PROJEKT
UMOWY UŻYCZENIA NR

/AI.II/2014

zawarta w dniu ………………. 2014 roku w Otwocku, pomiędzy
Powiatem Otwockim, z siedzibą ul. Górna 13, 05-400 Otwock: NIP 5322008671 reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają:
1. Mirosław Pszonka – Wicestarosta
2. Janusz Budny – Członek Zarządu
zwanym dalej „Użyczającym”
a Panem/Panią……………………………..
zamieszkałym/ą w ………………………..przy ul……………………
Legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……….. nr …………….
wydanym przez ………………………………………………….
PESEL …………………………………………….
Zwanym/ą dalej „Biorącym w użyczenie”
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

§l
Użyczający oświadcza, iż jest właścicielem laptopa wraz z oprogramowaniem, określonego w
ust. 2, zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013; Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki;
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Użyczający oddaje Biorącemu w użyczenie w bezpłatne używanie następujący sprzęt i
oprogramowanie, zwane dalej „sprzętem”:
Laptop marki HP, model 4540s
o numerze seryjnym ……………………………
wyposażony w następujące oprogramowanie: System operacyjny - Windows 7 pro oem PL;
Pakiet biurowy Open Office; Program antywirusowy - G Data Internet Security 2013
i akcesoria: zasilacz, myszka, torba na notebooka.
Sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada uszkodzeń i
braków, co strony zgodnie potwierdzają.
Wartość początkowa przekazanego sprzętu i oprogramowania wynosi: ……….. zł brutto
(słownie: ……………………………………)
Sprzęt będzie zainstalowany w lokalu Biorącego w użyczenie pod adresem …………………….
Biorący w użyczenie zobowiązuje się do nie zmieniania miejsca instalacji sprzętu
komputerowego wraz z sygnałem internetowym bez uprzedniej pisemnej zgody Użyczającego.
Wraz z laptopem do lokalu Biorącego w użyczenie dostarczony będzie bezpłatnie sygnał
internetowy na okres do 31.12.2015 roku.
Biorący w użyczenie zobowiązuje się wykorzystywać sprzęt wyłącznie na potrzeby użytku
domowego.

§2
Podpisanie umowy przez Biorącego do używania oznacza, że potwierdza on odbiór sprzętu, o którym
mowa w § 1 niniejszej umowy oraz, że zapoznał się z jego stanem faktycznym i nie wnosi żadnych
zastrzeżeń co do jego stanu.
§3
1. Biorący w użyczenie umożliwi wykonanie w zajmowanym lokalu mieszkalnym, prac
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budowlanych, niezbędnych do doprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do odbioru Internetu,
wskaże miejsce instalacji zestawu komputerowego, gniazda oraz urządzeń do odbioru Internetu i
nie będzie rościł pretensji wobec Użyczającego z tytułu ewentualnych szkód powstałych w
trakcie instalacji.
2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używał sprzęt oddany mu do używania w sposób
odpowiadający jego właściwościom i zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zgodnie z niniejszą
umową, w szczególności warunkami użytkowania, gwarancji i opieką serwisową użyczonego
sprzętu.
3. Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że nie odda, nie udostępni i nie powierzy, powierzonego
mu sprzętu osobie trzeciej.
4. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania Koordynatora
projektu o okolicznościach mających wpływ na możliwość uczestniczenia w projekcie (np.
zmiana miejsca zamieszkania poza teren Powiatu Otwockiego).
5. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do współpracy ze wszystkimi podmiotami,
zaangażowanymi w realizację projektu.
6. Biorący w użyczenie zobowiązuje się, iż nie będzie zmieniał zainstalowanego oprogramowania
systemowego, biurowego i antywirusowego oraz nie będzie instalował żadnego nowego
oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody Użyczającego. Biorący w użyczenie będzie
przestrzegał legalności oprogramowania.
7. Biorący w użyczenie zobowiązuje się, iż nie będzie rozkręcać, demontować, przebudowywać
(np. poprzez dołożenie lub odłączenie części składowych), samowolnie modernizować,
manipulować otrzymanego sprzętu pod rygorem rozwiązania umowy i obciążenia kosztami
koniecznych napraw.
8. Zabrania się niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania, pozyskiwania i
zwielokrotniania oprogramowania komputerowego.
9. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem i
zniszczeniem.
10. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zabezpieczenia przed uszkodzeniami naklejek
umieszczonych na sprzęcie przez Użyczającego oraz zobowiązuje się, iż nie będzie usuwał
zamieszczonych naklejek. W przypadku uszkodzenia naklejek lub ich zniszczenia, Biorący w
użyczenie zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Użyczającego.
Zgłoszenia mogą być dokonywane w Biurze Projektu, mieszczącym się w Otwocku, przy ul.
Komunardów 10, wejście D, pok. 20 lub telefonicznie pod nr tel. 22 788 15 34 wew. 379.
11. Użyczający zastrzega sobie prawo do stałego kontrolowania stanu oraz sposobu
wykorzystywania powierzonego Biorącemu w użyczenie sprzętu i oprogramowania, w okresie
obowiązywania niniejszej umowy.
12. W sytuacji, kiedy zostanie stwierdzone, że w zasobach Biorącego w użyczenie znajdują się pliki
o treści pornograficznej, nielegalne oprogramowanie i inne niedozwolone dane, sprzęt może
zostać odebrany, a umowa ulegnie rozwiązaniu.
13. Strony ustalają, że prawo kontroli sprzętu opisanego w § 1 mają przedstawiciele Użyczającego.
14. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu w celu jego serwisowania.
15. Kontrolujący i serwisujący sprzęt i Internet mają prawo do wejścia do mieszkania
(pomieszczenia) gdzie sprzęt jest przechowywany, a Biorący w użyczenie zobowiązuje się
wpuścić kontrolujących i serwis do mieszkania (pomieszczenia) gdzie sprzęt jest
przechowywany.
16. Strony ustalają, że nie wpuszczenie kontrolujących do mieszkania (pomieszczenia), gdzie sprzęt
jest przechowywany stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez
wypowiedzenia, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli przez Użyczającego.
17. Biorący w użyczenie ponosi pełną materialną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt
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opisany w § l i oświadcza, że ma pełną świadomość tego, że w/w sprzęt stanowi własność
Użyczającego, a Biorący w użyczenie ma prawo na warunkach określonych w niniejszej umowie
do korzystania ze sprzętu bezpłatnie.
18. Biorący w użyczenie (lub inny domownik gospodarstwa domowego) zobowiązuje się do
uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera/notebooka
i korzystania z Internetu, w przypadku gdy będą takowe zorganizowane przez Powiat Otwocki.
Warunkiem jest udział danego uczestnika szkolenia w co najmniej 80% godzin szkoleniowych.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

