
Załącznik nr 7
do Regulaminu projektu 
pn. „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”

Umowa użyczenia Nr ………/2013
do projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”

współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

zawarta w dniu ….. sierpnia 2013 r. pomiędzy gminą Rzekuń (zwany dalej Użyczającym) z siedzibą 
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, reprezentowanym przez Wójta Gminy – Stanisława Godzinę
a Uczestnikiem Projektu

Panią/Panem …………………………………………………….

legitymującą/cym się dowodem osobistym ……………………………………………………………..

PESEL …………………………………………………

zamieszkałą/ łym (adres instalacji)    

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

zwaną/ ym dalej Biorącym  

Informacje ogólne

§ 1

1. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o Projekcie, należy przez to rozumieć projekt pn.
„Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion).

2. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o Gminie, należy przez to rozumieć gminę Rzekuń.
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3. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Rzekuń.

4. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o Biurze Projektu, należy przez to rozumieć Biuro 
projektu pn.„Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” mieszczące się w siedzibie Gminy, 
prowadzone przez starszego informatyka – Tomasza Majewskiego.

5. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o Biurze Obsługi Beneficjenta Końcowego (BOBK),
należy przez to rozumieć biuro prowadzone w celu obsługi technicznej sprzętu i 
oprogramowania Beneficjentów Końcowych.

Przedmiot umowy

§ 2

1. Użyczający, jako właściciel użyczanego sprzętu wraz z oprogramowaniem, oddaje Biorącemu
do używania w bezpłatne używanie następujący sprzęt i oprogramowanie: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Ww. sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest nowy, kompletny i sprawny, nie posiada 
uszkodzeń i braków.

3. Łączna wartość początkowa użyczonego sprzętu i oprogramowania wynosi: 
…………………………………………………………………………………………………

4. Ww. sprzęt będący przedmiotem użyczenia został zakupiony w ramach Projektu.
5. Sprzęt wymieniony w ust. 1 będzie zainstalowany w lokalu Biorącego do używania pod 

adresem: ……………………………………….....................................................................
6. Dostarczenie i zainstalowanie ww. sprzętu oraz przyłączenie do sieci projektowej nastąpi 

najpóźniej w …....................... 2014 r.
7. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi na podstawie Protokołu odbioru, który będzie stanowił

załącznik do niniejszej umowy podpisany  przez obie strony,  w którym zostanie szczegółowo 
opisany cały, zainstalowany i uruchomiony sprzęt wymieniony w § 1. ust. 1.

8. Umowa obowiązuje od dnia podpisania Protokołu odbioru do dnia 31 grudnia 2020 r. 
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§ 3

Podpisanie  Protokołu odbioru przez Biorącego do używania oznacza, że potwierdza on odbiór 
sprzętu, o którym mowa w  § 2. ust. 1 niniejszej umowy i jego właściwe funkcjonowanie oraz, że 
zapoznał się z jego stanem faktycznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Prawa i obowiązki Biorącego

§ 4

1. Biorący zobowiązuje się używać przedmiotu użyczenia w sposób odpowiadający jego 
przeznaczeniu i właściwościom, a także zgodnie z Regulaminem Projektu oraz niniejszą 
umową, w szczególności warunkami użytkowania, gwarancji użyczonego sprzętu i 
oprogramowania.

2. Biorący wyraża zgodę na bezpłatne zamontowanie na/ w budynku zestawu przyłączeniowego
do sieci Projektu.

3. Biorący nie może oddać przedmiotu użyczenia do używania osobie trzeciej, która nie jest 
członkiem jego gospodarstwa domowego.

4. Biorący zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania Biura Projektu o 
okolicznościach mających wpływ na możliwość uczestniczenia w projekcie (np. zmianie 
miejsca zamieszkania).

5. Biorący zobowiązuje się do współpracy ze wszystkimi podmiotami, zaangażowanymi w 
realizację Projektu.

6. Serwisowanie, konserwacja sprzętu i wszelkie pozostałe interwencje obsługi informatycznej 
Projektu nie dotyczą  aplikacji, zasobów i funkcjonalności innych niż fabrycznie 
zainstalowane i przekazane Biorącemu wraz z przystąpieniem do Projektu. 

7. Biorącemu nie wolno rozkręcać, demontować, przebudowywać, samowolnie modernizować, 
niszczyć itp. otrzymanego sprzętu pod rygorem rozwiązania umowy i obciążenia kosztami 
koniecznych napraw.

8. Biorący do używania zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Zabrania się samowolnego naprawiania użyczonego sprzętu; każdą usterkę w pracy 
komputera i sieci należy zgłosić do BOBK.

