
                          Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego PCMG/ZO-13/2020 

                                                                                             

 

UMOWA UŻYCZENIA /wzór/ 

 

Część nr 1 – Środki czystości 

 

Zawarta w dniu …………………………  pomiędzy: 

 

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000351118, posiadającą NIP 797-201-92-61 i REGON 

142203546, reprezentowanym przez: 

 

Joannę Czarnecką - Prezesa Zarządu 

(zwanym dalej „Biorącym w użyczenie”) 

 

a  

 

…………………………………………….….. z siedzibą w …………..…………… przy ul. ………………….….. wpisaną 

do …………………………………………………………………………………….  pod nr NIP ……………………………., nr REGON 

……………………………… reprezentowaną przez : 

 

…………………………………………………………………………………… 

(zwaną dalej “Użyczającym”) 

 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest użyczenie 12 sztuk systemów 

dozujących, zwanych dalej Przedmiotem użyczenia. 

2. Na podstawie Umowy Użyczający użycza Przedmiot użyczenia Biorącemu w użyczenie 

do nieodpłatnego używania. 

3. Przedmiot użyczenia stanowi własność Użyczającego. 

4. Wartość brutto 1 systemu dozującego wynosi …………….. . Tym samym wartość Umowy wynosi 

…………….. zł brutto.  

 

 

 



§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 12 

miesięcy. Po upływie okresu obowiązywania Umowy Biorący w użyczenie zobowiązany jest 

do zwrócenia Przedmiotu użyczenia Użyczającemu w stanie niepogorszonym ponad normalne 

zużycie w terminie 14 dni od daty zakończenia umowy. 

 

§ 3. 

1. Użyczający oświadcza, że Przedmiot użyczenia jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych oraz 

prawnych. 

2. Biorący w użyczenie oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym Przedmiotu użyczenia i nie 

zgłasza co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń. 

 

§ 4. 

1. Użyczający zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu użyczenia na własny koszt do miejsca 

wskazanego przez Biorącego w użyczenie. 

2. Po rozwiązaniu Umowy, Użyczający odbierze Przedmiot użyczenia na własny koszt. 

3. Koszty montażu i demontażu Przedmiotu użyczenia ponosi Użyczający. 

4. W przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 przekazanie drugiej Stronie Przedmiotu użyczenia 

zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony Protokołem przekazania: WZ-KB lub 

podpisanym przez Biorącego w użyczenie listem przewozowym. 

 

§ 5. 

1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do używania Przedmiotu użyczenia wyłącznie zgodnie 

z jego przeznaczeniem i właściwościami. 

2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się nie oddawać Przedmiotu użyczenia do używania osobom 

trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Użyczającego. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz w celu zapewnienia prawidłowego 

działania Przedmiotu użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązuje się stosować do Przedmiotu 

użyczenia wyłącznie preparaty dystrybuowane przez Użyczającego. 

 

§ 6. 

1. Koszty używania Przedmiotu użyczenia ponosi Biorący w użyczenie. 

2. Na Biorącym w użyczenie ciąży obowiązek niezwłocznego zgłoszenia faktu uszkodzenia 

Przedmiotu użyczenia i przy braku możliwości jego samodzielnej naprawy niezwłocznego 

odesłania. 



3. Biorący w użyczenie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Przedmiotu użyczenia 

niewynikłe z winy Użyczającego. 

4. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas używania uszkodzonego 

lub niekompletnego Przedmiotu użyczenia. 

 

§ 7. 

1. Poprzez Umowę Strony nie podejmują żadnych działań zmierzających do niezgodnego 

z prawem wpływu na zakup produktów, których Użyczający jest bezpośrednim dystrybutorem 

lub producentem, bądź uprzywilejowania tych produktów w inny sposób. 

2. Zawarcie Umowy nie ma na celu wpływania na jakąkolwiek decyzję funkcjonariuszy 

publicznych, dotyczącą nabycia lub utrzymania praw nabytych przez Użyczającego. 

3. Strony oświadczają, że przekazanie przedmiotu użyczenia nie narusza przepisów ustawy z dnia 

12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (t. jedn. Dz. U. 2015 345 z późn. zm.) 

a w szczególności postanowień jej art. 49. 

 

§ 8. 

1. W przypadku naruszenia przez Biorącego w użyczenie któregokolwiek z jego zobowiązań 

określonych w Umowie Użyczającemu przysługiwać będzie prawo natychmiastowego 

odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu Przedmiotu użyczenia w terminie 14 dni bez 

konieczności zapewnienia rozwiązania zastępczego. 

 

§ 9. 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z Umową, rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Użyczającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Użyczającego i dwa egzemplarze dla Biorącego w użyczenie. 

 

 

                   UŻYCZAJĄCY                                                                     BIORĄCY W UŻYCZENIE 

 


