
 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  

Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 

 

 

Umowa użyczenia laptopa Nr ……../2015 

 

Zawarta w dniu ………………………………   

pomiędzy Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Terapeutycznym dla 

Dzieci  i Młodzieży  w Elblągu z siedzibą przy ulicy Królewiecka 2; 82 – 300 Elbląg,  

REGON: 170789323,    NIP: 578 – 26 – 38 – 824   

reprezentowanym przez  Dyrektora – Joannę Drewnowską 

zwanym w treści umowy „Użyczającym”  

a  

Panią /Panem  ………………………………………………………………… 

Zamieszkałą/ym  …………………………………………………………………………………………………….. 

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

Legitymującym się dowodem osobistym: seria ………………… numer……………………….… 

Wydanym przez ………………………………………………………………………………………………….. 

Pesel: ………………………………….. 

zwanym dalej w treści umowy „Biorącym w użyczenie”  

 

§1. 

1. Użyczający oświadcza, iż jest właścicielem Laptopa określonego w ustępie 2, zakupionego w 

ramach projektu „E-rehabilitacja - informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie 

e-usług w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno –Terapeutycznym dla Dzieci 

i Młodzieży w Elblągu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

2. Użyczający nieodpłatnie użycza Biorącemu w użyczenie laptop model DELL LATITUDE   

o numerze seryjnym ………………………………….. w celu świadczenia usługi telerehabilitacji  

pn. Wirtualny Rehabilitant. 

3. Sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada uszkodzeń  

i braków, co strony zgodnie potwierdzają. 

4. Wartość początkowa użyczanego sprzętu wynosi 7 995,00 zł. brutto, 

(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych). 

5. Sprzęt będzie przechowywany i użytkowany w lokalu (pomieszczeniu)  Biorącego w 

użyczenie pod adresem: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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



 

6. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do nie zmieniania miejsca przechowywania i 

użytkowania sprzętu bez uprzedniej pisemnej zgody Użyczającego. 

7. Biorący w użyczenie zobowiązuje się wykorzystywać sprzęt wyłącznie na potrzeby użytku 

aplikacji Wirtualny Rehabilitant. 

 

§2. 

1. Podpisanie umowy przez Biorącego w użyczenie oznacza, że potwierdza on odbiór sprzętu, 

o którym mowa w §1 niniejszej umowy oraz, że zapoznał się z jego stanem technicznym i 

nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu. 

 

§3. 

1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używał użyczony sprzęt  w sposób 

odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, a także zgodnie z niniejszą umową   

i warunkami użytkowania. 

2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że nie udostępni, nie powierzy, nie odda użyczonego 

mu sprzętu osobie trzeciej. 

3. Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że nie będzie demontować, przebudowywać, 

modernizować otrzymanego sprzętu ani instalować na nim jakiegokolwiek obcego 

oprogramowania i plików pod rygorem rozwiązania umowy i obciążenia go kosztami 

napraw koniecznych. 

4. Zabrania się niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania, 

pozyskiwania i zwielokrotniania oprogramowania laptopa.  

5. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, 

uszkodzeniem i zniszczeniem. 

6. Biorący w użyczenie zobowiązuje  się, iż nie będzie usuwał naklejki promocyjnej 

zamieszczonej na obudowie laptopa. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia naklejki  

Biorący w użyczenie zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu nowej. 

7. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu w celu jego serwisowania  

i kontroli przez przedstawicieli Użyczającego. 

8. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do uczestnictwa w  szkoleniu związanym z nabyciem 

umiejętności obsługi laptopa i oprogramowania. 

 

          § 4. 

1. Zwykłe koszty związane z utrzymaniem laptopa (koszty eksploatacji), związane z 

zachowaniem go w stanie nie pogorszonym pokrywa Biorący w użyczenie. 

2. Użyczający oświadcza, że użyczany laptop jest ubezpieczony w  

INTER RISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A Vienna Insurance Group   

Polisa seria AA numer 238301.  

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu są do wglądu w siedzibie Użyczającego przy  



 

 

 

 

ul. Królewieckiej 2;   82-300 Elbląg. 

