UMOWA UŻYCZENIA nr DP/U/………/20………
zawarta dnia………………………… w Katowicach, pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa firmy, adres, KRS, NIP, REGON)

reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Użyczającym
a
Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ziołowej 45/47, 40-635 Katowice
nr KRS 0000064696, REGON 001262860, NIP 954-22-69-625, zwanym dalej Biorącym do
używania, reprezentowanym przez:
Dyrektora – ……………………………………………………………………….…………………….
po wstępnej kontroli, o której mowa w art.54 ust. 1 pkt 3) i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) dokonanej przez
Głównego Księgowego – …………………………………………...…………………………………

§1
Przedmiotem umowy jest oddanie przez Użyczającego w bezpłatne używanie przez Biorącego
do używania:
……………………………………………………………………………………..……………………………
(pełna nazwa przedmiotu użyczenia – rodzaj, typ, model)

Rok produkcji:………………………………………………………………………………….……………..
W ilości szt.:…………………………………………………………………...……………………………..
Wartość:……...………. zł brutto słownie (…..…………………………..……………………………….)
zwanego dalej Przedmiotem użyczenia.

§2
Miejscem użytkowania będzie:
…………………………………………………………….……………………………...……………………
(pełna nazwa komórki organizacyjnej)

§3
1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu użyczenia, i że nie jest on obciążony
prawami osób trzecich.

2. Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia spełnia wymagania ustawy z dnia
20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 186 z późn.zm.) i może
być stosowany w podmiotach leczniczych (dot. przedmiotu użyczenia będącego aparaturą lub
sprzętem medycznym).
3. Użyczający zapewnia że przedmiot użyczenia jest sprawny.

§4
1. Biorący do używania nie zgłasza jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu technicznego
i sprawności przedmiotu użyczenia.
2. Biorący do używania oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane
z obsługą przedmiotu użyczenia.

§5
1. Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego
właściwościami i przeznaczeniem.
2. Biorący do używania nie może oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej bez zgody
Użyczającego.
3. Po wygaśnięciu umowy Biorący do używania obowiązany jest zwrócić w swojej siedzibie
Użyczającemu przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym, jednakże Biorący do używania
nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

§6
Użyczający może żądać zwrotu przedmiotu użyczenia:
1) jeżeli Biorący do używania używa przedmiotu użyczenia w sposób sprzeczny z jego
właściwościami lub z przeznaczeniem lub w sposób sprzeczny z umową,
2) jeżeli Biorący do używania przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania bez
zgody Użyczającego,
3) jeżeli przedmiot użyczenia stanie się potrzebny Użyczającemu z powodów nie przewidzianych
w chwili zawarcia umowy.

§7
1. Wszelkie
koszty
utrzymania
przedmiotu
użyczenia
ponosi………………. (Użyczający/Biorący do używania).

podczas

trwania

umowy

2. Koszty bieżącej konserwacji i napraw przedmiotu użyczenia, w tym usług serwisowych
gwarancyjnych i pogwarancyjnych ponosi………………… (Użyczający/Biorący do używania).
3. Biorący do używania nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenie przedmiotu użyczenia
z powodu okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności.
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§8
Umowa zawarta jest na okres od ………………………..do……………………… z możliwością jej
rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem …………… ………. … okresu wypowiedzenia.
§9
Strony zgodnie oświadczają, że wartość przedmiotu świadczenia użyczającego wynosi…………

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia mogą nastąpić tylko w postaci pisemnego aneksu do niniejszej
umowy.

§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§13
Wszelkie spory między stronami związane lub wynikające z niniejszej Umowy, o ile nie zostaną
rozwiązane na drodze polubownej będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby biorącego
do używania.

UŻYCZAJĄCY

BIORĄCY DO UŻYWANIA
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