Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość

UMOWA UŻYCZENIA NR …………………
zawarta w dniu …………………..r. w Pile pomiędzy:,
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich (NIP 764 22 43 392, REGON: 570875760)
z siedzibą:67-920 Piła, ul.Grunwaldzka2 , reprezentowanym przez Zarząd Stowarzyszenie w imieniu

którego działają:
Bolesława Chwarścianka - Przewodniczącego Zarządu SGiPN

………………………………………….– Członka Zarządu SGiPN
zwaną dalej „Użyczającym”.
a
Panem/Panią ……………………………………zamieszkałym/ą w: ………………………………………………………………….
………………………………… ul. ……………………….…………………….......... ……………………………………………………………
PESEL: ............................................ Data i miejsce urodzenia:................................................................
legitymującym/ca się dowodem osobistym /paszportem nr: ……………..................………………………………..
wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………….........................
zamieszkałym/ą w: ………………………………………………………………………………………………………………………………
legitymującym/ca się dowodem osobistym /paszportem nr: ……………..................………………………………..
wydanym przez ……………………………………………………………………………….. PESEL …………...…………………………

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel/fax. 67 215 27 90
email: biuro@sgipn.pl

Strona

§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków i zasad bezpłatnego użyczenia oraz użytkowania
zestawu komputerowego (z oprogramowaniem) wraz ze sprzętem, aktywnym dostępem do
Internetu zgodnym z protokołem przekazania.
2. Sprzęt będący przedmiotem użyczenia został zakupiony w ramach projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko , Miasteczko Krajeńskie , Piła”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Oś priorytetowa 8
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zwanym/ą dalej „ Uczestnikiem projektu”
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„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”; realizowanego na
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-519/13-00 z 02.06.2014 roku.
3. Sprzęt o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie zainstalowany i użytkowany w lokalu Uczestnika
Projektu pod adresem zamieszkania wymienionym w niniejszej umowie przez okres realizacji
projektu tj. do 30.09.2015r oraz pięć lat po jego zakończeniu, tj. do 30.09.2020r lub do dnia
ewentualnego złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie bądź skreślenia z listy
uczestników projektu.
4. Do lokalu/budynku Uczestnika Projektu dostarczany będzie bezpłatnie sygnał internetowy w
okresie realizacji projektu oraz pięć lat po jego zakończeniu, tj. do 30.09.2020r. lub do dnia
ewentualnego złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie bądź skreślenia z listy
uczestników projektu.
5. Sprzęt przekazany w ramach projektu po podpisaniu umowy użyczenia z Użyczającym,

