
UMOWA WYPOŻYCZENIA
Zawarta w dniu............................ , w miejscowości................................... pomiędzy:
„Escumed wypożyczalnia sprzętu medycznego Damian Sobik” z siedzibą w Rybniku przy ul. Makowa 50.
NIP: 642-317-21-54
TEL. 506 156 861
reprezentowanym przez:

…...Damian Sobik...........
Zwanym dalej „Zleceniobiorca”
a
…...............................................

zamieszkałym/łą.................................................................................................................

Nr Dow. Os......................................... Wydanym przez:..............................................................

Telefon......................................................................
zwanym w dalszej części Umowy jako „Zleceniodawca”   
1.  Przedmiot Umowy
Zleceniobiorca zobowiązuje się wynająć Zleceniodawcy sprzęt:........LAMPA BIOPTRON.......................................
zwanym dalej „Sprzęt”.   ODBIÓR OSOBITY:        [   ]TAK     [   ]NIE
1.1 Zleceniodawca zobowiązuje się, że przez cały okres wynajmu sprzętu, nie będzie wypożyczał go osobom trzecim w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie dotrzymanie ustaleń będzie skutkowało natychmiastowym wypowiedzeniem 
umowy, bez okresu wypowiedzenia.
2.  Terminy i warunki dostarczenia oraz zwrotu

2.1 Sprzęt zostanie przekazany Zleceniodawcy do dnia...........................................................
2.2 W razie niedotrzymania terminu zwrotu Sprzętu lub nie zgłoszenia chęci zdania Sprzętu, przed następnym

okresem wypożyczenia, Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejny miesiąc 
wypożyczenia-stosownie do umowy.

2.3 Zwracany sprzęt powinien być czysty, w innym przypadku Zleceniobiorca może odmówić odbioru 
Sprzętu, oraz naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50zł.

2.4 W celu zakończenia umowy wypożyczenia-zwrotu sprzętu, Zleceniodawca ma obowiązek powiadomić 
Zleceniobiorce telefoniczne lub pisemnie o chęci zakończenia umowy wypożyczenia.

2.5 Zleceniobiorca ma 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Zleceniodawce na odbiór sprzętu lub 
wysłanie kuriera, na który została zawarta umowa wypożyczenia.  Jeśli umowa wypożyczenia została 
zawarta w siedzibie firmy lub sprzęt został odebrany osobiście przez Zleceniodawce, to obowiązek 
dostarczenia sprzętu w celu zakończenia umowy, po okresie wypożyczenia, spoczywa na Zleceniodawcy. 
W przeciwnym razie Zleceniobiorca może doliczyć koszty odbioru sprzętu we własnym zakresie-w 
zależności od odległości od miejsca siedziby firmy do adresu zamieszkania Zleceniodawcy: Koszt 
dojazdu: 90gr/km.

2.6 Podczas okresu 14 dni, licząc od daty zgłoszenia, Zleceniodawca zobowiązuje się do przechowania 
sprzętu w bezpiecznym miejscu, nie narażając go na uszkodzenia oraz na wpływ warunków 
atmosferycznych.

2.7 W przypadku, gdy umowa wypożyczenia sprzętu została zawarta zdalnie oraz sprzęt został dostarczony 
przez firmę kurierską, Zleceniodawca ma obowiązek przed odebraniem sprzętu przez kuriera, 
wydrukować etykietę przewozową, którą dostanie od Zleceniobiorcy oraz spakować w opakowanie, w 
którym sprzęt był dostarczony, oraz zapakować w najmożliwszy bezpieczny sposób.

3. Warunki płatności
3.1 Za wypożyczenie sprzętu Zleceniodawca zapłaci..150zl....... za pierwszy, oraz każdy  następny miesiąc.
3.2 Płatność z góry za każdy rozpoczęty miesiąc rozliczeniowy uiszczana w siedzibie firmy lub przelewem na 
konto.
3.3 W przypadku dokonania przelewu prosimy o podanie danych Zleceniodawcy i dnia zawarcia umowy.
3.4 Uiszczona opłata za pierwszy, oraz każdy następny miesiąc wypożyczenia nie podlega zwrotowi oraz 
pomniejszeniu w związku z poniesionymi kosztami.
3.5  W przypadku chęci otrzymania Faktury, należy zgłosić ten fakt w trakcie spisywania umowy.
3.6 Miesiąc rozliczeniowy zaczyna się zawsze tego samego dnia miesiąca, w którym sprzęt został przekazany 
Zleceniodawcy.

