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Załącznik nr 3 do umowy 

 

UMOWA UŻYCZENIA  

(stanowiąca załącznik nr 4A do umowy nr EP/221/…../2017) 

 

zawarta w dniu .......................... w Szczecinie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593, 

NIP 851 – 25 – 37 – 954 

zwanym Biorącym do używania, którego reprezentuje: 

Dyrektor  - Małgorzata Usielska   

a: 

.......................................................................................................................................................... 

z siedzibą  

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

NIP .................................., REGON ………………………. 

zwaną Użyczającym, którą reprezentuje: 

1. …………………... - .................................... 

2. …………………... - .................................... 

o następującej treści: 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

W rezultacie zawarcia w dniu …………………………r. przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Zespolony umowy nr EZ/221/…../2017 na dostawę stymulatorów i/lub kardiowerterów, zwanych dalej 

„wyrobami” została zawarta umowa użyczenia. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest nieodpłatne użyczenie programatora: 

………………………… typ: ………………………… nr seryjny: ………………………… do programowania i kontroli 

stymulatorów i kardiowerterów, zwanych dalej „wyrobami”, zakupionymi na podstawie umowy dostawy.  

2. Strony postanawiają, iż przez nieodpłatne użyczenie sprzętu rozumieją jego użyczenie w taki sposób, iż 

nie wiąże się ono z jakimkolwiek świadczeniami ze strony Biorącego do używania. 

3. Wartość programatora do celów ewidencyjnych wynosi ……………….. netto/ ……………….. brutto. 

4. Użyczający oświadcza, iż sprzęt jest jego własnością, jest w dobrym stanie technicznym, wolnym od 

wad umożliwiającym używanie go zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem oraz uzyskano wszelkie 

niezbędne atesty, dopuszczenia oraz dokonano skutecznych zgłoszeń, umożliwiających używanie go w 

placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Strony postanawiają, iż ich zgodnym zamiarem i celem niniejszej umowy jest zapewnienie Biorącemu do 

używania celowego, prawidłowego i efektywnego wykorzystania sprzedanych i dostarczonych wyrobów 

na podstawie umowy nr EP/221/…../2017 - przez Użyczającego, na potrzeby udzielenia świadczeń 

zdrowotnych. 

6. Koszt dostawy programatora ponosi Użyczający. 
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§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYCZAJĄCEGO 

 

1. Użyczający zobowiązuje się do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania programatora dostarczanych 

na koszt Użyczającego. 

2. W przypadku uszkodzenia programatora, Użyczający zobowiązany jest do jego naprawy.  

3. Jeżeli naprawa programatora trwa dłużej niż 2 dni robocze, Użyczający zobowiązany jest do 

dostarczenia na swój koszt programatora zastępczego na okres naprawy. 

4. Użyczający przeprowadzi nieodpłatnie jeden przegląd w ciągu roku potwierdzający sprawność 

programatora. 

5. Na każde wezwanie Użyczającego, Biorący do używania  zobowiązuje się udostępnić programator do 

kontroli. 

6. Użyczający ubezpieczy programator na własny koszt. 

7. Użyczający, w ramach umowy, przeszkoli personel Biorącego do używania w obsłudze programatora  

oraz sporządzi listę przeszkolonych osób. 

 
§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI BIORĄCEGO DO UŻYWANIA 
 

1. Biorący do Używania ma prawo do używania zgodnie z celem określonym w § 2 ust. 1. 

2. Biorący do Używania zobowiązany jest utrzymywać programator w należytym stanie i korzystać z niego 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Biorący do używania zobowiązuje się nie udostępniać programatora osobom trzecim, poza miejsce 

używania, którym jest siedziba Biorącego do używania. 

 

§ 5 

OKRES I WYGAŚNIĘCIE UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej.  

2. Koszt odbioru programatora ponosi Użyczający. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, 

a wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie. 

3. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane 

załącznikami, stanowią integralną część umowy. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  

 

UŻYCZAJĄCY       BIORĄCY DO UŻYWANIA 

 