4.

§4
Zwykłe koszty związane z utrzymaniem sprzętu (koszty eksploatacji), związane z zachowaniem
go w stanie nie pogorszonym, pokrywa Biorący w użyczenie.
Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych, nieobjętych gwarancją, ponosi Biorący
w użyczenie, w tym również Biorący w użyczenie jest zobowiązany do poniesienia kosztów
związanych z zakupem urządzeń, które uległy zniszczeniu przy uszkodzeniu mechanicznym np.
modem zastępczy.
Wszelkie awarie sprzętu należy zgłaszać w terminie 24 godzin do poniższych punktów
serwisowych:
a) w przypadku laptopa: telefonicznie, faksem lub e-mailem w dni robocze w godz.
………………………………………….
b) w przypadku Internetu: tel. 22 388 38 88, 22 717 80 27.
W przypadku zgłoszenia awarii po w/w terminie i utraty z tego powodu uprawnień z gwarancji
przez Użyczającego, koszty związane z naprawą pogwarancyjną sprzętu pokrywać będzie
Biorący w użyczenie.
W przypadku zawinionego przez Biorącego w użyczenie trwałego zniszczenia lub utraty sprzętu
będącego przedmiotem użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązuje się pokryć wynikłą szkodę
na kwotę określoną w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.
Koszty związane z nieuzasadnionym wezwaniem do awarii sprzętu ponosi Biorący w użyczenie.
W przypadku, gdy awaria nastąpiła z winy Biorącego w użyczenie, ponosi on koszty związane z
wizytą serwisanta.
Biorący w użyczenie zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw koniecznych do
korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zabrania się samowolnego naprawiania użyczonego sprzętu, każdą usterkę w pracy laptopa i
Internetu należy zgłosić Serwisowi wskazanemu w ust. 3 lub specjaliście ds. informatycznych
tel. 22 778 1 346.
§5
Umowa została zawarta na okres od ………….. roku do 31.12.2015 roku.
Biorący w użyczenie ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie, z zastrzeżeniem
postanowień §6 ust.2.
W przypadku stwierdzenia podczas kontroli określonej w §3 ust. 11, jakichkolwiek uchybień, co
do sposobu wykorzystania powierzonego sprzętu i oprogramowania przez Biorącego w
użyczenie Użyczający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym wraz z
odcięciem sygnału internetowego. W takim przypadku Biorący w użyczenie ma obowiązek
zwrócić sprzęt Użyczającemu. Z czynności przekazania sprzętu zostanie sporządzony protokół.
W przypadku naruszenia przez Biorącego któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 3
ust. 2 – 9 umowy, Użyczający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym wraz
z odcięciem sygnału internetowego. W takim przypadku Biorący w użyczenie ma obowiązek
zwrócić sprzęt Użyczającemu. Z czynności przekazania sprzętu zostanie sporządzony protokół.
§6
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1. Po zakończeniu użyczenia Biorący w użyczenie zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
Użyczającemu sprzęt w stanie nie pogorszonym, jednakże Biorący w użyczenie nie ponosi
odpowiedzialności za zużycie sprzętu będącego następstwem prawidłowego używania. Zwrot
następuje na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez obie strony.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Biorący w użyczenie zobowiązuję się do
niezwłocznego (w okresie do 3 dni) zwrotu otrzymanego sprzętu, materiałów promocyjnych oraz
złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
ze względu na siedzibę Użyczającego.
§8
1. Podpisując niniejszą umowę Biorący w użyczenie (Beneficjent Ostateczny) wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych i oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, iż:
a) administratorem zebranych danych osobowych jest Powiat Otwocki
b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu
c) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również
w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach
Projektu
d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu
e) jest świadomy prawa dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
2. Podpisując niniejszą umowę Biorący w użyczenie (Beneficjent Ostateczny) oświadcza również, iż
wyraża zgodę na bezpłatne utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku na
potrzeby Projektu, w szczególności na fotografiach oraz na stronie internetowej Projektu, Lidera i
Partnerów Projektu, w szczególności w relacjach i sprawozdaniach ze szkoleń, przekazania
sprzętu. Biorący w użyczenie oświadcza, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami
finansowymi z tego tytułu.
§9
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Użyczającego i
jeden dla Biorącego w użyczenie.
UŻYCZAJĄCY

BIORĄCY W UŻYCZENIE

Pokwitowanie Biorącego w użyczenie:
Ja niżej podpisujący się kwituję otrzymanie:
1. w/w umowy użyczenia
2. laptopa wraz z oprogramowaniem
Data …………2014 r. ……………………………………………………
/czytelny podpis/
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