiotów tego rodzaju, jak również, że będzie on dbał o
zachowanie przedmiotu użyczenia w nalezytym stanie.
3. W szczególności Biorący do używania obowiązany jest zachować przedmiot użyczenia w
czystości oraz w stanie zdatnym do użytku, wynikającym z jego przeznaczenia i prawidłowej
eksploatacji.
4. Po upływie okresu obowiązywania umowy, Biorący do używania obowiązany jest oddać
Użyczającemu przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym, ponad normalne zużycie wynikające
z prawidłowej, normalnej eksploatacji.
§ 8.

Wszystkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu użyczenia poniesie Biorący do używania.
§ 9.
Użyczający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli sposobu i prawidłowości
wykorzystywania przedmiotu umowy.
§ 10.
1. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zawinionego uszkodzenia przedmiot użyczenia w
stopniu tak znacznym, iż dalsze jego używanie nie będzie możliwe, Biorący do używania zapłaci
Użyczającemu karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).
2. Strony ustalają ponadto, iż w przypadku rozwiązania umowy przez Użyczającego ze skutkiem
natychmiastowym, o którym mowa w § 5. ust 3, Biorący do używania zapłaci Użyczającemu karę
umowną w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
3. Użyczający ma prawo dochodzenia odszkodowania ponad zastrzeżone wyżej kary umowne na
zasadach ogólnych.
§ 11.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz przedłużenie niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 12.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13.
Spory pomiędzy stronami rozstrzega sąd właściwy ze względu na siedzibę Użyczającego.
§ 14.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

