
UMOWA UŻYCZENIA 

 nr   ……../……….. 
zawarta w dniu  ……………..... r. w Chrzanowie 

pomiędzy: 
Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Kraków - Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015881, NIP 6281916916, REGON 

000310108. 

reprezentowanym przez : 

  ………………………………..  

zwanym dalej Szpitalem a: 

…………………………. 
reprezentowanym przez 

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

zwanym dalej Firmą 
 

§1 
1. Firma użycza instrumentarium/ sprzęt  do implantów ortopedycznych  - 

zgodnie z zał. nr 1  o wartości rynkowej ………………………….. zł – przetarg nr 

47/2020 

§2 
1. Firma użycza sprzętu na niżej wymienionych warunkach: 

 Właścicielem sprzętu pozostaje Firma 

 Szpital zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia 

sprzętu 

 Firma oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie 

stwierdzenia przez Szpital jakichkolwiek wad w działaniu Sprzętu, Szpital 
powiadomi firmę  jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia 

wykonania naprawy Sprzętu, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy. W 
razie wystąpienia usterki lub uszkodzenia Sprzętu wskutek niewłaściwej 
obsługi lub użycia przez Szpital, Firma ma prawo do obciążenia Szpitala 

kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany Sprzętu, jeśli Sprzęt 
nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek . 

 Szpital zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników 
posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Szpital nie 

przekaże sprzętu osobom trzecim poza miejsce użytkowania, którym jest 
siedziba Szpitala. Szpital nie ma w szczególności prawa sprzedawać, 
wydzierżawiać, oddawać do używania Sprzętu bądź cedować praw do sprzętu 

wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Firmy. 

 Firma zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po 

zakończeniu umowy, na własny koszt. 



 

§3 
Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku ( tj. od dnia ………. do dnia ………………)  

i obowiązuje z umową dostawy asortymentu, o którym mowa w umowie nr  
…………../ SZP/………. 

§4 

W przypadku powstania sporów na tle umowy właściwym dla ich rozstrzygnięcia 
organem jest Sąd właściwy dla siedziby Szpitala. 

§5 

Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 
§6 

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze 
stron. 

Firma                                                         Szpital 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WYKAZ PRZEKAZANEGO SPRZĘTU ( zał. 1 do umowy użyczenia) 
 

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

przekazuje  
Szpitalowi Powiatowemu w Chrzanowie 
niżej wymieniony sprzęt: 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Zgodnie z umową użyczenia. 
 
 
 
……………………………………….                                  ……………………………                                       
Podpis osoby  przejmującej sprzęt                         podpis osoby przekazującej sprzęt 
(upoważnionej przez Dyrektora szpitala)   ze strony firmy 
 
 

 
 
 

 
 
 


