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Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie 

 

 

UMOWA UŻYCZENIA NR………… - WZÓR 

Zawarta w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” 

 

w dniu ……………….. pomiędzy Gminą Warka, zwaną dalej Użyczającym, z siedzibą w Warce, pl. 

Czarnieckiego 1, reprezentowanym przez Burmistrza Warki – Dariusza Gizka 

a Beneficjentem Ostatecznym, zwanym w niniejszej umowie Biorącym 

Panią/Panem ………………………………………… zamieszkałą/łym ………………………………………………. 

Adres instalacji sprzętu: ……………………………………………(w formularzu zgłoszeniowym) 

PESEL:  

Zwaną/ym dalej Biorącym)   

 

Przedmiot umowy 

§1 

1. Niniejsza umowa określa zasady użyczenia oraz użytkowania zestawu komputerowego oraz 

łącza internetowego (na okres od ………. 31 grudnia 2020 roku) dostarczanych w ramach 

Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. 

Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 

„przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 

2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem sprzętu komputerowego o numerze 

seryjnym…………………….., wraz z oprogramowaniem, opisanego w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy, zakupionego w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

Gminie Warka”. 

3. Przedmiotem umowy jest bezpłatne użyczenie sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem, szczegółowo opisanego w protokole przekazania sprzętu, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy wraz z aktywnym dostępem do Internetu. 

4. Użyczający przekaże w bezpłatne użytkowanie sprzęt komputerowy – dokona instalacji 

Internetu w miejscu wskazanym jako adres instalacji. 

5. O terminie przekazania sprzętu Biorący zostanie poinformowany przez Użyczającego 

telefonicznie lub pisemnie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

6. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy na podstawie 

protokołu przekazania podpisanego przez obie strony. 

7. Łączna wartość początkowa użyczonego sprzętu i oprogramowania, na dzień podpisania 

umowy wynosi …………………………… zł, słownie …………………………………………………………………zł. 
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8. Sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada uszkodzeń, 

braków i wad. 

9. Biorący oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co do wyglądu, stanu technicznego i jakości 

sprzętu. 

 

Obowiązki Biorącego 

§ 2 

1. Biorący umożliwi wykonanie, w zajmowanym lokalu mieszkalnym (wskazanym jako adres 

instalacji) prac instalacyjnych niezbędnych do doprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do 

odbioru Internetu, wskaże miejsce instalacji zestawu komputerowego, gniazda oraz urządzeń 

do odbioru. 

2. Biorący zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego 

przeznaczeniu i właściwościom, a także zgodnie z niniejszą umową, w szczególności z 

warunkami użytkowania, gwarancji i opieki serwisowej użyczonego sprzętu i oprogramowania. 

3. Biorący nie może oddać przedmiotu użyczenia do używania osobie trzeciej. 

4. Biorący zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. W przypadku utraty lub przypadkowego zniszczenia Biorący będzie zobowiązany 

do zwrotu Użyczającemu wartości sprzętu wynikającego z załącznika nr 1. 

5. Zwykłe koszty związane z utrzymaniem rzeczy użyczonych (koszty eksploatacji), tak aby 

zachować je w stanie niepogorszonym pokrywa Biorący do używania. 

6. Biorący zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania Użyczającego o okolicznościach 

mających wpływ na możliwość uczestniczenia w projekcie (np. zmianie miejsca zamieszkania). 

7. Biorący zobowiązuje się do współpracy z wszystkim podmiotami, zaangażowanymi w realizację 

projektu.  

8. Serwisowanie, konserwacja sprzętu i wszelkie pozostałe interwencje obsługi informatycznej 

projektu nie dotyczą aplikacji i funkcjonalności innych niż fabryczne zainstalowane i 

przekazanego  Biorącemu wraz z przystąpieniem do projektu. Obsługa informatyczna projektu 

nie obejmuje np. samowolnie pobranych gier, filmów, muzyki, aplikacji, zainstalowanych baz 

wiedzy i zgody Użyczającego. 

9. Biorącemu nie wolno rozkręcać, demontować, przebudowywać (np. poprzez dołożenie lub 

odłączenie części składowych), samowolnie modernizować, manipulować (otrzymanego 

sprzętem pod rygorem rozwiązania umowy i obciążenia kosztami koniecznych napraw) 

10. Biorący zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r Nr 90 poz 631 z późn. zm.) i ponosi wszelkie 

konsekwencje wynikające z łamania niniejszej ustawy. 

11. Zabrania się samowolnego naprawiania użyczonego sprzętu, każdą usterkę w pracy komputera 

i Internetu należy zgłosić do Użyczającego – kontaktując się z Opiekunem  Projektu– tel. (48) 

665 12 63. 
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12. Zabrania się niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania i pozyskiwania 

i zwielokrotniania oprogramowania komputerowego. 

13.  W sytuacji, kiedy zostanie stwierdzone, ze w zasobach Biorącego znajdują się pliki o treści 

pornograficznej, nielegalne oprogramowanie i inne niedozwolone dane, sprzęt może zostać 

odebrany, a umowa ulegnie rozwiązaniu. 

14.  Nie wolno użytkować nośników danych niewiadomego pochodzenia w celu niknięcia 

zainstalowania wirusa i co się z ty wiąże, utraty  danych bądź uszkodzenia systemu. 

15.  Zabrania się usuwania oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji), dotyczących promowania 

realizowanego projektu lub identyfikujących danych komputer. 

16.  W trakcie trwania umowy zabrania się rozdzielania otrzymanego zestawu komputerowego 

osobno używania jego części, używania części zestawu z innymi elementami, nieskładającymi 

się na użyczony zestaw. 

17.  Biorący zobowiązuje się do przechowania w dobrym stanie opakowań po zestawie (kartonów, 

pudełek), gdyż jest to warunek skorzystania z gwarancji w momencie stwierdzenia uszkodzenia 

zestawu lub jego elementów. 

18. Zabrania się przemieszczania zestawu komputerowego poza miejsce zamieszkania, wskazany w 

niniejszej umowie. 

 

Obowiązki użyczającego 

§ 3 

1. Użyczający przekaże Biorącemu bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 

oraz aktywnym dostępem do Internetu do użytkowania. 

2. Użyczający zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu komputerowego. 

 

§ 4 

1. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia w szczególności: 

a) Jeżeli Biorący używa przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i 

umową, 

b) Jeżeli Biorący przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania 

c) Jeżeli Biorący zmieni miejsce zamieszkania i lokalizację (adres) sprzętu komputerowego bez 

uprzedniego powiadomienia Opiekuna lub zmieni miejsce zamieszkania poza Gminę Warka 

d) Uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli 

e) W innych sytuacjach, gdy Biorący rażąco narusza postanowienia regulaminu lub umowy 
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Postanowienia końcowe 

§ 5 

1. Podpisując niniejszą umowę Biorący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

i oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że: 

a) Administratorem zebranych danych osobowych jest Urząd Miejski w Warce, pl. St. 

Czarnieckiego 1, 05-660 Warka 

b) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” 

c) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Warka” 

d) Jest świadomy prawa dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

2. Podpisując niniejszą umowę Biorący oświadcza również, iż wyraża zgodę na utrwalanie i 

przetwarzanie wizerunku na potrzeby Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

Gminie Warka” 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą poprzez 

właściwy rzeczowo sąd rejonowy 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla 

Użyczającego, jeden dla Biorącego. 

 

 

 

Użyczający                               Biorący 

 

……………………………………………   ……………………………………………….. 

 

 


