Załącznik Nr 5 do Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO NR ..../01/W /2019
zawarta ................................. 2019 r. w Jaworznie
pomiędzy
Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Jaworznie (43-600),
ul. Grunwaldzka 235, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000019935, NIP 6321775073, który reprezentuje:
Zdzisława Garbat – Prezes Zarządu
zwanym dalej „Wypożyczającym”
a
Panem/Panią ……………………………………………… zamieszkałym/łą JAWORZNO, ul. ……………………………..
zwanym dalej „Biorącą/ym do używania”
reprezentowaną/reprezentowanym przez pełnomocnika ………………………………………………………………...
legitymującego się dowodem osobistym ………………..…………………..…………… umocowanego zgodnie
z załączonym do niniejszej umowy pełnomocnictwem.

§1
Przedmiotem użyczenia jest sprzęt rehabilitacyjny:
1. ……………………………………………………………………………………… nr inwen. ………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………… nr inwen. ………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………… nr inwen. ………………………………………

§2
Biorąca/y do używania oświadcza że został/a:

□ zapoznana/y z Regulaminem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego;
□ zapoznana/y z zasadami użytkowania przedmiotu, jego właściwościami i przeznaczeniem;
□ przeszkolony/a przez pracownika wypożyczalni w zakresie obsługi użyczonego sprzętu.
PROJEKT U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych
mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym
środowisku domowym i lokalnym współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
REALIZATOR OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
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§3
1. Wypożyczający oddaje do bezpłatnego użytkowania sprzęt wymieniony w §1, zwany
dalej przedmiotem umowy, na okres ….. miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy tj.
do ………………… 201… r..
2. Biorąca/y do używania w dniu zawarcia niniejszej umowy wpłaca kaucję za wypożyczony
sprzęt w wysokości …………. zł (słownie: ………………………………..…………….. zł.)*. Zwrot kaucji
następuje w terminie określonym w § 3 ust. 2 Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu
Rehabilitacyjnego.
3. Sprzęt będący przedmiotem umowy zostaje wydany Biorącej/mu do używania po
sprawdzeniu przez pracownika Wypożyczalni kompletności sprzętu i prawidłowości jego
działania oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Biorąca/y do używania zobowiązuje się do zorganizowania we własnym zakresie
transportu sprzętu oraz pokrycia jego kosztów (jeżeli dotyczy). Odpowiedzialność za
sprzęt podczas transportu i jego użytkowania spoczywa na Biorącej/ym do używania.
5. Biorąca/y do używania nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu umowy
będące następstwem prawidłowego użytkowania.

§4
1. Biorąca/y do używania zobowiązuje się do zwrotu użyczonego sprzętu do 5 dni od
upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Biorąca/y do używania zawiadamia Wypożyczającego nie później niż 5 dni przed
planowanym terminem zwrotu o konieczności przedłużenia okresu korzystania z
użyczonego sprzętu. Wypożyczający sporządza aneks do niniejszej umowy z
wyznaczeniem nowego okresu użytkowania przedmiotu umowy.
3. Przekroczenie terminu użyczenia przedmiotu o 5 dni upoważnia Wypożyczającego do
odbioru sprzętu i jego transportu na koszt Biorącej/go do używania.

§5
Biorąca/y do używania odpowiada finansowo za wszelkie szkody powstałe w wyniku
nieprawidłowego używania przedmiotu umowy oraz jego uszkodzenia podczas transportu.

§6
1. Wypożyczający uprawniony jest do sprawdzenia danych przedstawionych przez
Biorącą/ego do używania oraz do kontroli sposobu używania przedmiotu umowy.
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2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania użyczonego sprzętu niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub jego zniszczenia Wypożyczający ma prawo odstąpić od niniejszej
umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć Biorącą/ego do używania kosztami
ewentualnej naprawy.
3. W przypadku zagubienia sprzętu Wypożyczający ma prawo obciążyć Biorącą/ego do
używania kosztami równowartości ceny sprzętu określonej na dzień zagubienia.

§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego wypożyczalnię sprzętu.
3. Wszelkie aneksy oraz załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

………………………………………………
Wypożyczający

……………………………………………..
Biorąca/y do używania

*Uczestnicy/czki projektu, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz.930 z późn. zm.) zwolnieni są z obowiązku wpłacania kaucji za
wypożyczony sprzęt.
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