oznakowany będzie logotypami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Unii
Europejskiej, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zachowania oznakowań/naklejek
projektu w okresie realizacji projektu oraz pięć lat po jego zakończeniu, tj. do
30.09.2020r.
6. Użyczający oświadcza, że jest i pozostaje właścicielem sprzętu o którym mowa w umowie przez
cały okres trwania projektu i umowy oraz w okresie trwałości projektu.
§2 Wartość
1. Łączna wartość początkowa oddanego w bezpłatne używanie sprzętu i oprogramowania będącego
przedmiotem umowy, na dzień podpisania umowy wynosi: ……………………….………………..zł (słownie:
…………………………………………………………….……………………………).
2. Sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest nowy, kompletny i sprawny, nie posiada uszkodzeń i
braków oraz jest objęty gwarancją.
3. Podpisanie umowy przez Uczestnika Projektu oznacza, że potwierdza on odbiór sprzętu, o których
mowa w §1 umowy oraz, że zapoznał się z ich stanem faktycznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
4. Użyczający zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu komputerowego minimum w okresie
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§3 Termin
1. Przekazanie przedmiotu użyczenia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy na podstawie
protokołu przekazania, podpisanego przez obie strony oraz odbyciu szkolenia komputerowego.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy przez okres
kwalifikowalności do udziału w projekcie, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia trwałości
projektu, tj. do dnia 30.09.2020 roku lub do dania złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w
projekcie bądź skreślenia z listy uczestników projektu.
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realizacji projektu.
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§4 Zobowiązania Biorącego
Uczestnik Projektu zobowiązany jest składać Użyczającemu oświadczenie do celów
inwentaryzacji sprzętu komputerowego w miesiącu styczniu każdego roku lub na każde
żądanie Użyczającego w okresie obowiązywania umowy osobiście lub listownie.
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przedstawienia użyczonego sprzętu do inwentaryzacji po
zakończeniu projektu na żądanie użyczającego oraz do złożenia oświadczenia do celów
inwentaryzacji Użyczającego.
Uczestnik projektu jest świadomy, że użyczony sprzęt komputerowy oraz urządzenia dodatkowe
są sprzętem zasilanym przez stały prąd elektryczny.
Użyczony sprzęt komputerowy oraz urządzenia dodatkowe należy użytkować zachowując
powszechnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa użytkowania sprzętu zasilanego stałym
prądem elektrycznym.
Uczestnik Projektu jest świadomy, że użytkowanie użyczonego sprzętu komputerowego oraz
urządzeń dodatkowych niezgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa,
może prowadzić do utraty zdrowia lub życia.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu
utraty zdrowia lub życia, spowodowanych użytkowaniem przez Uczestnika Projektu użyczonego
sprzętu niezgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
Uczestnik Projektu w czasie obowiązywania umowy uczestnictwa zobowiązany jest nie ubiegać
się o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego ze środków publicznych oraz nie
uczestniczyć w projektach, których celem jest zapewnienie Biorącemu dostępu do Internetu
lub/i użyczenie albo przekazanie sprzętu komputerowego z funkcjonalnością zbieżną z
uzyskanym wsparciem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko , Miasteczko Krajeńskie , Piła”.
Uczestnikowi Projektu nie wolno używać sieci punktów dostępowych (poprzez wykorzystanie
przełączników), do budowania stałych podsieci. Poprzez stałą podsieć rozumiane jest
udostępnianie Internetu innym komputerom przez okres dłuższy niż 1 godzina.
Użytkownikowi zabrania się czerpania korzyści majątkowych z użyczonego sprzętu jak np.
płatne udostępnianie Internetu i sprzętu osobom trzecim.
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed czynami zabronionymi
skierowanymi przeciwko mieniu, a także przed jego uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dbania o sprzęt oraz zabezpieczenia go przed kradzieżą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Zabrania się rozkręcania, demontowania, przebudowywania (np. poprzez dołożenie lub
odłączenie części składowych), samowolnego modernizowania, manipulowania, modyfikowania
otrzymanego sprzętu (np. w celu zmiany i/lub poprawy parametrów oraz samodzielnych napraw
sprzętu) pod rygorem rozwiązania umowy i obciążenia kosztami koniecznych napraw.
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13. Uczestnik Projektu 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.).
14. Wszelkie konsekwencje wynikające z łamaniem ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) ponosi Uczestnik Projektu .
15. Zabrania się niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania, pozyskiwania i
zwielokrotniania oprogramowania komputerowego.
16. W sytuacji, kiedy zostanie stwierdzone, że w zasobach Uczestnika Projektu znajdują się pliki o
treści pornograficznej, nielegalne oprogramowanie i inne niedozwolone dane, sprzęt może
zostać odebrany, a umowa ulegnie rozwiązaniu.
17. Nie wolno użytkować nośników danych niewiadomego pochodzenia w celu uniknięcia
