UMOWA WYPOŻYCZENIA
Zawarta w dniu ..........................., w Śremie,
Spółką Szpital w Śremie sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Chełmońskiego 1 wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000390057, reprezentowaną przez
……………………………………......................................................................................................................
zwanym dalej Szpital w Śremie sp. z o. o.
a
.............................................................................................................................................................................
legitymującym się dowodem tożsamości seria .........….... numer.................................. zamieszkałym w
…........................ adres: …..................................................................................................... zwanym
dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
§1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie laktatora, model Medela o wartości ………….... zgodnie z
obowiązującym regulaminem wypożyczenia, stanowiącym załącznik do umowy.
§2
Strony uzgadniają następujące terminy:
Laktator zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu .............................. o godz ....................................
Laktator zostanie oddany Szpitalowi Sp. z o. o.

w dniu .......................... do godz ...................................

Koszt wypożyczenia za …................. dni, wynosi …......................... zł brutto.

Podpis osoby wyliczającej koszt wypożyczenia. ….........................................................................................
§3
Szpital w Śremie Sp. z o. o. przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie
zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny, co Wypożyczający potwierdza własnym
podpisem.
§4
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem
i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego
wykorzystania.
§5
Wypożyczający zobowiązuje się w przypadku utraty sprzętu do natychmiastowego zgłoszenia tego
faktu i zapłacenia kwoty równoważnej wartości laktatora, wskazanej w § 1 umowy wypożyczenia.

§6
1.Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi
Wypożyczający i pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu.
2.Szpital w Śremie Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy
uszkodzenia jego będą tak znaczne, ze jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku
Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego laktatora,
§7
Za wady ukryte urządzenia ,Szpital w Śremie Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności.

§8
Opłata za wypożyczenie sprzętu jest naliczona za każdą rozpoczętą dobę użycia.

§9
Opłata za wypożyczenie laktatora pobierana jest z góry, gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku
przekroczenia terminu zwrotu laktatora Szpital w Śremie Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość naliczania
kary za zwłokę w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

§ 10
Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy
właściwy dla adresu Szpitala w Śremie Sp. z o. o.
§ 11
Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze stron.
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