
UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
 
 
zawarta dnia........................................... w Warszawie pomiędzy Fundacją Warszawskie Hospicjum dla Dzieci 
z siedzibą 03-680 Warszawa, ul. Agatowa 10, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Użyczającym, 

a 

Panem/Panią  .............................................................................................................. …………………………………………………………………. 

zam.:  ................................................................................................................................................................................................................. . 

legitymującym/cą się dowodem osobistym nr. ……………………………………………PESEL…………..……………………………………….. 
zwanym dalej Biorącym.  

§ 1 

Przedmiotem użyczenia jest................................................................................................................................................................ 

nr seryjny ................................................................................  nr inwentaryzacyjny .......................................................................... 

§ 2 
Użyczenie sprzętu jest bezpłatne. 

§ 3 
Biorący oświadcza, że został przeszkolony w użytkowaniu użyczanego sprzętu, a także otrzymał instrukcję obsługi na piśmie. 

§ 4 
Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w §1 

na okres...........................................................................................................................,  pobierając w dniu wypożyczenia kaucję w wysokości: 

...........................................zł (słownie)................................................................................................................................................................... 
 
Kaucja zostaje zwrócona Biorącemu w dniu oddania sprzętu, po uprzednim przeglądzie. 

§ 5 
Biorący zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu w stanie nieuszkodzonym.  

§ 6 
W przypadku wywiezienia użyczonego sprzętu za granicę Polski biorący zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie użyczającego, oraz wykupić 
na własny koszt ubezpieczenie od kradzieży. 

§ 7 
Wymienialne materiały jednorazowe stanowiące wyposażenie użyczonego sprzętu np.: filtry, przewody gumowe, cewniki do ssaków, kaniule 
nosowe i maski do tlenu - biorący kupują we własnym zakresie, zgodnie z zasadami użytkowania. 

§ 8 
Zwrot sprzętu możliwy jest tylko po wcześniejszym umówieniu z osobą odpowiedzialną za wypożyczalnię. 

§ 9 
Zwracany sprzęt musi być wymyty i biez jednorazowych materiałów wymienialnych. 

§ 10 
W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu, zostanie dokonana naprawa serwisowa potwierdzona protokołem. Biorący poniesie koszty 
finansowe szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego używania sprzętu jeżeli będzie to wynikało z protokołu naprawy. Biorący nie ponosi 
odpowiedzialności za zużycie elementów będące następstwem prawidłowego korzystania ze sprzętu. Zwrot sprzętu nastąpi w siedzibie 
Użyczającego. 

§ 11 
Użyczający uprawniony jest do sprawdzania danych przedstawionych przez Biorącego oraz kontroli sposobu używania przedmiotu. W 
przypadku stwierdzenia wykorzystywania przedmiotu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Użyczający ma prawo odstąpić 
od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć Biorącego kosztami ewentualnej naprawy. Biorący zobowiązany jest wówczas do 
niezwłocznego zwrotu przedmiotu. Na wezwanie Użyczającego Biorący ma obowiązek udostępnić sprzęt do kontroli. 

§ 12 
Biorący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Użyczającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm./ celem prowadzenia ewidencji sprzętu. 

§ 13 
Wszelkie ewentualne zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 15 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
...................................................                                                                                                                               ................................................... 
Użyczający                                                                                                                                                                                                       Biorący  


