Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Wójta Gminy Jednorożec z dnia 08.08.2018r.
O przetargu pisemnym ograniczonym na najem lokalu
użytkowego ze świadczeniem usług stomatologicznych

UMOWA UŻYCZENIA PRZEDMIOT UMOWY (PROJEKT)

zawarta w dniu ……..2018 r. roku w Jednorożcu pomiędzy:
Gminą Jednorożec z siedzibą ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, NIP 761-148-59-12,
reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Stancela – Wójta Gminy Jednorożec,
zwaną dalej Wynajmującym,
a
…………..
§1
1.

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem sprzętu medycznego zakupionego w ramach

realizacji projektu „Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy
Jednorożec i części gmin Baranowo i Chorzele. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z opisem stanowi
załącznik nr 1 do umowy.
2.

Użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie sprzętu medycznego,

o którym mowa w pkt 1, a biorący na powyższe wyraża zgodę.
3.

Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku.

4.

Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i zostanie

stwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez obie strony.
§2
Biorący oświadcza, że przedmiot użyczenia widział i nie wnosi zastrzeżeń, co do jego wyglądu,
stanu technicznego i jakości.
PRAWA I OBOWIĄZKI BIORĄCEGO
§3
1.

Biorący zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego

przeznaczeniu i właściwościom, a także zgodnie z niniejszą umową.
2.

Biorący nie może oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody

użyczającego.
3.

Biorący zobowiązuję się korzystać z użyczonego sprzętu wyłącznie w lokalu położonym

w Jednorożcu, przy ul. Odrodzenia 12 oraz w celu realizacji świadczeń z NFZ.
4.

Biorący ponosi wszelkie koszty utrzymania przedmiotu użyczenia, a także wszelkie inne koszty

związane z jego eksploatacją.
5.

Po wygaśnięciu umowy biorący wyda użyczającemu bez uprzedniego wezwania przedmiot

użyczenia w stanie niepogorszonym, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym
przez obie strony Biorący nie jest odpowiedzialny za zużycie przedmiotu użyczenia będącym
następstwem zwykłego używania.
Biorący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego
używania przedmiotu użyczenia.
PRAWA UŻYCZAJĄCEGO
§4
1. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia:
1) jeżeli biorący używa przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i
umową,
2) jeżeli biorący przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody
użyczającego,
3) jeżeli z nieprzewidzianych powodów przedmiot użyczenia stanie się użyczającemu
potrzebny.
2. Użyczający uprawniony jest do sprawdzania danych przedstawionych przez Biorącego oraz
kontroli sposobu używania przedmiotu. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania przedmiotu
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Użyczający ma prawo odstąpić od niniejszej
umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć Biorącego kosztami ewentualnej naprawy. Biorący
zobowiązany jest wówczas do niezwłocznego zwrotu przedmiotu, Na wezwanie Użyczającego
Biorący ma obowiązek udostępnić sprzęt do kontroli.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§5
1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sąd właściwy
rzeczowo dla Użyczającego.

2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
użyczającego i jednym dla biorącego.

UŻYCZAJĄCY

BIORĄCY

Załącznik nr 1 do umowy użyczenia przedmiotu umowy z dnia ………….2018 r.

Spis wyposażenia i sprzętu medycznego
będącego własnością Gminy Jednorożec

Tabela..1. Spis wyposażenia i sprzętu medycznego będącego własnością Gminy Jednorożec znajdujący się w gabinecie
stomatologicznym nr 1
1. Autoklaw z wbudowana drukarką marki Newmed Kronos B18 (nr seryjny KRB18A0098)
2. Unit stomatologiczny z fotelem marki Foshan Core Deep Medical Aparatus Co., model
Luxorious ST-3604 (nr seryjny 2440), asystorem i krzesełkiem stomatologicznym;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kompresor ECO1;
Skaler piezoelektryczny;
Ssak stomatologiczny;
Szybkozłączki NSK model PTL-CL-LED (nr fabryczny OL100760);
Turbiny ze światłem Led, NSK typ M600L (nr OLY00344, OLY00548);
Kątnica ze światłem do mikrosilnika 1:1, NSK typ M25L (nr fabryczny OLZ00034);
Mikrosilnik bezszczotkowy elektryczny ze światłem Led NSK typ NLX (nr fabryczny
006000040);
Aparat RTG marki GENDEX model EXPERT DC75 (nr seryjny 2000923) wraz z
instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną,
Destylator do wody marki KBE (nr seryjny 0311473);
Zgrzewarka elektroniczna marki EURONDA model EUROSEAL 2001 PLUS (nr seryjny
EDH101551) wraz z deklaracją zgodności i instrukcją obsługi;
Lampa polimeryzacyjna marki Foshan Coxo Medical Instrument Co., Model DB 686
MOCHA (nr seryjny 0310JF07) wraz z deklaracją zgodności i instrukcją obsługi zawierającą
warunki gwarancji
Lampa polimeryzacyjna szt. 1;

15. Końcówki stomatologiczne szt. 3;
16. Asystor stomatologiczny szt. 1;
17. Krzesełka dla stomatologa szt. 2;
18. Lampa bakteriobójcza szt. 1;
19. Autoklaw „Prestige Medical” szt. 1;
20. Kleszcze stomatologiczne szt. 12;
21. Dźwignie stomatologiczne szt. 5;
22. Zlewozmywak szt. 1
23. Szafka pod zlewozmywak szt. 1
24. Umywalka szt. 1
25. Aparat RTG

Tabela..2. Spis wyposażenia i sprzętu medycznego będącego własnością Gminy Jednorożec znajdujący się w gabinecie
stomatologicznym nr 2
1. Autoklaw z wbudowana drukarką marki Newmed Kronos B18 (nr seryjny KRB18A0277)
wraz z certyfikatem próby, instrukcją obsługi, oprogramowaniem;
2.

Unit stomatologiczny z fotelem marki Foshan Core Deep Medical Aparatus Co., model
Luxorious ST-3604 (nr seryjny 2437), z asystorem i krzesełkiem stomatologicznym wraz z
instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną dla:
• Unitu ( nr seryjny 2437 ),
• Kompresora ECO1 (JYK35),
• Skalera piezoelektrycznego ,
• Ssaka stomatologicznego,
• Szybkozłączki NSK model PTL-CL-LED (nr fabryczny OKZ00377),
• Turbiny ze światłem Led, NSK typ M600L (nr fabryczny OLY00341, OLY00545),
• Kątnicy ze światłem do mikrosilnika 1:1, NSK typ M25L ( nr fabryczny OLY00173),
• Mikrosilnika bezszczotkowego elektrycznego ze światłem Led NSK typ NLX (nr
fabryczny 00600039),

3.

Aparat RTG marki GENDEX model EXPERT DC75 WW EXPERT DC marki
GENDEX ; ( nr seryjny 2000937) wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną,
Destylator do wody marki KBE wraz z deklaracją zgodności i instrukcją obsługi zawierającą
warunki gwarancji;
Zgrzewarka elektroniczna marki EURONDA model EUROSEAL 2001 PLUS (nr seryjny
EDH101548) wraz z deklaracją zgodności i instrukcją obsługi;
Wstrząsarka do amalgamatu marki KBE (nr seryjny 212103653) wraz z instrukcją
użytkowania zawierającą warunki gwarancji;
Lampa polimeryzacyjna marki Foshan Coxo Medical Instrument Co. Model DB 686
MOCHA (nr seryjny 0310JG01) wraz z deklaracją zgodności i instrukcją obsługi zawierającą
warunki gwarancji

4.
5.
6.
7.

