UMOWA UŻYCZENIA NR …………………………….

w ramach Projektu „Miśki” numer
RPMP.10.01.03-12-0424/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Lider projektu: Gmina Niedźwiedź
zawarta w dniu …………………………………. r. w ………………………………………………. pomiędzy:

Gminą Niedźwiedź 34-735 Niedźwiedź 233, NIP 7372208976, REGON 000550019,
reprezentowaną przez Łukasza Sułkowskiego – Kierownika projektu, zwaną dalej
”Użyczającym”.
a
Panem/Panią ……………………………………………………………………………………………………………………..
zamieszkałym …………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL: ……………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Biorącym w użyczenie”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Niniejsza umowa określa zasady użyczenia sprzętu dostarczanego w ramach Projektu pn. „Miśki”
tj. w szczególności:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem sprzętu opisanego w ust. 1, zwanego dalej „sprzętem”.
3. Zwrot sprzętu przez Biorącego w użyczenie określony zostanie każdorazowo w osobnym protokole
odbiorczym.
5. O terminie przekazania i odbioru sprzętu Biorący w użyczenie zostanie poinformowany przez
Użyczającego telefonicznie lub mailowo, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
6. Termin zwrotu sprzętu po zakończeniu szkoleń musi nastąpić najpóźniej w dniu podpisania
protokołu odbioru końcowego realizacji zadania przed wystawieniem ostatniej faktury za
zrealizowaną usługę.
§2
1. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy przez obie strony.
2. Biorący w użyczenie potwierdza że sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny
i sprawny, nie posiada uszkodzeń, braków i wad.
3. Biorący w użyczenie oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co do wyglądu, stanu technicznego
i jakości sprzętu.
4. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia w szczególności:
a) jeżeli Biorący w użyczenie używa przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami,
przeznaczeniem i umową,

b) jeżeli Biorący w użyczenie przekaże w sposób nieuprawniony przedmiot użyczenia osobie trzeciej
do używania,
c) w innych sytuacjach, gdy Biorący w użyczenie rażąco narusza postanowienia umowy.
§3
1. Biorący w użyczenie nie może oddać przedmiotu użyczenia do używania osobie trzeciej.
2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania Użyczającego
o istotnych faktach mogących mieć wpływ na realizowanie niniejszej umowy (np. zmianie swojego
miejsca zamieszkania).
3. Wszelkie konsekwencje wynikające z łamaniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
ponosi Biorący w Użyczenie.
4. Biorącemu w użyczenie zabrania się:
a) rozkręcać, demontować, przebudowywać (np. poprzez dołożenie lub odłączenie części
składowych), samowolnie modernizować, manipulować (otrzymanego sprzętu pod rygorem
rozwiązania umowy i obciążenia kosztami koniecznych napraw),
b) samowolnego naprawiania użyczonego sprzętu; każdą usterkę należy zgłosić Użyczającemu,
usuwania oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji), dotyczących promowania realizowanego
projektu lub identyfikujących sprzęt,
c) rozdzielania otrzymanego sprzętu, osobnego używania jego części, używania części sprzętu
z innymi elementami, nieskładającymi się na użyczony sprzęt.
5. Biorący w użyczenie zobowiązuje się w szczególności do:
a) wykorzystywania sprzętu wyłącznie do prowadzenia szkoleń,
b) używania otrzymanego sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi otrzymaną wraz ze sprzętem,
c) przestrzegania legalności oprogramowania,
d) zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu,
e) utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym
f) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu, z przyczyn leżących po stronie
Biorącego w użyczenie zobowiązuje się on do pokrycia szkody w pełnej wysokości,
g) w przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu, Użyczającemu przysługuje prawo obciążenia Biorącego
w użyczenie karą umowna w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki,
h) niezbywania otrzymanego sprzętu,
i) informowania o wszelkich powstałych usterkach sprzętu, zakłóceniach w pracy oraz innych
defektach, mających wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie,
j) udostępnienia sprzętu na żądanie Użyczającego w celu jego serwisowania oraz przeprowadzenia
kontroli, w każdym czasie,
k) przestrzegania zasad BHP, dotyczących obsługi sprzętu,
l) do przestrzegania Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
m) przechowania w dobrym stanie opakowań po sprzęcie (kartonów pudełek), gdyż jest to warunek
skorzystania gwarancji w momencie stwierdzenia uszkodzenia zestawu lub jego elementów.

§4
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
właściwy miejscowo dla Użyczającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, z czego jeden dla Użyczającego i jeden dla
Biorącego w użyczenie.
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