3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie lub będące skutkiem 

rażącego niedbalstwa Biorącego w użyczenie. 

4. Biorący w użyczenie jest zobowiązany podejmować działania zapobiegawcze oraz uzasadnione 

środki  ostrożności w celu zapobieżenia powstaniu szkody. 

5. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do przechowywania i użytkowania sprzętu w lokalu 

(pomieszczeniu) używanym i należycie zabezpieczonym, co oznacza, że: 

I. w ścianach, sufitach, podłogach i dachach oraz piwnicach tych lokali nie ma nieza-

bezpieczonych otworów, przez które możliwy byłby dostęp do ubezpieczonego 

mienia bez włamania. 

II. wszystkie drzwi wejściowe do lokalu (pomieszczenia) muszą być w należytym sta-

nie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, żeby ich wyła-

manie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie - 

bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy. 

III. drzwi muszą być zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy. Drzwi 

oszklone muszą być zaopatrzone w zamki, których nie można otworzyć przez 

wybitą szybę bez użycia kluczy. Wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone 

otwory lokalu muszą być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone  

i zamknięte. 

6. W trakcie transportu użyczonego laptopa do i z lokalu (pomieszczenia) wymienionego w  

§1 pkt.5  Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zabezpieczenia sprzętu przed uszkodze-

niem i/lub utratą. 

7. W przypadku powstania szkody Biorący w użyczenie zobowiązany jest: 

a) użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu użyczenia oraz za-

pobieżenia szkodzie w mieniu bezpośrednio zagrożonym lub zmniejszenia rozmiarów 

szkody. Jeżeli Biorący w użyczenie umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wy-

kona obowiązków określonych w niniejszym postanowieniu Ubezpieczyciel jest wolny od 

odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 

b) w sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, powiadomić o szkodzie 

jednostkę policji. 

c) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie, jednak nie później niż w ciągu  

2 dni, zawiadomić Użyczającego pisemnie o jej wystąpieniu na adres: 82-300 Elbląg,  

ul. Królewiecka 2;  tel. 55/2362411, fax. 55/2362411, e-mail sport_elblag.pro.onet.pl,.   

Zawiadomienie o szkodzie powinno zawierać w szczególności: informację o terminie  

zdarzenia, okolicznościach i miejscu powstania szkody, o przyczynie i rozmiarach szkody.  

W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w 

niniejszym postanowieniu i spowoduje  to zmniejszeni odszkodowania, Użyczający może 

rościć od Biorącego w użyczenie pokrycia ewentualnej szkody. 



 

d) umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczno-

ści i wysokości szkody, zasadności i wysokości roszczenia, udzielić wszelkiej niezbędnej 

pomocy, jak również udzielić Ubezpieczycielowi potrzebnych w tym celu dodatkowych 

wyjaśnień i informacji.   

e) kierując się zasadą należytej staranności wymaganej w stosunku do przedmiotu ubezpiecze-

nia w miarę możliwości zachować wszystkie uszkodzone części i udostępnić je przedstawi-

cielowi lub rzeczoznawcy Ubezpieczyciela w celu przeprowadzenia oględzin. 

8. Biorący w użyczenie oświadcza, że poniesie odpowiedzialność materialną za wyrządzone 

szkody nie objęte ochroną ubezpieczeniową.  

 

§5. 

1. Umowa zawarta jest na okres ………………………………………………………………….. . 

2. Biorący w użyczenie ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie.  

3. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli określonej w § 3 pkt. 7 jakichkolwiek uchybień, 

co do sposobu wykorzystywania powierzonego sprzętu przez Biorącego w użyczenie 

Użyczający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

 

§6. 

1. Po zakończeniu użyczenia Biorący w użyczenie zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić 

Użyczającemu sprzęt w stanie nie pogorszonym. Biorący w użyczenie nie ponosi 

odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem prawidłowego używania. Zwrot 

następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony. 

 

§7. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez są 

właściwy dla siedziby Użyczającego. 

 

§8. 

1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  

każdej ze stron. 

 

 

 

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

Biorący w użyczenie Użyczający 

  

 



 

 