10. Użyczający nie odpowiada za niedozwolone i nielegalne treści znajdujące się na użyczonym 
sprzęcie. W sytuacji, kiedy zostanie stwierdzone, że w zasobach Biorącego znajdują się ww. 
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treści, sprzęt może zostać odebrany a umowa może ulec rozwiązaniu.
11. Zabrania się usuwania oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji), dotyczących 

promowania realizowanego Projektu lub identyfikujących dany komputer i dołączone 
oprogramowanie.

12. Zabrania się rozdzielania otrzymanego zestawu komputerowego, osobnego używania jego 
części, używania części zestawu z innymi elementami, nieskładającymi się na użyczony 
zestaw.

13. Zabrania się dalszego udostępniania dostępu do sieci projektowej.
14. Biorący zobowiązuje się w szczególności do:

a) zachowania lokalizacji przetrzymywania sprzętu zgodnie z deklaracją w formularzu 
zgłoszeniowym;

b) uczestniczenia w szkoleniach (2 osoby z gospodarstwa domowego, 1 osobę w przypadku 
gospodarstw jednoosobowych lub innych uzasadnionych przypadkach;) związanych z 
nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania z internetu, 

c) utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia 
kosztów jego eksploatacji (np. energia elektryczna);

d) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia/ kradzieży z przyczyn leżących po 
stronie Biorącego zobowiązuje się on do pokrycia szkody w pełnej wysokości,

e) przestrzegania legalności oprogramowania i nie wykonywania czynności, naruszających 
prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i innych danych (np. 
muzyka, filmy, książki itp.);

f) niewykorzystywania otrzymanego sprzętu do czynności prawnie zabronionych;
g) niewykorzystywania komputera do tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub 

rozpowszechniania materiałów o treści, obrażającej uczucia innych (np. treści 
rasistowskie, itp.),

h) niedokonywania zmian w konfiguracji zainstalowanego fabrycznie oprogramowania,
i) niezbywania otrzymanego sprzętu, 
j) informowania BOBK lub innych wskazanych przez Gminę podmiotów o wszelkich 

powstałych usterkach sprzętu, zakłóceniach w pracy komputera oraz innych defektach, 
mających wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie,

k) udostępnienia sprzętu na żądanie realizatora Projektu w celu jego serwisowania oraz 
przeprowadzenia kontroli, w tym kontroli zawartości dysku twardego;

l) przestrzegania zasad BHP, dotyczących obsługi sprzętu komputerowego;
m) Biorący zobowiązuje się do składania  raz na rok w okresie trwałości projektu, 

oświadczeń o posiadaniu komputera i dostępu do internetu.
15.  Po zakończeniu Umowy biorący zobowiązany jest zwrócić bez uprzedniego wezwania do 

siedziby Użyczającego przedmiot użyczenia w terminie 7 dni od zakończenia umowy, co 
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zostanie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. Biorący nie jest 
odpowiedzialny za zużycie przedmiotu użyczenia będące następstwem zwykłego używania.

16. W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu, Gminie przysługuje prawo obciążenia Biorącego 
karą umowną w wysokości 1 %  łącznej wartości początkowej użyczonego sprzętu i 
oprogramowania za każdy dzień zwłoki. 

Prawa i obowiązki Użyczającego

§ 5

1. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia w szczególności:
a) w przypadku gdy miejsce, w którym będzie instalowany sprzęt znajdzie się poza 

zasięgiem dostępu do internetu, gmina Rzekuń ma prawo odmówić udziału w projekcie 
gospodarstwu domowemu niespełniającemu powyższego wymogu;

b) jeżeli Biorący używa przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem, 
niniejszą umową, warunkami uczestnictwa w projekcie, w szczególności  
nieprzestrzegania zobowiązań określonych w Regulaminie Projektu, deklaracji 
uczestnictwa, i złożonym formularzu zgłoszeniowym wraz z załącznikami;

c) jeżeli Biorący przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania,
d) jeżeli Biorący zmieni miejsce zamieszkania i lokalizację (adres) i jednocześnie miejsce 

przetrzymywania sprzętu komputerowego bez uprzedniej zgody Użyczającego;
e) jeżeli zmienią się okoliczności mające wpływ na możliwość uczestnictwa w Projekcie,
f) uniemożliwienia lub utrudniania przeprowadzenia kontroli, serwisu, itp.;
g) w innych sytuacjach, gdy Biorący narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy.

2. Użyczający zobowiązuje się przekazać  Biorącemu na bezpłatne używanie przedmiot Umowy 
oraz zapewnić bezpłatne korzystanie z sieci Projektu i dostępu do internetu.

3. Użyczający może rozwiązać umowę, gdy jej dalsza realizacja nie leży w jego interesie. 

Postanowienia końcowe

§ 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.
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3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Użyczającego.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 
Użyczającego i jednym dla Biorącego.

Biorący Użyczający

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