
MSS-TZP-ZPP- 26-40/19      Załącznik nr 8 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY UŻYCZENIA 

 
 
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego, Al. Jana Pawła II 120A,  
07-410 Ostrołęka wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147508,  
Nr NIP: 7582010430, w imieniu którego działa:  
Paweł Rafał Natkowski - Dyrektr 
zwany dalej „Biorącym do używania” 
a 
firmą ………………………………..……………………………, w imieniu której działa: ……………..……………… 
zwaną dalej „Użyczającym”. 
 

Strony postanowiły: 
§ 1 

1. Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu ………. programatory:  
 Programator …………… – nr. seryjny …………..  

 Programator …………… – nr. seryjny ………….. 
 Programator …………… – nr. seryjny ………….. 

2. Wartość początkowa programatora wynosi: ……………. PLN (jedna sztuka Programatora). 
 

§ 2 
Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy zawartej  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego pod nazwą  „ dostawa implantowalnych stymulatorów serca oraz akcesoriów do ich 
implantacji” Po tym okresie Biorący do używania zwróci Użyczającemu przedmiot umowy. 

 
§ 3 

Użyczający oświadcza że Programatory określone w § 1 są wolne od wad fizycznych, kompletne oraz zdatne do 
użytku. 
 

§ 4 
Oddanie programatora innej osobie do użytku jest zabronione. 

 
§ 5 

1. Użyczający gwarantuje, że przez okres trwania niniejszej umowy Programatory będą sprawne.  
2. Użyczający zobowiązuje się do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania Programatorów dostarczanych na 

własny koszt. 
3. Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę Programatora, oraz za używanie go w 

sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem. 
 

§ 6 
1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Programatora Użyczający zobowiązuje się do 

jego naprawy na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Biorącego w używanie. 
2. Jeżeli naprawa Programatora trwa dłużej niż 14 dni od momentu zgłoszenia, Użyczający zobowiązany jest 

do dostarczenia Programatora zastępczego na okres naprawy. 
 
                                                      § 7 

Programatory będą  przekazywane  protokołami  zdawczo-odbiorczymi. 
 

§ 8 

Umowa wygasa w momencie zwrotu ostatniego Programatora Użyczającemu. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego  
i 1 dla Wykonawcy. 
 

UŻYCZAJĄCY       BIORĄCY DO UŻYWANIA 


