UMOWA UŻYCZENIA/TESTOWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
zawarta w Częstochowie dnia ……………… pomiędzy:
reprezentowana przez:
zwaną dalej „Użyczającym”,
a
SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42-202
Częstochowa, NIP : 9491763544, reprezentowanym przez Dyrektora Wojciecha Koniecznego
zwanym dalej „Biorącym do używania”
§ 1.
1. Użyczający oświadcza, że:
a) jest właścicielem przedmiotu użyczenia, jest uprawniony do dysponowania sprzętem
i wyposażeniem medycznym, określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
(tj….);
b) mienie, o którym mowa powyżej nie jest obciążone prawami osób trzecich, jest wolne
od wad fizycznych, jest nowe, dopuszczone do obrotu wg przepisów obowiązującego
prawa;
c) przedmiot użyczenia spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach
medycznych i może być stosowany w podmiotach leczniczych;
d) oddaje w użyczenie na rzecz Biorącego do używania mienie, o którym mowa w ust. 1
niniejszej umowy, zwane dalej „przedmiotem użyczenia”, z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności medycznej, polegającej na udzielaniu stacjonarnych
świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym do nieodpłatnej opieki medycznej
finansowanej ze środków publicznych, a Biorący do używania oświadcza, że wyraża na
powyższe zgodę;
e) zobowiązuję się do uprzedniego przeszkolenia personelu korzystając z użyczonego
sprzętu w zakresie jego obsługi i prawidłowej eksploatacji;
f) zobowiązuje się do przeprowadzenia konserwacji i ewentualnej naprawy przedmiotu
użyczenia we własnym zakresie
i na własny koszt.
2. Biorący do używania zobowiązuje się do:
a) wykorzystywania przedmiotu użyczenia na cele związane ze świadczeniem usług
medycznych w ramach umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych udzielanych dotychczas przez ZOZ i zapewnienia osobom uprawnionym
do nieodpłatnej opieki medycznej, nieprzerwanego udzielania tych świadczeń, bez
istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości;
b) informowania niezwłocznie Użyczającego o wszelkich istotnych okolicznościach
związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności o ewentualnej awarii
użyczonego sprzętu;
c) używania przedmiotu użyczenia z należytą starannością, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz do prowadzenia przy jego wykorzystaniu działalności określonej
w § 1 ust.1d umowy, zgodnie z przepisami prawa;
d) utrzymywania przedmiotu użyczenia we właściwym stanie technicznym, sanitarnym
i p.poż.;

e) nieoddawania użyczonego mienia w podnajem, dzierżawę, do bezpłatnego używania

lub udostępniania osobom trzecim na innej podstawie, w całości lub w części.
3. Strony umowy oświadczają, że przedmiot użyczenia zostaje wydany Biorącemu do
używania na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
§ 2.
1. Użyczający oświadcza, że przedmiotowy sprzęt medyczny wraz z wyposażeniem jest
ubezpieczony od ognia i innych zdarzeń losowych, a kserokopia polisy stanowi załącznik
nr 3 do niniejszej umowy.
2. Użyczający ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy za wszelkie szkody powstałe w
związku z działaniem rzeczy użyczonej, pomimo używania rzeczy w sposób odpowiadający
jej właściwościom i przeznaczeniu, wyrządzone osobom trzecim – pacjentom Szpitala jak
i pracownikom Szpitala obsługującym sprzęt.
3. Biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem normalnego
użytkowania.
§ 3.
1. Strony oświadczają, że umowę niniejszą zawierają na czas określony tj. od ……... do
………...
2. Umowa niniejsza może być rozwiązana przed upływem okresu czasu, na który została
zawarta:
a) ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku rażącego naruszenia niniejszej umowy
przez każdą ze stron;
b) w każdym czasie w trybie porozumienia stron.
§ 4.
Biorący do używania oświadcza, że zobowiązuje się do zwrotu Użyczającemu całości
przedmiotu użyczenia (wraz z dokumentacją techniczną i prawną, którą otrzymał w dniu
przekazania przedmiotu użyczenia), w dniu rozwiązania (lub wygaśnięcia) umowy użyczenia,
na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie
wynikające z normalnej eksploatacji.
§ 5.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po
jednym otrzymuje każda ze stron.
4. Wszelkie spory między stronami związane lub wynikające z niniejszej Umowy, o ile nie
zostaną rozwiązane na drodze polubownej będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby biorącego do używania.
Użyczający

Biorący do używania

Załącznik nr .........
............................................
Pieczęć Dostawcy

Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu
Dotyczy umowy nr: ................................................. z dnia: ..............................
Część A – dostawa
W dniu ................... dostarczono zgodnie z powyższą umową do Miejskiego Szpitala
Zespolonego w Częstochowie niżej wymieniony sprzęt medyczny.
L.p.

Ilość

Nazwa

Nr seryjny

Część B – montaż, pierwsze uruchomienie
Opisany w części A sprzęt medyczny wymagał/nie wymagał* montażu.
L.p.

Miejsc montażu/uruchomienia (oddział/ komórka
organ.)

Ilość

Nr seryjny

Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu. Sprzęt został uruchomiony i działa
poprawnie.
Wraz ze sprzętem dostarczono niezbędną dokumentację w tym:
1. Karta gwarancyjna
TAK/ NIE*
2. Instrukcja obsługi w języku polskim
TAK/ NIE*
3. Paszport techniczny
TAK/NIE*
4. Inne ............................................................................
(*zaznaczyć)
Część C – szkolenie personelu
Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi sprzętu wymienionego
w części A.
Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej
szkolenie:....................................................................
L.p.

Imię i nazwisko

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.

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

.................................................
Podpis i pieczęć Dostawcy

……..............………………........
Podpis i pieczęć Odbierającego

