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UMOWA UŻYCZENIA PROJEKT 

 

Zawarta w dniu …………  roku we Wrocławiu, pomiędzy: 

Wykonawca:         ………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Użyczającym 

a 

Dolnośląskim Centrum Onkologii, z siedzibą przy placu Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy KRS nr: 0000087868,  

NIP: 899-22-28-100 REGON: 000290096,  

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Biorącym do używania 

§1 

Przedmiotem użyczenia  są ……………………………………….). Użyczający jest właścicielem w/w urządzenia. 
Przedmiot użyczenia jest nowy, w pełni sprawny, w dobrym stanie technicznym, wolny od wad 
fizycznych i prawnych, nadający się do bezpiecznego używania. 

§2 

1. Użyczający nieodpłatnie użycza, a Biorący przyjmuje do używania Urządzenie na okres: od 
……………… do dnia  ……………………………  z możliwością przedłużenia. 

2. Użyczający oświadcza, że Urządzenie jest zdatne do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem 
i spełnia wszelkie wymagane prawem normy i przepisy prawa w tym ustawy o wyrobach 
medycznych gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania w zakresie swojego przeznaczenia. 

3. Użyczający zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia pracowników Biorącego do 
Używania w zakresie stosowania przedmiotu użyczenia. 

4. Użyczający oświadcza, że Urządzenie zostanie dostarczone i wydane Biorącemu do używania 
w dniu ......................... , na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

6. Użyczający oświadcza, iż Urządzenie jest nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno 
pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych 
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i prawnych oraz że znajduje się w stanie przydatnym do bezpiecznego użytku i nie wymaga 
remontu. 
7. Użyczający zobowiązuje się do bezpłatnego prowadzenia konsultacji w zakresie używania 
Urządzenia wraz z wyposażeniem oraz doradztwa przy rozwiązaniu problemów analitycznych 
według bieżących potrzeb Biorącego do używania przez czas trwania umowy. 
8. Użyczający dostarczy urządzenie i zainstaluje je oraz uruchomi w miejscu wskazanym przez 
Biorącego do używania na swój koszt, tj. w siedzibie Biorącego do używania …………………………. 
9. Celem użyczenia jest praktyczne zapoznanie Biorącego do używania z funkcjonowaniem 
Urządzenia. 
10. Użyczający oświadcza, że: 

• Użyczający jest jedynym dysponentem oferowanego Urządzenia, 
• Urządzenie jest fabrycznie nowe. 
• Urządzenie jest wolne od wad fizycznych i prawnych 

• Posiada tytuł prawny do urządzenia i nie jest ono obciążone roszczeniami osób trzecich 

10. Strony ustalają, że warunkiem dokonania odbioru jest doręczenie Biorącemu do używania: 

a) protokołu technicznego rozruchu Urządzenia i jego wyposażenia (protokół 
zdawczo-odbiorczy)  

b) protokołu przeszkolenia pracowników Biorącego do używania w zakresie obsługi 
Urządzenia. 

c) instrukcji używania i konserwacji – w języku polskim, 

d) wszelkiej niezbędnej dokumentacji technicznej, certyfikatów dopuszczających 
Urządzenie do użytku na terenie UE, certyfikatów potwierdzających spełnianie 
wymogów technicznych zadanych dla danego urządzenia. 

 

§3 

1. Biorący do używania zobowiązany jest używać Urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem 
i utrzymywać go w stanie technicznym, odpowiadającym normalnemu użytkowaniu. 

§4 

1. Biorący do używania zobowiązuje się używać Urządzenie zgodnie z instrukcją producenta. 
2. Biorący do używania zobowiązuje się zgłaszać awarie urządzenia. 
3. Użyczający zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt powstałej awarii urządzenia 

oddanego Biorącemu do używania. 
4. Realizacja zobowiązań i uprawnień z gwarancji należy do Użyczającego. 
5. W ramach gwarancji urządzenia po stronie Użyczającego pozostają koszty przejazdu, 

delegacji i robocizny. 
6. Biorący do używania zobowiązuje się zgłaszać Użyczającemu wszelkie szkody powstałe 

w urządzeniu. 
7. Biorący do używania zobowiązuje się zapobiegać powstaniu szkody w Urządzeniu lub jego 

utraty, w szczególności zabezpieczyć urządzenie przed dostępem osób trzecich. 
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8. Biorący do używania nie może zmieniać przeznaczenia urządzenia i dokonywać w nim 
jakichkolwiek przeróbek i zmian. 

9. Biorący do używania zobowiązuje się do przechowywania urządzenia w miejscu wykonania 
umowy, określonym w protokole zdawczo-odbiorczym. 

10. W ostatnim dniu umowy, Biorący do używania dokona na koszt Użyczającego zwrotu 
urządzenia oraz związanymi z urządzeniem opakowaniami i dokumentami, w stanie nie 
pogorszonym lecz uwzględniającym normalne zużycie urządzenia, za pośrednictwem 
autoryzowanego serwisu Użyczającego lub upoważnionego przedstawiciela Użyczającego po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

11. Zwrot urządzenia nastąpi na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego.  

§5 

1. W przypadku zawinionego uszkodzenia lub zniszczenia będącego następstwem użytkowania 
urządzenia niezgodnie z instrukcją, jak również zawinionej utraty lub zniszczenia 
dokumentów z nim związanych, Biorący do używania ponosi odpowiedzialność z tytułu 
ewentualnej udokumentowanej szkody. 

2. Użyczający odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców, które 
w jakikolwiek sposób mogły spowodować powstanie szkód w majątku Biorącego do używania 
w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

3. Użyczający odpowiada również za mogące powstać jakiekolwiek szkody osobowe w związku z 
dostarczonym urządzeniem i jego użytkowaniem lub wykonywaniem przedmiotu umowy. 
Odpowiedzialność odszkodowawczą – w sytuacji, gdy Biorący do używania postępuje zgodnie 
z instrukcją urządzenia – z tytułu powstania tych szkód ponosi wyłącznie Użyczający. 

§6 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej. 

§7 

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§8 

Ewentualne spory wynikłe z zawartej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze 
względu na siedzibę Biorącego do używania. 

§9 

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

 

 

        Użyczający                                                                                       Biorący do używania 
 
 
   …………………………..                                                         ……………………………… 


