Umowa nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu
rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego
zawarta w dniu………….. w Tarnowie
pomiędzy: Subregionalnym Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób
Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań ul. Sanguszków 28A, 33-100 Tarnów
reprezentowana przez.........................................................- pracownika wypożyczalni
a Panem/ Panią:
………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ………………………..
Dowód osobisty nr ......................
Pesel……………………………………….
Nr telefonu…………………………………………………………
§1
Nieodpłatnemu wypożyczeniu podlega następujący sprzęt:
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

numer ewidencyjny .......................................................................................................
wartość ..........................................................................................................................
§2
Okres wypożyczenia od ..........................do…………....................................................
§3
Kaucja w wysokości ......................................................................................................
(słownie ........................................................................................................................)
§4
Sprzęt wymaga transportu:
TAK
NIE
§5
Dane osoby użytkującej sprzęt:
Nazwisko imię ...............................................................................................................
Pesel .............................................................................................................................
Adres zamieszkania (adres użytkowania sprzętu) ........................................................
.......................................................................................................................................
Nazwisko, imię lekarza pod którego opieką przebywa osoba użytkująca sprzęt
……….............................................................................................................................
Sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny określony w § 1 wypożyczany na podstawie
niniejszej umowy wypożyczenia stanowi własność Subregionalnego Centrum
Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań,
Osoba wypożyczająca nie posiada w stosunku do niego żadnych innych praw niż
wynikające z niniejszej Umowy.

Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. "Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

§6
Zasady wypożyczenia sprzętu
1.

2.

3.

4.

5.

Sprzęt zostaje wydany osobie wypożyczającej po podpisaniu umowy
wypożyczenia, wpłacie kaucji w wysokości zgodnej z tabelą oraz na podstawie
podpisanego przez obie strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego.
Podpisując protokół wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem
technicznym sprzętu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń chyba, że protokół
zdawczo-odbiorczy stanowi inaczej. Z chwilą wydania sprzętu ryzyko jego
przypadkowego uszkodzenia lub utraty przechodzi na wypożyczającego.
Subregionalne Centrum może odmówić wypożyczenia sprzętu, w przypadku,
gdy:
a) osoba wypożyczająca korzystała wcześniej z wypożyczalni i zwróciła sprzęt
uszkodzony, zniszczony lub go zagubiła,
b) osoba wypożyczająca nie zwróciła sprzętu w wyznaczonym terminie bez
uzasadnienia,
c) braku sprzętu
Sprzęt może zostać nieodpłatnie dowieziony do wypożyczającego po
wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem wypożyczalni. Wykaz sprzętu
objętego usługą dowozu dostępny jest w Subregionalnym Centrum.
W przypadku łóżka rehabilitacyjnego transport odbywa się wyłącznie za
pośrednictwem Subregionalnego Centrum.
Osoba wypożyczająca zobowiązuje się oddać sprzęt w terminie określonym
w niniejszej umowie (maksymalnie do 90 dni). Istnieje możliwość przedłużenia
okresu korzystania z wypożyczonego sprzętu, w wyjątkowych uzasadnionych
przypadkach, wówczas wypożyczający zobowiązany jest do osobistego
stawienia się w wypożyczalni Subregionalnego Centrum w terminie nie krótszym
niż 7 dni przed upływem okresu określonego w niniejszej umowie wypożyczenia
celem podpisania aneksu do umowy wypożyczenia w takiej sytuacji termin
wypożyczenia sprzętu ustalany jest indywidualnie.
Zmiana osoby użytkującej sprzęt może nastąpić tylko za zgodą Subergionalnego
Centrum poprzez zawarcie nowej umowy.
§7
Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony sprzęt

1.

Wypożyczający oświadcza, że sprzęt będzie używany zgodnie z jego
przeznaczeniem a za wszelkie uszkodzenia ciała i mienia wynikające
z niewłaściwego użytkowania sprzętu odpowiedzialność ponosi wypożyczający.
Wypożyczający zobowiązuje się do zapoznania się z instrukcją obsługi
sprzętu oraz dostosowania się do zaleceń pracownika wypożyczalni.
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2.
3.

4.
5.
6.

Ponadto Wypożyczający zobowiązuje się do niedokonywania w wypożyczonym
sprzęcie żadnych przeróbek i zmian oraz że nie będzie niniejszego sprzętu
oddawał w użyczenie ani w najem osobom trzecim.
Po zakończeniu użyczenia wypożyczający obowiązany jest zwrócić sprzęt do
wypożyczalni w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego użytkowania.
Subregionalne Centrum nie przyjmuje zwrotu sprzętu uszkodzonego.
Wypożyczający zobowiązany jest wówczas do naprawy sprzętu na własny koszt
(poprzez autoryzowany serwis) lub zwrotu jego równowartości. W przypadku
zgubienia sprzętu wypożyczający zobowiązany jest do odkupienia sprzętu
o takich samych parametrach jak sprzęt wypożyczony lub do zapłaty jego
równowartości. Nie dopuszcza się rozwiązania umowy przez wypożyczającego
bez zwrotu sprzętu sprawnego lub jego równowartości w przypadku zniszczenia
lub zgubienia. Wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy lub
równowartości sprzętu w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty, pod
rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
Wypożyczający sprzęt zobowiązuje się do zwrotu czystego sprzętu, w przypadku
nie spełnienia warunku kaucja nie zostanie zwrócona.
Centrum zabrania samodzielnego naprawiania oraz modyfikacji sprzętu.
Wypożyczający zobowiązuje się na żądanie Subregionalnego Centrum okazać
użyczony sprzęt w celu ustalenia czy jest on wykorzystywany zgodnie z umową
i przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania sprzętu
niezgodnie z umową lub przeznaczeniem, wykorzystywania w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych lub użytkowania sprzętu przez osobę inną niż wskazana
w umowie Subregionalne Centrum rozwiązuje umowę ze skutkiem
natychmiastowym a wypożyczający zobowiązany jest do natychmiastowego
zwrotu sprzętu lub w przypadku jego zniszczenia zwrotu jego równowartości
w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia
roszczeń w postępowaniu sądowym.

Osoba wypożyczająca oznajmia, że:
 zapoznała się z regulaminem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
i pielęgnacyjnego
 zapoznała się z instrukcją obsługi sprzętu
 została przeszkolona przez pracownika wypożyczalni w zakresie
poprawnej obsługi wypożyczanego sprzętu.

………………………
(podpis pracownika wypożyczalni)

……………………………..
(podpis wypożyczającego)
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Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy nr ...................... z dnia ......................
Wypożyczony sprzęt – nazwa ...............................................................................
Numer
ewidencyjny

Wartość
sprzętu

Data
wypożyczenia
sprzętu

Podpis
pracownika
wypożyczalni

Podpis
wypożyczając
ego

Data
zwrotu
sprzętu

Podpis
pracownika
wypożyczalni

Podpis
wypożyczającego

Uwagi:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

........................................................
Podpis pracownika wypożyczalni

................................................
Podpis wypożyczającego

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU
REHABILITACYJNEGO I PIELĘGNACYJNEGO
Zgodnie z art.13 ogólnego roporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:
a) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Subregiongalne Centrum Wsparcia
Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań ul. Sanguszków 28 A,
33-100 Tarnów
b) Inspektor Ochrony Danych Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych
Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań ul. Sanguszków 28 A, 33-100 Tarnów
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług wypożyczalni – na
podstawie Art. 6 ust, 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji
usług.
e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku od chwili wygaśnięcia
Umowy
f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych
g) ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Biuro Generalnego Inspektora
Ochorny Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutować odmową realizacji Umowy.
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