zainstalowania wirusa i co się z tym wiąże, utraty danych bądź uszkodzenia systemu.
18. Zabrania się usuwania oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji), dotyczących promowania
realizowanego projektu lub identyfikujących dany komputer.
19. Zabrania się używania zestawów komputerowych pod wpływem alkoholu i/lub innych substancji
zmieniających świadomość.
20. Zabrania się publikowania treści obraźliwych i/lub dyskryminujących kogokolwiek z jakiejkolwiek
przyczyny, w szczególności, płci, rasy, wieku, niepełnosprawności, przynależności etnicznej,
wyznania, orientacji seksualnej, miejsca zamieszkania, stanu posiadania, poglądów politycznych,
przekonań światopoglądowych.
21. Zabrania się wywożenia sprzętu poza teren Gmin Czarnków, Lubasz, Drawsko , Miasteczko
Krajeńskie , Piła oraz przemieszczania poza miejsce zamieszkania wskazanego w niniejszej
umowie.
22. Uczestnik Projektu zobowiązuje się w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości
Projektu pod groźbą sankcji prawnych i finansowych w szczególności do:
a) używania sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, a także
zgodnie z niniejszą umową, w szczególności z warunkami użytkowania, gwarancji i opieki
serwisowej użyczonego sprzętu i oprogramowania,
b) zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsłudze sprzętu komputerowego nieprowadzących
do zniszczeń, uszkodzeń i/lub jakiejkolwiek utraty wartości funkcjonalnych i użytkowych,
c) używania otrzymanego sprzętu komputerowego zgodnie z podręcznikiem użytkownika
(instrukcją obsługi), otrzymaną wraz ze sprzętem,
d) uczestniczenia w szkoleniach, związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i
korzystania z Internetu,
e) przestrzegania legalności oprogramowania,
f) poszanowania praw autorskich i majątkowych -niewykonywania czynności, naruszających
prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i innych danych w tym
zabronione jest ściąganie z Internetu plików, które są chronione prawami autorskimi, w tym,
w szczególności plików muzycznych i filmowych itp.,
g) zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu,
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§5 Uszkodzenia sprzętu
1. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność finansową w pełnej wysokości odpowiadającej
wysokości użyczonego sprzętu tj. zwrot 100% wartości sprzętu za ewentualne zaginięcie, utratę,
uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu będącego przedmiotem użyczenia z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika projektu a niewynikające z jego wad fabrycznych i prawidłowego
użytkowania.
2. Koszty związane z naprawą uszkodzeń nieobjętych gwarancją koniecznych do korzystania z
rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem, ponosi Uczestnik Projektu .
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h) utrzymania sprzętu w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia kosztów ich
eksploatacji (np. energia elektryczna, oryginalny w okresie gwarancji toner, papier) oraz
ponoszenia kosztów zwykłego używania sprzętu,
i) niewykorzystywania komputera do tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub
rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych (pornografia, treści
rasistowskie itp.),
j) niedokonywania zmian w konfiguracji zainstalowanego fabrycznie oprogramowania,
k) niezbywania otrzymanego sprzętu (w tym niszczenia, udostępniania, wypożyczania i nie
użyczania ani w innej formie przekazywania) otrzymanego w ramach Projektu sprzętu na
rzecz osób trzecich spoza gospodarstwa domowego wytypowanego do udziału w projekcie,
l) nie wykorzystywania sprzętu do innego celu niż użytek domowy, w tym nie wykorzystywania
do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub innych związanych z realizacją
obowiązków służbowych Uczestnika Projektu lub innych osób (domowników), które będą
korzystać z przedmiotu użyczenia,
m) udostępnienia lokalu, w którym znajduje się sprzęt jak i sprzętu na żądanie Użyczającego w
celu jego serwisowania, naprawy, modernizacji bądź przeprowadzenia kontroli, w tym
kontroli zawartości dysku twardego, w każdym czasie,
n) informowania Użyczającego o wszelkich powstałych usterkach sprzętu, zakłóceniach w pracy
komputera oraz innych defektach, mających wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie,
o) natychmiastowego powiadamiania Użyczającego o okolicznościach mających wpływ na
możliwość uczestniczenia w projekcie (np. zmianie miejsca zamieszkania),
p) przestrzegania instrukcji i zasad BHP.
23. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do współpracy z wszystkimi podmiotami, zaangażowanymi
w realizację projektu.
24. Użyczający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu oraz sposobu wykorzystywania
powierzonego sprzętu i oprogramowania. Kontrola może być przeprowadzona po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu, w obecności Uczestnika Projektu .
25. Obowiązkiem Uczestnika Projektu jest przedkładanie wszelkich informacji, ankiet, dokumentów
oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu i po jego zakończeniu.
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3. Zabrania się samowolnego naprawiania użyczonego sprzętu. Wszelkie awarie, usterki,
zakłócenia w pracy oraz inne defekty mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie sprzętu
