UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU
Zawarta w dniu ______________ r., pomiędzy
Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959
Rzeszów, reprezentowaną przez _____________________________________________________,
zwaną dalej „Użyczającym”.
a
Panią/ Panem _____________________, zam. _________________________________________,
PESEL:
__________________,
będącą/będącym
studentem/doktorantem/pracownikiem
Politechniki Rzeszowskiej, zwaną/zwanym dalej „Biorącym”.
§1
1. Przedmiotem użyczenia jest następujący sprzęt:
a) Nazwa i rodzaj: ____________________________________,
b) Nr seryjny: _______________________________________,
c) Nr inwentarzowy: __________________________________,
d) Wartość: _________________________________________,
oraz niezbędne do niego oprogramowanie (jeżeli nie dotyczy należy przekreślić):
a) Nazwa: ________________________________________,
b) Wersja: ________________________________________,
c) Wartość: _______________________________________,
zwane dalej łącznie „Sprzętem”.
2. Sprzęt będzie używany przez Użyczającego wyłącznie pod następującym adresem _______
__________________________________________________________________________
3. Użyczającej oświadcza, że:
a) zapoznał się z Regulaminem wypożyczalni urządzeń specjalistycznych dla osób
niepełnosprawnych prowadzonej przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PRz,
zwanym dalej „Regulaminem”
b) został zapoznany z zasadami użytkowania Sprzętu, jego stanem technicznym
właściwościami oraz przeznaczeniem i są one mu znane.
§2
Na zasadach określonych niniejszą umową oraz Regulaminem Użyczający oddaje Biorącemu do
bezpłatnego używania Sprzęt na okres od dnia _______________r. do dnia ________________r.
§3
1.

Biorący zobowiązany jest:
a. korzystać ze Sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, a w przypadku
oprogramowania zgodnie z warunkami licencyjnymi,
b. ponosić koszty bieżącej eksploatacji Sprzętu,
c. zgłosić użyczającemu fakt uszkodzenia, zniszczenia, utraty, kradzieży Sprzętu,
d. niezwłocznie zawiadomić organy ścigania o utracie lub kradzieży Sprzętu,
e. korzystać ze Sprzętu wyłącznie na potrzeby własne i nie oddawać Sprzętu w
posiadanie osobom trzecim, w tym najem, dzierżawę lub użyczenie, chyba, ze
uzyskał na to pisemną pod rygorem nieważności zgodę Użyczającego.
f. do zwrotu Sprzętu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego zużycia.

2.

3.

g. przestrzegać postanowień niniejszej umowy oraz Regulaminu.
Biorący ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony Sprzęt, w tym oprogramowanie oraz
skutki ich użytkowania, w tym za jego zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie, konfiskatę, koszty
naprawy lub naruszenie praw osób trzecich związanych z oprogramowaniem.
W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialności nie ponosi Użyczający, Biorący zobowiązany jest do odkupienia Sprzętu, a
w przypadku gdyby to nie było możliwe zwrotu jego wartości, określonej w §1.

§4
W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy lub Regulaminu przez Biorącego,
Użyczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

1.
2.

§5
Biorący oświadcza, że podany we wstępie umowy adres jest aktualnym adresem do
korespondencji.
Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o wszelkich zmianach adresu, pod rygorem
uznania za doręczone pisma wysłane na ostatni podany adres, z upływem 14 dni od pierwszego
awizowania.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Wszystkie spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Użyczającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający

........................................................
(czytelny podpis)

Biorący

...........................................................
(czytelny podpis)

