
DZPZ/333/17UEPN/2018                                                                  

  

 

Umowa użyczenia nr  DZPZ/333/17 UEPN/2018 - 

 
 

zawarta w dniu  …………………….. r. pomiędzy: 

 
Wojewódzkim  Szpitalem  Specjalistycznym  w Olsztynie,   ul. Żołnierska 18,   10-561   Olsztyn,  
NIP : 739-29-55-794, REGON : 000293976, KRS: 0000000449 zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym”, który reprezentuje: 

Dyrektor                                                                                                                      -Irena Kierzkowska 

 

a 

 
firmą  ………………………………………………………………. NIP:  ………………………… 
REGON:  ………………..  KRS:  ………………………………………………  zwaną w treści 

umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną  przez: 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

następującej treści: 

 

§1  

Strony niniejszej umowy oświadczają, iż w dniu ……………………….  zawarły 

umowę handlową nr  ………………………………  /dotyczy części nr 

………………………./ zwaną dalej Umową Handlową, przedmiotem której jest 

zakup przez Zamawiającego implantowalnych urządzeń produkcji 

…………………………………...……., zwanych dalej Towarami.  

 

§2  

1. W celu realizacji Umowy Handlowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

nieodpłatnie do używania (użyczy) programator typu 

.........................................................., marki ................................................................... 

do programowania i kontroli implantowalnych urządzeń 

produkcji…………………….……………, zakupionych przez Zamawiającego na 

podstawie Umowy Handlowej, zwany dalej „Programatorem”.  

2. Przekazanie Programatora nastąpi loco siedziba Zamawiającego, protokołem zdawczo 

– odbiorczym.   

3. Miejscem używania Programatora jest siedziba Zamawiającego . 

4. Wartość początkowa Programatora wynosi ……………………………..… PLN netto. 

 

§3  

1. Zamawiający ma prawo do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania Programatora 

dostarczanych na koszt WYKONAWCY. 

2. Zamawiający jest zobowiązany utrzymywać Programator w należytym stanie 

i korzystać z niego zgodnie z jego przeznaczeniem.  

3. Zamawiający nie jest upoważniony, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia ze strony 

WYKONAWCY, do: 

- instalowania Programatora w innym miejscu niż oznaczone w §2 pkt 3, 

- dokonywania jakichkolwiek zmian w Programatorze, 

- oddawania Programatora do używania osobom trzecim,  



- udzielania pozwolenia osobom trzecim na wgląd w strukturę Programatora. 

WYKONAWCA nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego 

użytkowania Programatora. 

4. Zamawiający ponosi ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Programatora. 

5. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt ubezpieczy Programator od 

wszelkich ryzyk. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zgłaszania WYKONAWCY wszelkich 

zakłóceń w funkcjonowaniu Programatora. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres 

e-mail: ……………………………………..… uznaje się za zgłoszenie pisemne. 

7. WYKONAWCA gwarantuje, że przez okres trwania niniejszej umowy Programator 

jest sprawny. Przeglądy techniczne WYKONAWCA przeprowadzi zgodnie z 

dokumentacją Programatora, w siedzibie Zamawiającego.  

 

§4  

1. WYKONAWCA przekaże Zamawiającemu do używania Programator, o którym 

mowa w §2 najpóźniej z pierwszą dostawą Towarów zakupionych przez 

Zamawiającego.  

2. Właścicielem Programatora pozostaje WYKONAWCA. 

3. W przypadku uszkodzenia Programatora WYKONAWCA zobowiązuje się do jego 

naprawy na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w §3 pkt 6.  

4. Jeżeli naprawa Programatora trwa dłużej niż 7 dni, WYKONAWCA zobowiązany jest 

do dostarczenia Programatora zastępczego na okres naprawy.  

5. Na każde wezwanie WYKONAWCY Zamawiający zobowiązuje się do udostępnić 

Programator do kontroli. 

 

§5  

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Handlowej.  

2. Po wygaśnięciu niniejszej umowy Zamawiający wyda Programator Wykonawcy loco 

siedziba Zamawiającego. 

 

§6  

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

       

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA          


