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Załącznik 2 do Regulaminu działania 

Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego działającej przy Dziennym Domu Pomocy 

w miejscowości Kolano 

 

 

Umowa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego nr .............................. 

zawarta w dniu ......................................... r. w …………………………………………… pomiędzy: 

Dziennym Domem Pomocy w miejscowości Kolano, Gmina Jabłoń reprezentowanym przez  

Panią/Panem ................................................................................................... zwaną dalej Użyczającym, 

a Panią/Panem ............................................................... zam. 

…................................................................ .........................................., legitymująca/y się dowodem 

osobistym serii ............. nr ................................ wydanym przez 

….............................................................................. PESEL ......................................., tel kontaktowy: 

………………………………..…….., email: …………………..….………… zwaną/ym dalej 

Biorącym do używania.  

§ 1. 

1. Użyczający daje a Biorący do używania przyjmuje do bezpłatnego użytkowania przedmiot 

umowy użyczenia:  

1) .............................................................. nr katalogowy..............................., wartość ……….…. 

2) .............................................................. nr katalogowy..............................., wartość ………….. 

3)  ............................................................. nr katalogowy..............................., wartość …………..  

2. Umowa obowiązuje na okres od dnia ………………….…. do dnia ……………………...…… 

3. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu, 

Wypożyczający zawiadamia Pracownika Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Kolano 

w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż siedem dni przed upływem okresu 

określonego w umowie użyczenia, na który sprzęt został wypożyczony. Warunkiem dalszego 

korzystania z użyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do 

umowy. 

4. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie 7 dni licząc 

od daty upływu okresu określonego w umowie. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu 

sprzętu Wypożyczalnia może odebrać sprzęt, a nadto może zatrzymać wpłaconą kaucję. W 

przypadku nie dokonania zwrotu sprzętu i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób 

postępowania jest identyczny jak w przypadku, gdy sprzęt został zagubiony przez 

Wypożyczającego. 
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5. Wydanie przedmiotu umowy użyczenia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy 

i zostanie stwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez obie strony, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Biorący do używania zobowiązuje się najpóźniej w dniu wydania przedmiotu umowy 

użyczenia do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu rehabilitacyjnego, a w razie 

stwierdzenia wad fizycznych, do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Użyczającemu. 

7. Biorący do używania zobowiązuje się do odbioru, transportu i załadunku użyczonego sprzętu 

rehabilitacyjnego we własnym zakresie i na własny koszt.  

§ 2. 

1. Biorący do używania ponosi wszelkie koszty utrzymania przedmiotu umowy użyczenia, a 

także wszelkie inne koszty związane z jego eksploatacją, w tym także koszty naprawy 

koniecznej do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Biorący do używania zobowiązuje się używać sprzęt w sposób odpowiadający jego 

przeznaczeniu i nie oddawać go do używania osobom trzecim w jakimkolwiek celu i pod 

jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając w to najem, dzierżawę oraz użyczenie. 

3. Po zakończeniu użyczenia Wypożyczający obowiązany jest zwrócić Sprzęt do Wypożyczalni 

w stanie nie pogorszonym. 

4. Wypożyczający odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę 

na zasadach ogólnych. 

5. W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie użyczenia, wpłacona 

kaucja podlega zarachowaniu na poczet kosztów naprawy bądź zakupu sprzętu. 

6. W przypadku, gdy kwota kaucji nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów naprawy bądź 

zakupu sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty w ciągu 7 dni 

od doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu 

sądowym. 

7. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, 

właściwościami sprzętu lub instrukcją obsługi, w sposób zagrażający utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem sprzętu bądź też w razie powierzenia sprzętu osobie trzeciej bez zgody 

Pracownika, można będzie rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem 

natychmiastowym i zażądać zwrotu sprzętu. 

8. Po zakończeniu umowy, Biorący do używania zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu 

przedmiotu umowy użyczenia w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi 

odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. 

Oświadczenie o zobowiązaniu się Biorącego do używania do zwrotu przedmiotu umowy 

użyczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

9. Użyczający uprawniony jest do sprawdzania danych przedstawionych przez Biorącego do 

używania oraz kontroli sposobu używania sprzętu przez cały okres obowiązywania umowy. 

10. Użyczający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i żądać natychmiastowego 

zwrotu przedmiotu umowy użyczenia, jeżeli: 
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1) Biorący do używania używa przedmiot umowy użyczenia sprzecznie z 

właściwościami i przeznaczeniem sprzętu, 

2) Biorący do używania przekaże przedmiot umowy użyczenia osobie trzeciej do 

używania bez zgody Użyczającego, 

3) Biorący do używania nie poddał się kontroli wykorzystania przedmiotu umowy 

użyczenia, mimo zawiadomienia o terminie kontroli przez Użyczającego, 

4) z nieprzewidzianych powodów przedmiot umowy użyczenia stanie się Użyczającemu 

potrzebny. 

11. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę użyczenia z 5 dniowym okresem wypowiedzenia. 

12. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 11 , wymaga zachowania formy pisemnej. 

§ 3. 

1. Po zakończeniu umowy Biorący do używania zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu 

przedmiotu umowy użyczenia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania, i dostarczenia 

go własnym transportem pod adres: ……………………………………………………………  

lub inny wskazany przez Użyczającego, oraz do bezpiecznego rozładunku na własny koszt. 

2. Zwrot przedmiotu umowy użyczenia następuje na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

§ 4. 

1. Adresem Biorącego do używania do doręczenia wszelkiej korespondencji związanej z 

wykonywaniem przedmiotu umowy jest ….…...................................................................... 

2. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Biorący do używania ma obowiązek 

bezzwłocznie poinformować Użyczającego o tym fakcie. W przypadku, gdy Biorący do 

używania nie poinformuje Użyczającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka 

korespondencja związana z przedmiotem umowy nadana na dotychczasowy adres znany 

Użyczającemu zostanie uznana za skutecznie doręczoną.  

§5 . 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

§6 . 

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.  

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

podpis Użyczającego                                          podpis Biorącego do używania 


