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UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I PIELĘGNACYJNEGO  

NR: ___________________  

Zawarta w dniu …………………………………..…. r. w Łodzi pomiędzy: 

ŁÓDZKIM SEJMIKIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3/5 lok. 025, NIP:7251481868, REGON:  

471539100 reprezentowanym przez: Tomasza Musielskiego – Prezesa Zarządu zwanym w dalszej części  Wypożyczalnią. 

a   

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

tel. ..........................................................................   

Zamieszkałym/zamieszkałą.............................................................................................................................................................. 

Adres dostawy.................................................................................................................................................................................. 

Legitymującym się dokumentem tożsamości seria: ………………………………… numer: …………………………………………………………………. 

PESEL: …………………………………………………………………………..……., zwanym/zwaną w dalszej części Wypożyczającym, 
 

§1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego w postaci: 

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

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

2. W okresie użytkowania sprzęt pozostaje własnością Wypożyczalni i nie może być udostępniony przez Wypożyczającego 
osobom trzecim. 

3. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

§2 Okres wypożyczenia 

1. Sprzęt, o którym mowa w §1 ust. 1 wypożyczany jest na okres: ………………………………………………………………………………………… 

tj. od……………........................, godz.: ......................................... do.................................................................. (dzień zwrotu). 

2. Okres wypożyczenia może zostać przedłużony za zgodą Wypożyczalni na zasadach opisanych w Regulaminie Wypożyczalni 

Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pielęgnacyjnego Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (dalej jako: „Regulamin”).  

3. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na przedłużenie okresu wypożyczenia. 

§3 Stan techniczny sprzętu 

1. Wypożyczalnia przekazuje do użytkowania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie oraz zgodny z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem. 

2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu pracownik Wypożyczalni zapoznaje osobę wypożyczającą z dokładną instrukcją 
obsługi i przeszkala ją w zakresie bezpiecznego użytkowania wypożyczanego sprzętu. 

3. Z chwilą rozwiązania umowy Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w stanie 
niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego zużycia. 

4. Wypożyczalnia po zwrocie wypożyczonego sprzętu zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego. 

§4 Odpowiedzialność 

1. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu, wyłączną odpowiedzialność ponosi 
Wypożyczający, który zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych wypożyczonego sprzętu. 

2. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia sprzętu będą tak 
znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej 
wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków (rachunku), które zostaną mu przedstawione przez Wypożyczalnię.  

3. W razie naruszenia warunków umowy przez Wypożyczającego, a w szczególności w razie zalegania z jakąkolwiek 
należnością pieniężną wynikającą z niniejszej umowy, Wypożyczający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia –
w trybie natychmiastowym. 

4. Wypożyczalnia ma prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Osobę Wypożyczającą oraz kontroli sposobu 
użytkowania sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem lub 
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niszczony, Wypożyczalnia ma prawo wypowiedzieć umowę bez wypowiedzenia – w trybie natychmiastowym oraz 
obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy i zażądać natychmiastowego zwrotu sprzętu. 

5. W momencie rozwiązania umowy Wypożyczający jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległości finansowych, 
jeżeli takie mają miejsce. 

§5 Opłaty 

1. Opłata za wypożyczenie sprzętu opisanego w §1 ust. 1 ponoszona jest zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni Sprzętu 
Rehabilitacyjnego i Pielęgnacyjnego Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (dalej jako: „Cennik”) stanowiącym 
załącznik do niniejszej umowy.  

2. Opłaty za wypożyczenie płatne są: 
a) w przypadku wypożyczenia na okres krótszy niż 30 dni, z góry za cały okres wypożyczenia, 
b) w przypadku wypożyczenia na okres dłuższy niż 30 dni, za pierwszy okres niepełnego miesiąca kalendarzowego 

zgodnie z zasadą opisaną w §5 ust. 2 lit. a, a za następne pełne okresy miesięczne zgodnie z Cennikiem z góry 
do pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca.  

3. Opłaty za wypożyczenie wnoszone są przelewem na rachunek bankowy numer:  
81 1020 3378 0000 1702 0369 9550.  

4. O zmianie Cennika wypożyczający zostanie pisemnie poinformowany. 
5. Wypożyczający uiszcza w dniu podpisania niniejszej umowy kaucję w kwocie określonej w Cenniku, która zabezpiecza 

ewentualne roszczenia wypożyczalni przeciwko wypożyczającemu w związku wykonywaniem niniejszej umowy. 
6. Opłata za transport wypożyczonego sprzętu pobierana jest zgodnie z Cennikiem. 

§6 Zwrot sprzętu 

1. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wyczyszczonego sprzętu (umyty, odkurzony). 
2. W przypadku materaca należy wyprać pokrowiec wierzchni (nie moczyć gąbki). 
3. Jeżeli zwrócony sprzęt nie jest zniszczony lub brudny wpłacona uprzednio kaucja zostanie oddana wynajmującemu. 
4. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić wypożyczony sprzęt w przewidywanym ustalonym dniu zwrotu, podanym 

w umowie wypożyczenia, nie później niż do godziny, w której został on wypożyczony. W przypadku zwrotu 
wypożyczonego sprzętu po terminie – po okresie wypożyczenia, zostanie naliczony czynsz za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki według obowiązującego cennika. 

§7 Oświadczenia Wypożyczającego 

1. Wypożyczający oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni i akceptuję jego postanowienia. 
2. Wypożyczający oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w umowie/karcie wypożyczenia sprzętu 

rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego do celów ewidencji osób korzystających z usług Wypożyczalni. 

§8 Postanowienia końcowe 

3. Do spraw nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
Regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

4. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Wszystkie spory wynikłe podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie na drodze negocjacji, a jeżeli 

nie przyniesie to rozwiązania, przed Sądem Rejonowym dla pozwanego. 
6. Umowę wraz z Regulaminem oraz aktualnym Cennikiem sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej strony. 
 

WYPOŻYCZALNIA                                                                                        WYPOŻYCZAJĄCY 

 


