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ZAŁĄCZNIK 7 

UMOWA UŻYCZENIA 
zawarta w ramach Projektu 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie” 
współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Działanie 8.3) 

 
 

zawarta w dniu  …………………….  w Zawierciu, pomiędzy Gminą Zawiercie, z siedzibą w Zawierciu ul. Leśna 2, 
w imieniu której działa:  
Prezydent Miasta Zawiercie – Witold Grim, 
przy udziale  
Skarbnika Miasta – Arkadiusza Ilskiego   
zwaną  w dalszej części umowy „Użyczającym” 

a Uczestnikiem Projektu 

Panią / Panem ………………………, zamieszkałą / łym w Zawierciu przy ulicy ………………………………….. 
PESEL ……………………………………. 
Adres instalacji sprzętu: ulica ………………………………………. 
zwaną / nym dalej „Biorącym” do używania ( Beneficjentem Ostatecznym – BO ) 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Niniejsza umowa określa zasady użyczenia oraz sposób korzystania z zestawu komputerowego oraz łącza 
internetowego dostarczanych w ramach Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Zawiercie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka 2007 – 2013, Priorytet VIII „ 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion „  

2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem, zakupionego 
w ramach Projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Działanie 8.3). 

3. Przedmiotem umowy jest bezpłatne użyczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oraz z 
aktywnym dostępem do Internetu. 

4. Użyczający przekaże w bezpłatne użytkowanie sprzęt komputerowy, dokona jego instalacji Internetu w 
miejscu wskazanym jako adres instalacji. 

5. O terminie przekazania sprzętu Biorący zostanie poinformowany przez Użyczającego telefonicznie lub 
pisemnie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

6. Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania do dnia zakończenia projektu plus 5 lat trwałości 
projektu, tj. do dnia 30.09.2020 roku. 

7. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy na podstawie protokołu przekazania 
podpisanego przez obie strony. 

§ 2 

1. Sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada uszkodzeń, braków i wad.  

2. Biorący oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co do wyglądu, stanu technicznego i jakości sprzętu. 
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§ 3 

Obowiązki Biorącego 

1. Biorący umożliwi wykonanie, w zajmowanym lokalu mieszkalnym (wskazanym jako adres instalacji), prac 
instalacyjnych niezbędnych do odbioru Internetu; wskaże miejsce instalacji zestawu komputerowego, oraz 
urządzeń do odbioru. 

2. Biorący zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i 
właściwościom, a także zgodnie z niniejszą umową, w szczególności z warunkami użytkowania, gwarancji i 
opieki serwisowej użyczonego sprzętu i oprogramowania. 

3. Biorący nie może oddać przedmiotu użyczenia do używania osobie trzeciej. 

4. Biorący zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania Użyczającego -  Urząd Miasta Zawiercie – 
Wydział Realizacji Projektów, pok. 209.  o okolicznościach mających wpływ na możliwość uczestniczenia w 
projekcie (np. zmianie miejsca zamieszkania, zmianie sytuacji materialnej). 

5. Biorący zobowiązuje się do współpracy z wszystkimi podmiotami, zaangażowanymi w realizację projektu. 

6. Serwisowanie, konserwacja sprzętu i wszelkie pozostałe interwencje obsługi informatycznej projektu nie 
dotyczą aplikacji i funkcjonalności innych niż fabrycznie zainstalowane i przekazane Biorącemu wraz z 
przystąpieniem do projektu. Obsługa informatyczna projektu nie obejmie samowolnie pobranych gier, 
filmów, muzyki, aplikacji, zainstalowanych bez wiedzy i zgody Użyczającego, itp. 

7. Biorącemu nie wolno rozkręcać, demontować, przebudowywać (np. poprzez dołożenie lub odłączenie części 
składowych), samowolnie modernizować, manipulować (otrzymanego sprzętem pod rygorem rozwiązania 
umowy i obciążenia kosztami koniecznych napraw. 

8. Biorący 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.). 

9. 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 Biorący. 

10. Zabrania się samowolnego naprawiania użyczonego sprzętu; każdą usterkę w pracy komputera i Internetu 
należy zgłosić do Użyczającemu -  Urząd Miasta Zawiercie – Wydział Realizacji Projektów, pok. 209. 

11. Zabrania się niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania, pozyskiwania i 
zwielokrotniania oprogramowania komputerowego. 

12. W sytuacji, kiedy zostanie stwierdzone, że w zasobach Biorącego znajdują się pliki o treści pornograficznej, 
nielegalne oprogramowanie i inne niedozwolone dane, sprzęt może zostać odebrany, a umowa ulegnie 
rozwiązaniu. 

13. Nie wolno użytkować nośników danych niewiadomego pochodzenia w celu uniknięcia zainstalowania wirusa 
i co się z tym wiąże, utraty danych bądź uszkodzenia systemu. 

14. Zabrania się usuwania oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji), dotyczących promowania realizowanego 
projektu lub identyfikujących dany komputer. 

15. W okresie trwania umowy zabrania się rozdzielania otrzymanego zestawu komputerowego, osobnego 
używania jego części, używania części zestawu z innymi elementami, nieskładającymi się na użyczony 
zestaw. 

16. Użytkownik zobowiązuje się do przechowania w dobrym stanie opakowań po zestawie (kartonów pudełek), 
gdyż jest to warunek skorzystania gwarancji w momencie stwierdzenia uszkodzenia zestawu lub jego 
elementów. 