4. Kary umowne oraz dodatkowe opłaty
4.1 Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy równowartość pieniężną naprawy Sprzętu w przypadku jego 
zniszczenia w czasie wypożyczenia Sprzętu przez Zleceniodawcę, nie więcej niż.....1200zł..............................
4.2 W przypadku wypożyczenia Sprzętu, którym jest Koncentrator tlenu, Zleceniodawca zobowiązuje się do 
wymiany filtra wstępnego, raz na 6 miesięcy, który będzie dostarczony wyłącznie przez Zleceniobiorcę w 
dowolnej formie transportu, oraz uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 55zł.

5. Sprawdzenie stanu technicznego Sprzętu, Naprawy.
5.1 Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego Sprzętu w momencie wypożyczenia –
wykryte usterki i wątpliwości co do stanu technicznego Sprzętu należy zgłosić Zleceniobiorcy.
5.2 Zleceniobiorca po otrzymaniu Sprzętu z wypożyczenia zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu 
technicznego w momencie odbioru od Zleceniodawcy.
5.3 W przypadku, podczas odbioru Sprzętu przez Zleceniobiorcę i stwierdzenia usterek bądź zniszczenia 
Sprzętu,  podczas okresu wypożyczenia przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia 
kosztów naprawy w terminie 7 dni od daty zwrotu.



5.4 W przypadku, podczas okresu wypożyczenia, gdy Sprzęt ulegnie zniszczeniu lub awarii, Zleceniodawcy 
przysługuje możliwość wezwania serwisu w celu naprawy Sprzętu lub wysłania kuriera po odbiór sprzętu do 
naprawy.
5.5 Zleceniobiorca pobiera  jednorazową  opłatę w wysokości 60zł. Opłata nie jest odliczana od ewentualnych 
kosztów związanych z naprawą Sprzętu, oraz obejmuje ewentualny ponowny przyjazd serwisu lub wysłanie 
kuriera w celu oddania Sprzętu z naprawy-jeśli wymaga tego dana usterka techniczna. Nie obejmuje 
następnego przyjazdu, będącym osobnym zgłoszeniem.
5.6 Zleceniobiorca ma 7 dni na usunięcie usterki od daty zgłoszenia przez Zleceniodawce. 

6. Przetwarzanie danych
6.1 Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Escumed wypożyczalnia sprzętu
medycznego Damian Sobik z siedzibą w Rybniku ul. Makowa 50
6.2 Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy współpracy(wypożyczenia) na 
podst. Art. 6 ust 1 lit. B Rodo. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od wygaśnięcia umowy z 
zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pana/Pani osobą lub jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami strony 
przeciwnej.
6.3 Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
przenoszenia danych. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie 
danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale ich niepodanie 
będzie związane z niemożnością zawarcia umowy.
6.4  [  ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich 
danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych 
osobowych jest Escumed wypożyczalnia sprzętu medycznego Damian Sobik z siedzibą w Rybniku ul. 
Makowa 50
6.5  [  ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer tel...........................................................
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo 
dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. 
Administratorem danych jest Escumed wypożyczalnia sprzętu medycznego Damian Sobik z siedzibą w 
Rybniku ul. Makowa 50
6.6 W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu
506 156 861. E-mail: escumed.wypozyczalnia@gmail.com. Informacje o przetwarzaniu danych podane są 
również na stronie www.escumed-sobik.pl   

7. Postanowienia ogólne
7.1 Gdyby strony nie zdołały osiągnąć porozumienia na drodze negocjacji, spór rozstrzygany będzie drogą 
Sądową.
7.2 Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
7.3 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.  Z dniem tym zostają unieważnione 
wszystkie uprzednie ustalenia, ustne oraz pisemne, dotyczące przedmiotu Umowy.
7.4 Wszystkie zmiany niniejszej Umowy oraz załączników do niej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

          Zleceniobiorca:                                                                                              Zleceniodawca:

    „Escumed” Damian Sobik                                                    

Przelewy Prosimy Adresować:
                „Escumed”
              Damian Sobik                                                                   KONIECZNIE DOPISAĆ TYTUŁ WPŁATY:
  ul.  Makowa 50, 44-213 Rybnik                                                          imię i nazwisko osoby zawierającej umowę
nr rachunku:  49 1090 2590 0000 0001 3201 2720                                              oraz datę zawarcia umowy


