Umowa użyczenia nr ……./2020
Zawarta w dniu 23 kwietnia 2020 r. pomiędzy:
Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP
946-25-75-811, REGON 431019514 reprezentowaną przez:
Panią Barbarą Wanat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów
Lubelszczyzny w Lublinie
zwaną dalej „Użyczającym”
a
Panią/em……………………………………………………………………………………………..
zam. …………………………………………………………………. nr PESEL………………….
seria i nr dowodu osobistego: …………………………………….
jako rodzicem ucznia klasy*…………….. Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów
Lubelszczyzny w Lublinie
Imię : ………………………………………..Nazwisko:……………………………….
nr PESEL: ………………………………….. zwaną dalej „Biorącą w użyczenie”
zwanymi łącznie „Stronami”
§1
1.
Użyczający: oświadcza, że jest właścicielem Zestawu Komputerowego
wyposażonego w system operacyjny WINDOWS 7 i programu OFFICE, składającego się
z::
A. Jednostki centralnej ……………………………………………………………………..
B. Monitor:………………………………………………………………………………….
C. Klawiatury ……………………………………………………………………………….
D. Myszy ……………………………………………………………………………………
E. Przewodu zasilającego monitor, przewodu zasilającego jednostkę centralną, przewodu VGA
(łączenie monitor – jednostka centalna) – bez numeru inwentarzowego.
zwanym dalej „przedmiotem użyczenia”.

2.

Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia jest wolny od wad

3.

Wartość przedmiotu użyczenia wynosi : ………………………………………………….
§2

Na podstawie § 6 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493 z późn. zm.),
Użyczający użycza Biorącemu w użyczenie przedmiot użyczenia niezbędny do realizacji
przez ucznia / nauczyciela* zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na

odległość lub innego sposobu kształcenia, a Biorący w użyczenie przedmiot ten przyjmuje
do bezpłatnego używania na czas obowiązywania niniejszej umowy.
§3
1.Biorący w użyczenie oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i stwierdza,
że znajduje się on w stanie przydatnym do umówionego użytku.
2. Biorący w użyczenie oświadcza, że posiada dostęp do Internetu/ w najbliższym czasie
uzyska dostęp do Internetu* .
§4
1.
Biorący w użyczenie zobowiązuje się do używania przedmiotu użyczenia zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie.
2.
Biorącemu w użyczenie nie wolno oddawać przedmiotu użyczenia do korzystania
osobom trzecim.
3.
Za utratę przedmiotu użyczenia przez Biorącego w użyczenie lub uszkodzenie
przedmiotu użyczenia, Biorący w użyczenie zapłaci Użyczającemu karę umowną w
wysokości do 100% wartości przedmiotu użyczenia.
4.
Biorący w użyczenie oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności karnej, o której
mowa w art. 278 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019, poz.
1950 z późn. zm.) oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej przewidzianej w art. 116 i nast.
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1231 z póżn. zm.) za niezgodne z prawem korzystanie, rozpowszechnianie, utrwalanie,
uzyskiwanie lub zwielokrotnianie oprogramowania.
5. Biorący w użyczenie zobowiązuję się, że dokona najwyższych starań, aby zabezpieczyć
przedmiot użyczenia przed kradzieżą i zniszczeniem.
6. Użyczający zastrzega sobie prawo kontrolowania stanu oraz sposobu wykorzystywania
powierzonego przedmiotu użyczenia i oprogramowania współistniejącego w każdym
czasie trwania umowy użyczenia.
7. Jeżeli Biorący w użyczenie używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z
właściwościami lub z przeznaczeniem przedmiotu użyczenia, jeżeli powierza przedmiot
użyczenia innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony
przez okoliczności, albo jeżeli
przedmiot użyczenia
stanie
się
potrzebny
Użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, Użyczający
może żądać zwrotu przedmiotu użyczenia przez upływem terminu na jaki została
zawarta umowa.
8. Biorący w użyczenie zobowiązuję się do zgłaszania wszelkich awarii, zniszczenia lub
kradzieży przedmiotu użyczenia Użyczającemu na adres e-mail: poczta@sp24.lublin.eu
lub telefonicznie na nr tel.: 81 532 15 20 w godzinach 9.00-14.00.
9. Jeżeli zaistnieje konieczność dokonania napraw przedmiotu użyczenia, Biorący w
użyczenie zobowiązuję się, że zwróci przedmiot użyczenia do siedziby Użyczającego w
opakowaniu w jakim został uprzednio użyczony.
10.
Koszty naprawy uszkodzeń przedmiotu użyczenia powstałe w trakcie trwania
niniejszej umowy, nie objętych gwarancją producenta, ponosi Biorący w użyczenie do
pełnej ich wysokości.
11.
Z czynności przewidzianych w pkt 8 oraz 9 Strony umowy zobowiązują się do
spisania protokołów zdawczo–odbiorczych.
§5
1.
Biorący w użyczenie ponosi zwykłe koszty utrzymania przedmiotu użyczenia.
2.
Użyczający nie odpowiada za utratę danych Biorącego w użyczenie, zapisanych na
dyskach przedmiotu użyczenia podczas jego użytkowania przez Biorącego w użyczenie.

3.
Użyczający nie ponosi żadnych kosztów związanych z koniecznością podłączenia
do internetu przedmiotu użyczenia oraz za jego uszkodzenia spowodowane przedmiotową
czynnością.
4.
Biorący w użyczenie deklaruje, że nie będzie samodzielnie modyfikował i/lub
naprawiał
elementów przedmiotu użyczenia, oraz nie będzie naruszał plomb
umieszczonych na urządzeniach.
§6
1.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 23 kwietnia 2020 r. do
dnia 30 czerwca 2020 r..
2.
Po zakończeniu trwania umowy Biorący w użyczenie niezwłocznie zwróci przedmiot
użyczenia do siedziby Użyczającego w stanie niepogorszonym.
3.
Zwrot przedmiotu użyczenia stwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez Strony.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego (Dz.U.2019 poz. 1145, 1495).
§9
Wszelkie spory wynikłe na gruncie niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Użyczającego.
§ 10
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

Użyczający
………………………………

* niepotrzebne skreślić

Biorący w użyczenie
……………………………………...

