
   

UMOWA Nr ………. 

WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO 

I WSPOMAGAJĄCEGO 

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

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, reprezentowanym przez: 

Katarzynę Chudzik – Kierownika  

zwanym dalej Wypożyczalnią, 

a Panią/ em ………………., zamieszkałą/ym ………………………. legitymującą/ym się 

dowodem osobistym o serii i numerze …………………. Nr PESEL ………………….,  

zwaną dalej Wypożyczającym,  

zwani dalej łącznie „Stronami” 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem wypożyczenia jest sprzęt pielęgnacyjny / rehabilitacyjny / 

wspomagający:  

a) ……………………   (nr kat. ……………….) 
b) ……………………   (nr kat. ……………….) 
c) ……………………   (nr kat. ……………….) 
 
 

 zwany dalej sprzętem.  

§ 2 

Świadczenie usługi wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, 

wspomagającego, pielęgnacyjnego osobom niesamodzielnym 

real izowane jest w ramach projektu „Doposażenie wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabili tacyjnego i wspomagającego  prowadzonej 

przez PCPR  w Kolbuszowej w ramach Działania 8.3 Zwiększenie 

dostępu do usług społecznych i zdrowotnych RPO WP na lata 2014 -

2020 

 

§ 3 

Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się  i  przyjął do stosowania:  

1) Regulamin wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacy jnego i 

wspomagającego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kolbuszowej; 



   

2) Instrukcje obsługi oraz zasady użytkowania sprzętu, jego 

właściwości i przeznaczenie przekazane Wypożyczającemu podczas 

szkolenia przez pracownika Wypożyczalni.  

§ 4 

Wypożyczalnia oddaje Wypożyczającemu do bezpłatnego używania 

sprzęt na okres od ……………….  do 1……………….. .  ( max 6 miesięcy ) 

od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

§ 5 

1. Wypożyczający zobowiązuje się używać Sprzęt  w sposób 

odpowiadający jego właściwościom oraz przeznaczeniem i nie 

oddawać go do używania osobom trzecim w jakimkolwiek celu i pod 

jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając w to najem, dzierżawę oraz 

użyczenie  

2. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu sprzętu niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 14 dni od zakończenia obowiązywania niniejszej 

umowy. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim upoważnia Wypożyczalnię do odebrania sprzętu 

Wypożyczającemu na jego koszt i ryzyko.  

3. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić  Sprzęt Wypożyczalni w 

stanie niepogorszonym z uwzględnieniem zużycia Sprzętu w 

następstwie jego prawidłowego użytkowania.  

4. Zwrot Sprzętu nastąpi w siedzibie Wypożyczalni.  

5. Potwierdzenie wydania i zwrotu wypożyczonego sprzętu stanowią 

podpisy stron, złożone odpowiednio na Karcie Katalogowej Sprzętu .  

§ 6 

1. Wypożyczający jest zobowiązany do niezwłoczne go powiadomienia 

Wypożyczalni  o wszelkich okolicznościach mogących narazić Sprzęt 

na uszkodzenie lub zniszczenie, bądź też mogących spowodować 

utratę przez Wypożyczającego posiadania Sprzętu.  

2. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia Sprzętu z 

winy Wypożyczającego koszty jego naprawy pokrywa 

Wypożyczający.  

3. W przypadku całkowitego zniszczenia Sprzętu z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzia lność ponosi Wypożyczający  

zobowiązany jest on do zakupu tego Sprzętu, a w przypadku gdyby 

to nie było możliwe, zwrotu równowartości tego Sprzętu.  

4. W przypadku drobnej awari i Sprzętu Wypożyczający  jest 

zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu 

Wypożyczalni .  

 



   

§ 7 

1. Wypożyczalnia uprawniona jest do sprawdzania danych 

przedstawionych przez Wypożyczającego oraz kontroli sposobu 

używania sprzętu.  

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania sprzętu niezgodnie z 

jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Wypożyczalnia ma prawo 

rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym i obciążyć 

Wypożyczającego kosztami ewentualnej nap rawy lub wymiany na 

nowy sprzęt zgodnie z zapisami § 5. Wypożyczający zobowiązany 

jest wówczas do niezwłocznego zwrotu sprzętu.  

§ 8 

Wypożyczający wyraża  zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego 

danych osobowych przez Wypożyczalnię zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób f izycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych).  

§ 9 

1. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą 

zestrzygane przez sąd właściwy dla Wypożyczalni.  

3. Wszelkie prawa i obowiązki Wypożyczającego nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez zgody Wypożyczalni.  

4. Wszelkie aneksy oraz załączniki do umowy stanowią jej integral ną 

część.  

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają  zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

§ 11 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

 

………………………        ……………………… 

Wypożyczalnia         Wypożyczający 


