Projekt „Wigor ++”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Załączniki Nr 3
do Regulaminu wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego
Umowa użyczenia sprzętu
nr ……………………
zawarta w dniu ……………………w ………………………………. pomiędzy:
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołominie z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, NIP
1250559186, REGON 006910565, reprezentowanym przez Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie
Danutę Graszkę, zwanym dalej Wypożyczalnią,
a
Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………
zamieszkałą/zamieszkałym ……………………………………………………………………………………………
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym o serii i numerze: …………………………………………
PESEL: ……………………………, zwaną/zwanym dalej Wypożyczającym,
reprezentowaną/reprezentowanym przez pełnomocnika ……………………………………………………………..,
PESEL:……………………………, umocowanego zgodnie z załączonym do niniejszej umowy upoważnieniem,
zwany dalej Wypożyczającym.
§1
1. Wypożyczalnia użycza do bezpłatnego użytkowania a Wypożyczający otrzymuje sprzęt:
Lp. Nazwa

Nr ewidencyjny

Okres wypożyczenia
(od - do)

1.
2.
3.
§2
Wypożyczający oświadcza, że:
Zapoznał się z Regulaminu wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego funkcjonującej w ramach
projektu „Wigor ++”;
Został przeszkolony przez fizjoterapeutę z obsługi użyczonego sprzętu.

§3
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1. Umowa zostaje zawarta na okres …………………………………………………………………………..
2. Za datę przekazania uważa się dzień podpisania umowy.
3. Strony umowy stwierdzają, że przedmiot użyczenia jest wolny od wszelkich wad.
4. Odbiór użyczanego sprzętu i jego zwrot następuje na koszt własny Wypożyczającego.
§4
1. Wypożyczający obowiązany jest zwrócić Sprzęt w stanie technicznym nie pogorszonym, w terminie wynikającym
z umowy użyczenia sprzętu.
2. W sytuacji uszkodzenia sprzętu w okresie użytkowania, Wypożyczający jest zobowiązany do zgłoszenia
uszkodzenia w terminie 3 dni od zaistnienia szkody.
3. Naprawa szkody jest możliwa na warunkach udzielonej gwarancji przez dostawcę, a w sytuacji gdy gwarancja nie
obejmuje zgłoszonego uszkodzenia, naprawa nastąpi na koszt Wypożyczającego.
4. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia,
Wypożyczalnia ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym i obciążyć Biorącego do używania
kosztami ewentualnej naprawy, a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu sprzętu.
5. W sytuacji całkowitego zniszczenia użyczonego sprzętu, jego zgubienia lub przekazania osobom trzecim
Wypożyczający jest zobowiązany do odkupienia tożsamego sprzętu, a w sytuacji niemożności zakupu identycznego
sprzętu, Wypożyczający jest zobowiązany do odkupienia nowego sprzętu.
6. Wypożyczający nie będzie obciążony kosztami naturalnego zużycia wypożyczonego Sprzętu.
§5
Przedstawiciele Wypożyczalni mają prawo kontroli sposobu użytkowania w miejscu jego użytkowania.
W trakcie kontroli mają prawo do potwierdzenia tożsamości osób użytkujących sprzęt.
§6
1. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie do 3 dni od daty upływu okresu
określonego w umowie.
2. W sytuacji przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, po upływie 10 dni, Wypożyczalnia może odebrać sprzęt.
3. W przypadku nie dokonania zwrotu sprzętu i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób postępowania jest identyczny
jak w przypadku, gdy sprzęt został zagubiony przez Wypożyczającego (zgodnie z pkt 5 w § 3).
4. Sprzęt jest zwracany do Wypożyczalni.
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§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Wypożyczający