należy niezwłocznie zgłaszać Użyczającemu, tj. Biuro Projektu. Zgłoszenia mogą być dokonywane
osobiście w siedzibie Użyczającego w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich ul.
Grunwaldzka 2 , 64-920 Piła lub za pośrednictwem poczty email; biuro @sgipn.pl, lub
telefonicznie – 67/ 215 27 90.
4. Napraw można dokonywać jedynie w autoryzowanym serwisie lub innym wyspecjalizowanym
zakładzie wskazanym przez Użyczającego lub innym wyspecjalizowanym zakładzie za zgodą
Użyczającego.
5. Natychmiastowe powiadomienie Użyczającego o:
a. kradzieży zestawu komputerowego lub jego części,
b. zniszczeniu zestawu komputerowego lub jego części,
6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się współpracować z Użyczającym w toku wszelkich czynności (w
tym procesowych) będących ewentualnym następstwem korzystania, utraty lub uszkodzenia
użyczonego sprzętu.
7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do współpracy z towarzystwem/zakładem
ubezpieczeniowym i likwidatorem działającym na zlecenie Użyczającego w ramach projektu.
8. Uczestnik Projektu 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.
9. Serwisowanie, konserwacja sprzętu i wszelkie pozostałe interwencje obsługi informatycznej
projektu nie dotyczą aplikacji i funkcjonalności innych niż fabrycznie zainstalowane i przekazane
Uczestnikowi Projektu wraz z przystąpieniem do projektu (np. Internet, system operacyjny i
aplikacja biurowa). Obsługa informatyczna projektu nie obejmie samowolnie pobranych gier,
filmów, muzyki, aplikacji, zainstalowanych bez wiedzy i zgody Użyczającego itp.
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1. Umowa niniejsza wygasa w przypadku:
a. rezygnacji z udziału w projekcie,
b. wykluczenia/ skreślenia z listy uczestników projektu,
c. stwierdzenia braku możliwości odbioru sygnału internetowego w mieszkaniu, Uczestnika
Projektu,
d. naruszenia przez Uczestnika Projektu istotnego zobowiązania wynikającego z regulaminu
i/lub niniejszej umowy,
e. używania przedmiotu użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem
i umową,
f. przekazania przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania,
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§6 Rozwiązanie umowy
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g. zmiany miejsca zamieszkania i lokalizację (adres) sprzętu komputerowego bez uprzedniego
powiadomienia przedstawiciela Użyczającego lub zmiany miejsca zamieszkania poza teren
Gmin Czarnków, Lubasz, drawsko , Miasteczko Krajeńskie, Piła,
h. uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli,
i. na skutek wygaśnięcia terminu na który została zawarta.
2. Rezygnacja z udziału w projekcie, następuje na podstawie złożenia pisemnego oświadczenia o
rezygnacji z udziału w projekcie.
3. W przypadku zakończenia uczestnictwa, wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy
(rezygnacji, wykluczenia/skreślenia z udziału w Projekcie) Uczestnik projektu zobowiązany jest
w wyznaczonym terminie, do zwrotu Użyczającemu otrzymanego sprzętu i oprogramowania w
stanie jak sprzed przekazania tj. w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z jego
prawidłowej eksploatacji i korzystania; i/lub naprawy, i/lub odtworzenia wszelkich dóbr
przekazanych w toku uczestnictwa w Projekcie.
4. W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich
przysługuje prawo obciążenia Uczestnika Projektu karą umowną w wysokości 50 złotych za
każdy dzień zwłoki
§7 Inne Postanowienia
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1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie przechodzą na spadkobierców Uczestnika
Projektu; nie dotyczy to obowiązku zwrotu Użyczającemu całości sprzętu i oprogramowania.
2. Uczestnik projektu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Użyczającego danych
osobowych i wizerunku na potrzeby realizacji projektu i jego monitoringiem przez Władzę
Wdrażającą Programy Europejskie i oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że:
a) administratorem zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Nadnoteckich zlokalizowane w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2 ,
b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko ,
Miasteczko Krajeńskie, Piła”,
c) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w
celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko
,Miasteczko Krajeńskie , Piła” jest świadomy prawa dostępu do treści swoich danych do
swoich danych i ich poprawiania.

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel/fax. 67 215 27 90
email: biuro@sgipn.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość

§8 Postanowienia Końcowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulamin rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków,
Lubasz, Drawsko , Miasteczko Krajeńskie , Piła”.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą załatwiane przez strony polubownie.
3. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Użyczającego –Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla Użyczającego i dla
Uczestnika Projektu.

Użyczający:

Uczestnik projektu:

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych)

(czytelny podpis Uczestnika Projektu)
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………………………………………………….

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel/fax. 67 215 27 90
email: biuro@sgipn.pl

