UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
NR HOSP/WYP/………/………..
W dniu ......................... r. w Pszczynie pomiędzy:
stowarzyszeniem Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie ul. M.Skłodowskiej-Curie 1,
KRS: 0000130935, NIP: 6381523665 reprezentowanym przez
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy UŻYCZAJĄCYM
a
Panem/Panią.............................................................................................................................
zam.........................................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym nr ...................................................................................
tel. .........................................................................................................................................
e-mail:.....................................................................................................................................
zwanym w treści umowy WYPOŻYCZAJĄCYM
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Wypożyczający dokonując wypożyczenia sprzętu, składając i podpisując osobiście umowę wypożyczenia
oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu Wypożyczalni, rozumie jego zapisy, przyjmuje je do
stosowania i zaakceptował jego postanowienia.
§2
Użyczający użycza i daje w używanie Wypożyczającemu wybrany sprzęt:
nazwa sprzętu
nr ewidencyjny
ilość kaucja
czynsz
Łóżko (automat)

200,00

3,00

Łóżko (półautomat)

150,00

2,00

Łóżko zwykłe

100,00

1,00

Chodzik zwykły

30,00

1,00

Chodzik specjalistyczny

50,00

1,50

200,00

3,00

Krzesło WC

30,00

1,00

Krzesło pod prysznic

30,00

1,00

Materac przeciwodleżynowy

30,00

1,00

Podnośnik elektryczny

50,00

1,00

Ssak

50,00

1,00

Stolik

30,00

1,00

Wózek inwalidzki

50,00

1,00

Zagłówek elektryczny

30,00

0,50

Nakładka na WC

15,00

0,50

Kule ortopedyczne

30,00

1,00

Rower stacjonarny

50,00

1,00

Rotor mechaniczny

30,00

1,00

Koncentrator tlenu

pożyczono

Schodołaz

500,00

3,00

Wózek elektryczny

500,00

3,00

Koszty łączne:

/dzień

§3
Wypożyczający zgodnie z regulaminem Wypożyczalni zobowiązuje się do wpłaty kaucji zwrotnej w
wysokości zgodnie z powyższym zestawieniem tj. …………………………………………………….
słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Wypożyczający zobowiązuje się do wpłaty na konto bankowe dla wypożyczalni: 25 1020 2528 0000
0002 0472 9523 kwoty za każdy dzień wypożyczenia sprzętu do 10 dnia następnego miesiąca w
wysokości:
Ilość dni wypożyczenia x ………………………
Wypożyczający zamawia/nie zamawia dowozu sprzętu.
Koszt transportu sprzętu określony jest w regulaminie Wypożyczalni i wynosi:
30 złotych + ilość km x 2 x 0,8 zł co stanowi kwotę ……………………………
słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
§4
Użyczający wypożycza sprzęt dla zabezpieczenia potrzeb chorego:
imię i nazwisko..........................................................................................................................
zam.........................................................................................................................................
.
§5
Umowa zostaje zawarta na okres od...................................do......................................................
Zgodnie z regulaminem Wypożyczalni na wniosek Wypożyczającego możliwe jest przedłużenie czasu
wypożyczenia, co automatycznie przedłuży umowę.

§6
Oddanie przedmiotu umowy do używania innej osobie prawnej lub innym osobom poza wymienionymi
w §1 jest zabronione.
§7
Korzystanie z przedmiotu umowy dozwolone jest wyłącznie na terenie Polski.
§8

1.

Wszelkie naprawy w czasie trwania użyczenia Wypożyczający prowadzi na własny koszt oraz zwróci
przedmiot umowy w stanie niepogorszonym.

2.

Wypożyczający jest odpowiedzialny za przypadkową utratę przedmiotu umowy, jeżeli używał go
w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem.

§9
Niezwłocznie po upływie czasu obowiązywania umowy Wypożyczający jest obowiązany zwrócić
wypożyczony sprzęt do siedziby Użyczającego.
Na wniosek Wypożyczającego Użyczający może odebrać sprzęt zgodnie z ceną określoną w regulaminie
Wypożyczalni.
§ 10
Kaucja za wypożyczony sprzęt jest zwracana po podpisaniu protokołu zwrotu i rozwiązaniu umowy
użyczenia.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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