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Załącznik Nr 1 

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA TECHNOLOGII ASYSTUJĄCYCH 

Nr………………………………. 

 

Zawarta w dniu............................. w Świdniku, pomiędzy Powiatem Świdnickim w Świdniku-Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Świdniku realizującym program w ramach którego funkcjonuje 

Ośrodek Wsparcia i Testów ulica Cypriana Kamila Norwida 4, 21-040 Świdnik zwanym dalej  
Użyczającym  reprezentowanym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Świdnickiego w Świdniku a 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

Legitymujący się dowodem o Nr …........................................................................................................   

…………………………………………………………………….………………………. zwanym dalej Biorącym do używania. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Umowa dotyczy użyczenia Technologii Asystujących, których specyfikacja została 
wyszczególniona    w protokole użyczenia Technologii Asystujących, który stanowi integralną część 
niniejszej umowy 

2. Technologia Asystująca zostaje wypożyczona dla celów testowych w warunkach rzeczywistych. 

3. Technologia Asystująca zostaje wypożyczona do nieodpłatnego korzystania. 

§2 

Terminarz 

1. Technologia Asystująca zostaje wypożyczona na 14 pełnych dni od daty wydania sprzętu   przez 
Użyczającego  Biorącemu do używania, przy czym nie uwzględnia się dnia wydania ,oraz dnia zwrotu 
sprzętu. 

3. Technologia Asystująca zostaje wydana Biorącemu do używania  w dniu podpisania niniejszej 
umowy. 

4. Technologia Asystująca zostanie zwrócona Użyczającemu w dniu …………………………………………..…… 

5. Biorący do używania zobowiązany jest do odbioru Technologii Asystującej osobiście. 
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§3 

Stan techniczny sprzętu 

1. Użyczający  przekazuje Biorącemu do używania sprzęt sprawny technicznie oraz zgodny z       
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Biorący do używania  stwierdza własnoręcznym 
podpisem.  Oświadczenie stanowi załącznik Nr 2 do umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Użyczający  po otrzymaniu Technologii Asystującej z wypożyczenia zobowiązuje się do 
sprawdzenia stanu technicznego oraz przyjęcia jej na podstawie protokołu odbioru Technologii 
Asystujących 

3. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia Technologii Asystującej, Użyczający  
zobowiązuje się do poinformowania o tym Biorącego do używania w formie pisemnej w terminie 
7 dni od daty zwrotu TA. 

 

§4 

Zobowiązania Biorącego do używania 

1. Biorący do używania oświadcza, że w okresie wypożyczenia Technologia Asystująca zostanie 
użyta i zainstalowana zgodnie z podanymi w instrukcji obsługi warunkami technicznymi. 

2. Po upływie terminu wypożyczenia Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu Technologii 
Asystujących w terminie wskazanym w §2 ust.4 

3. Brak zwrotu Technologii Asystujących w określonym w umowie terminie, skutkował będzie 
brakiem możliwości ponownego jej wypożyczenia. 

4. Technologia asystująca zostanie zwrócona łącznie z opakowaniem fabrycznym w stanie 
nieuszkodzonym. 

 5. Biorący do używania  w trakcie trwania umowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
powierzoną mu Technologię Asystującą. W szczególności spada na niego ryzyko utraty i uszkodzeń 
TA, jego kradzieży, dewastacji, zalania, uderzenia pioruna itp. W takich przypadkach Biorący do 
używania  pokrywa wszystkie koszty związane z doprowadzeniem TA do stanu  sprzed okresu 
wypożyczenia. 

5.Gdu usunięcie szkody nie jest możliwe, lub gdy doszło do całkowitego zniszczenia przedmiotu 
użyczenia Biorący do używania zobowiązany jest do  zakupu Technologii Asystującej, lub zwrotu jej 
wartości  wg. wartości na dzień wzięcia TA w użyczenia w terminie 30 dni od pisemnego wezwania 
go przez Użyczającego 

6. Biorący do używania podczas testowania Technologii Asystujących, jeżeli stwierdzi że TA, którą 
wypożyczył nie odpowiada jego preferencjom, może ją oddać w stanie jak w dniu wypożyczenia 
przed upływem terminu wynajmu. 

7. W przypadku stwierdzenia wykorzystania wypożyczonej Technologii Asystującej niezgodnie z jej 
przeznaczeniem, niniejszą umową, oraz Regulaminem Ośrodka Wsparcia i Testów, Użyczający ma 
prawo rozwiązania umowy  w trybie natychmiastowym - bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
oraz dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 
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§5 

Zobowiązania Użyczającego 

1. Użyczający  zobowiązuje się do dostarczenia Technologii Asystującej w pełni sprawnej  zgodnie z 
ustalonymi w protokole użyczenia Technologii Asystujących warunkami. 

2.Użyczający udzieli Biorącemu do używania niezbędnej pomocy, na zasadzie konsultacji w wyborze 
i uruchomienia Technologii Asystującej i jej obsługi 

3. W okresie trwania umowy Technologia Asystująca pozostaje pod całkowitą opieką Biorącego do 
używania, który jest za nią w pełni odpowiedzialny. 

 

§6 

Opłaty umowne 

1. Wszelkie koszty związane z odbiorem i  zwrotem  w tym transportem Technologii Asystującej 
ponosi Biorący do używania. 

2. Ewentualne koszty związane z dojazdem pracownika OWIT na miejsce instalacji Technologii 
Asystującej  ponosi Użyczający. 

3. W przypadku nieodwracalnego zniszczenia – uszkodzenia Technologii Asystujących Biorący do 
używania ponosi pełną odpowiedzialność finansową. 

 

§7 

Ustalenia końcowe 

1. Sprawy sporne strony umowy będą starały się rozstrzygnąć w sposób polubowny. 

2. W sprawach nieuregulowanych  zapisami niniejszej umowy mają zastosowanie zapisy 
Regulaminu Ośrodka Wsparcia  i Testów wprowadzonego przez Dyrektora  Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Świdniku , przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne przepisy 
powszechnie obowiązujące. 

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

4. Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Ośrodka Wsparcia i 
Testów  działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku i zobowiązuje 
się do jego stosowania. Podpisany przez Biorącego do używania egzemplarz Regulaminu 
świadczący o zapoznaniu się z jego treścią i zobowiązaniu się Biorącego do używania  do jego 
stosowania do niniejszej umowy.  

 

 

………………………………………………                                                  ……………………………………………… 

             Użyczający                                                                                    Biorący w użyczenie 