17. Zabrania się przemieszczania zestawu komputerowego poza miejsce zamieszkania, wskazane w niniejszej 
umowie. 

18. Zabrania się dalszego udostępniania sygnału internetowego poprzez stosowanie np. routerów. 
19. Biorący zobowiązuje się w szczególności do: 

a) używania otrzymanego sprzętu komputerowego zgodnie z podręcznikiem użytkownika (instrukcją 
obsługi), otrzymaną wraz ze sprzętem, 

b) uczestniczenia w obowiązkowych szkoleniach, związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i 
korzystania z Internetu, 

c) przestrzegania legalności oprogramowania, 
d) zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu, 
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e) utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia kosztów ich 
eksploatacji (np. energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztów zwykłego używania rzeczy, 

f) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu, z przyczyn leżących po stronie Biorącego 
zobowiązuje się on do pokrycia szkody w pełnej wysokości, 

g) w przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu, Gminie Zawiercie przysługuje prawo obciążenia Biorącego karą 
umowną w wysokości 50 złotych za każdy dzień zwłoki, 

h) informowania Użyczającego -  Urząd Miasta – Wydział Realizacji Projektów, pok. 209. o wszelkich 
powstałych usterkach sprzętu, zakłóceniach w pracy komputera oraz innych defektach, mających wpływ 
na jego prawidłowe funkcjonowanie, 

i) zgłaszania przerwy dłuższej niż 7 dni w użytkowaniu sprzętu komputerowego podlegającego 
monitoringowi, w przeciwnym wypadku skutkować będzie kontrolą w miejscu instalacji zestawu 
komputerowego, oraz urządzeń do odbioru. 

j) udostępnienia sprzętu na żądanie realizatora projektu w celu jego serwisowania oraz przeprowadzenia 
kontroli, w tym kontroli zawartości dysku twardego, w każdym czasie (w dni robocze w godzinach od 
8.00 do 20.00), 

k) przestrzegania zasad BHP, dotyczących obsługi sprzętu komputerowego, w tym monitora ekranowego. 

§ 4 

Zakazy 

Biorący ma zakaz: 

a) wykonywania wszelkich czynności, naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów 
oprogramowania i innych danych (np. muzyka, filmy, książki itp.), 

b) wykorzystywania komputera do tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub rozpowszechniania 
materiałów o treści, obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.), 

c) dokonywania zmian w konfiguracji zainstalowanego fabrycznie oprogramowania, 
d) zbywania otrzymanego sprzętu. 

§ 5 

Obowiązki Użyczającego 

1. Użyczający przekaże Biorącemu (Wnioskodawcy) bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, 
oraz z aktywnym dostępem do Internetu.  

2. Użyczający zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu komputerowego. 

§ 6 

1. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia w szczególności :  

a) jeżeli Biorący używa przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i umową,  

b) jeżeli Biorący przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania,  

c) jeżeli Biorący zmieni miejsce zamieszkania i lokalizację (adres) sprzętu komputerowego bez uprzedniego 
powiadomienia Gminy Zawiercie lub zmieni miejsce zamieszkania poza teren Gminy Zawiercie,  

d) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli,  

e) w innych sytuacjach, gdy Biorący rażąco narusza postanowienia regulaminu lub umowy.  

§ 7 

Kary umowne 

1. Użyczający może żądać od Biorącego do używania zapłaty kary umownej w wysokości wartości użyczonego 
sprzętu komputerowego i oprogramowania, oraz jego instalacji, w przypadku: 
a) zawinionej utraty lub uszkodzenia rzeczy w sposób trwały powodujący, że rzecz nie może być 

naprawiona na koszt beneficjenta ostatecznego – Biorącego w użyczenie (przywrócona do stanu 
używalności) albo wyzbycia się na rzecz innej osoby, 

b) przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową albo z 
właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani 
zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub 
uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie. 
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2. Biorący w użyczenie  ponosi odpowiedzialność karną i finansową z tytułu naruszenia zasad uczestnictwa w 
Projekcie opisanych w „Regulaminie określającym tryb i warunki przyznawania wsparcia w ramach realizacji 
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie”. 

3. W przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w „Regulaminie określającym tryb i warunki przyznawania 
wsparcia w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie” 
Beneficjent projektu - Gmina Zawiercie - ma prawo dyscyplinarnie wykreślić daną osobę z listy uczestników 
projektu. 

4. W przypadku wykreślenia z listy uczestników lub rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed jego 
zakończeniem Biorący w użyczenie ma obowiązek, na swój koszt, przywrócenia do stanu sprzed przekazania 
wszelkich dóbr przekazanych mu w toku Projektu oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych na rzecz 
jego osoby proporcjonalnie do swojego udziału w Projekcie. Beneficjent Ostateczny ma na to do 30 dni od 
daty otrzymania pisemnej informacji od Koordynatora projektu. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Podpisując niniejszą umowę Biorący ( Wnioskodawca ) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych i oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że:  

a) administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Zawiercie,  

b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie”,  

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 pn.: 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie”,  

d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Zawiercie”, 

e) jest świadomy prawa dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania.  
2. Podpisując niniejszą umowę Biorący ( Wnioskodawca ) oświadcza również , iż wyraża zgodę na utrwalanie i 

przetwarzanie wizerunku na potrzeby Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Zawiercie”.  

§ 9 

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.  

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
rzeczowo Sąd dla Miasta Zawiercie.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Użyczającego i jeden 
dla Biorącego.  

 
 

UŻYCZAJĄCY                                                                                    BIORĄCY 


