UMOWA UŻYCZENIA nr .....................
zawarta dnia........................................... w........................................... pomiędzy:
KLASZTOREM ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STALOWEJ WOLI,
ul. Klasztorna 27, 37-464 Stalowa Wola, NIP: 865-20-64-668
reprezentowanym przez:
br. Dariusza Lachowicza – gwardiana klasztoru
zwanym dalej Użyczającym,
a

Panem/Panią .............................................................................................................................................
zam.: ..........................................................................................................................................................
legitymującym/cą się dowodem osobistym nr: ……………………….PESEL…………………….
zwanym dalej Wypożyczającym
§1
Przedmiotem

użyczenia

jest

sprzęt

rehabilitacyjny

(urządzenie

pomocnicze)

...................................................................................................................................................................
nr .............................................................. zwany dalej „Sprzętem”
§2
Sprzęt będzie użytkowany przez chorą/chorego
…………………………………………………………………….
Pod adresem
……………………………………………………………………………………………………………
§3
Wypożyczający oświadcza, że:
a. otrzymał i zapoznał się z Regulaminem wypożyczania sprzętu medycznego przez KLASZTOR
ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STALOWEJ WOLI (dalej: „Regulamin”, dostępny
też na stronie www.stalowawola.kapucyni.pl pod zakładką „Wypożyczalnia sprzętu”)
b. został zapoznany z zasadami użytkowania Sprzętu, jego stanem technicznym właściwościami i
przeznaczeniem,

§4
1. Na zasadach określonych niniejszą umową oraz Regulaminem Użyczający oddaje
Wypożyczającemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia – Sprzęt wymieniony w § 1 na
okres od dnia ........................................... do dnia ............................................
2. W ostatnim dniu terminu okresu użyczenia (lub pierwszym następnym dniu roboczym, gdy okres
użyczenia kończy się w niedzielę lub święto) Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu
w stanie niepogorszonym, jednakże Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za jego zużycie
będące następstwem prawidłowego używania.
3. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego Sprzętu, na prośbę
Wypożyczającego złożoną najpóźniej na dwa tygodnie przed wskazanym w ust. 1 terminem
zwrotu, Użyczający może przedłużyć okres użyczenia na podstawie aneksu do niniejszej umowy.
4. Jeżeli przed upływem okresu użyczenia wskazanego w ust. 1 odpadnie powód i cel użyczenia
wskazany we wniosku lub z innych względów korzystanie ze Sprzętu w ramach niniejszej umowy
stanie się zbędne, Wypożyczający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Użyczającego
i uzgodnić termin zwrotu Sprzętu.
5. Przekroczenie terminu zwrotu Sprzętu ponad termin wynikający z niniejszej umowy lub uzgodnień
Stron, upoważnia Użyczającego do odebrania sprzętu na koszt Wypożyczającego i powoduje
zastosowanie sankcji i kar zgodnie z Regulaminem.

§5
Wydanie Sprzętu Wypożyczającemu oraz jego zwrot następuje w siedzibie Użyczającego, na podstawie
pisemnego protokołu zawierającego w szczególności stwierdzenia Stron co do kompletności i stanu
(technicznego, higienicznego, wizualnego) przekazywanego Sprzętu.
§6
1. Wypożyczający odpowiada finansowo za wszelkie szkody powstałe w Sprzęcie w okresie od jego
otrzymania w ramach niniejszej umowy do zwrotu Użyczającemu.
2. Użyczający uprawniony jest do kontroli sposobu używania Sprzętu. Wypożyczający zobowiązany
jest na każde żądanie zapewnić upoważnionemu przedstawicielowi Użyczającego dostęp do Sprzętu
celem dokonania oględzin. W przypadku nie udostępnienia Sprzętu kontrolującemu albo
stwierdzenia wykorzystywania Sprzętu niezgodnie z niniejszą umową i Regulaminem, w
szczególności jego uszkodzenia, nadmiernego zużycia czy zniszczenia, Użyczający ma prawo
odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, zażądać zwrotu Sprzętu w wyznaczonym
terminie i obciążyć Wypożyczającego kosztami przywrócenia Sprzętu do należytego stanu, w tym
ewentualnej naprawy. W razie niezwrócenia Sprzętu w wyznaczonym terminie stosuje się
odpowiednio § 4 ust. 5 niniejszej umowy oraz pkt 20-22 Regulaminu.
3. Wypożyczający w dniu zawarcia niniejszej umowy wpłaca Użyczającemu kaucję w wysokości
.............. słownie ................................) zł zgodnie z pkt. 6 Regulaminu.
§7
Wypożyczający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Użyczającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2002.101.926 z późn. zm./ celem prowadzenia ewidencji sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń
pomocniczych.
§8
Wszelkie ewentualne zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
„Regulaminu wypożyczania sprzętu medycznego przez KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH
KAPUCYNÓW W STALOWEJ WOLI”.
§ 10
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………
Wypożyczający

…………………………………………
Użyczający

