
Umowa nr ……../………... 

 

zawarta w Lublinie w dniu ………………………………………….. pomiędzy: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

zamieszkałym ………..……………………………………………..…..............................................., 

legitymującym się dowodem osobistym: ……………...……………………….................................., 

PESEL ..................................................., 

telefon …………………………………. 

 

zwanym dalej Wypożyczającym 

a 

Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, 20-828 Lublin ul. Lędzian 49, KRS: 

0000004522, Regon: 430892942 NIP: 712-23-47-978 reprezentowanym przez 

…........................................................................................................................ - na podstawie 

upoważnienia udzielonego przez O. Filipa Leszka Buczyńskiego – Prezesa, Łucję Tokarską – 

Skarbnika, 

zwanym dalej LHD, 

 

zwane dalej Stronami. 

§ 1 

1. LHD oddaje Wypożyczającemu do używania sprzęt medyczny: 

…..........................................................................................................................................................., 

oznaczony numerem : …..........................................., a Wypożyczający go przyjmuje do używania 

na potrzeby ........................................................................................................................................... 

2. LHD oświadcza, że jest właścicielem w/w sprzętu medycznego. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że sprzęt medyczny wskazany w ust.1 jest w dobrym stanie 

technicznym. 

 

§ 2 
1. Wypożyczający zobowiązuje się do należytego używania wypożyczonego sprzętu, 

w szczególności  poprzez używanie zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi. 

2. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu medycznego w stanie 

niepogorszonym. 

3. W przypadku wadliwego używania sprzętu medycznego, powodującego jego uszkodzenie z winy 

Wypożyczającego, koszty naprawy sprzętu medycznego ponosi Wypożyczający. Naprawa może być 

wykonana tylko przez specjalistyczny serwis, wskazany przez upoważnionego pracownika LHD. 

4.  Wypożyczający zobowiązany jest do zgłoszenia każdego przypadku awarii, uszkodzenia sprzętu 

medycznego (zawinionego lub niezawinionego przez Wypożyczającego) upoważnionemu 

pracownikowi LHD. 

5. LHD ma prawo dokonać kontroli sposobu używania wypożyczonego sprzętu. 

 



§ 3 
Strony zgodnie ustalają, że Wypożyczający nie ma prawa oddawać, użyczać i podnajmować sprzętu 

osobom trzecim bez zgody LHD. 

 

§ 4 
Wypożyczający oświadcza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu 

Medycznego Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, uchwalonego w dniu 25. 

sierpnia 2015 r.  i zobowiązuje się przestrzegać zwartych w nim postanowień. 
 

 

§ 5 

1. Wypożyczający zobowiązuje się płacić LHD za wypożyczenie sprzętu medycznego, określonego 

w § 1 niniejszej umowy, czynsz w wysokości   ….............. zł miesięcznie.. 

 

2. Wypożyczający zobowiązuje są do dokonania pierwszej wpłaty w dniu zawarcia umowy najmu 

sprzętu za dany miesiąc kalendarzowy. Kolejne wpłaty Wypożyczający dokona do 10. dnia 

następnego miesiąca z góry: 

 

a) w kasie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 do 16.00; 

 

b) przelewem na konto bankowe: Bank Millennium SA nr 03 1160 2202 0000 0000 6017 6058. 

 

3. W dniu zawarcia umowy Wypożyczający zobowiązuje się do wpłaty kaucji zwrotnej 

w wysokości …......................... 

§ 6 

Transport sprzętu medycznego odbywa się transportem własnym Wypożyczającego i na jego koszt. 

§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ….......................................... 

2. LHD służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia 

używania sprzętu medycznego przez Wypożyczającego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub 

braku zapłaty czynszu, określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za dwa miesiące. 

3. Wypożyczający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 7- dniowego terminu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy wypożyczony sprzęt medyczny jest nieadekwatny do potrzeb 

osoby korzystającej ze sprzętu ze względu na stan jej zdrowia lub śmierć tej osoby. 

 

§ 8 
1. Zwrot sprzętu medycznego następuje po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu zwrotu 

z upoważnionym pracownikiem LHD, w siedzibie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego 

Księcia. 

 

2. Zwrot sprzętu następuje na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionego 

pracownika LHD. 

 

3. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić sprzęt medyczny czysty. W przypadku stwierdzenia 



przez upoważnionego pracownika LHD, że  sprzęt jest brudny, zostanie pobrana opłata dodatkowa 

w kwocie 35,00 zł. 

 

4. Dezynfekcji sprzętu medycznego dokonuje LHD. 

 

5. LHD zobowiązuje się zwrócić Wypożyczającemu kaucję w pełnej wysokości po sprawdzeniu 

sprzętu i stwierdzeniu braku uszkodzeń zwracanego sprzętu medycznego. W przypadku zwrócenia 

sprzętu medycznego uszkodzonego lub niekompletnego LHD zatrzymuje kaucję w części stosownej 

do uszkodzenia lub braku elementu sprzętu. 

 

6. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenia sprzętu medycznego są tak znaczne, że jego naprawa 

jest nieopłacalna LHD odmawia przyjęcia sprzętu medycznego.  Wypożyczający zobowiązuje się 

do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu medycznego, według cennika przedstawionego 

przez LHD. 

§ 9 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 11 
Spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacja postanowień niniejszej umowy, o ile nie 

zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

LHD. 

 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

………………………………………                         ………………………………… 

                                     LHD                                                             Wypożyczający     


