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UMOWA UŻYCZENIA  
 
zawarta w dniu …................... roku  w Tychach, pomiędzy: 
 
Gminą Miasta Tychy/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychach, z  siedzibą przy ulicy 
Budowlanych 59, 43-100 Tychy, NIP 6461026762 
reprezentowaną przez: 
Panią Mariannę Feith – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach 
zwanym dalej „Użyczającym”, 
 
a  
 
Panią/Panem…............................................................................................................................., 
zamieszkałą/łym:..........................................................................................................................., 
nr PESEL:...................................................................... . 
zwanym dalej „Biorącym do używania” 
 
Pan/ Pani..................... oświadcza, że przy tej umowie działa jako opiekun prawny całkowicie 
ubezwłasnowolnionej/eg….........................................................................., 
zamieszkałej/ego:................................................................................., nr PESEL....................... ,  
zapewniając, że powyższa opieka nie ustała i nadal wykonuje obowiązki opiekuna wyżej powołanego 
ubezwłasnowolnionej/ego, i okazuje prawomocne postanowienie Sądu Okręgowego w 
…..................................... w sprawie o ubezwłasnowolnienie całkowite z dnia …......................., sygn. akt 
…............., oraz zaświadczenie wydane w trybie art. 591 Kodeksu postępowania cywilnego przez Sąd 
Rejonowy......................... Wydział.................. z dnia.......................... roku sygn. …............... . 
 
Jednocześnie nadmienia się, że osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest osobą bezpośrednio 
używającą przedmiot użyczenia, określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem użyczenia jest Opaska Sidly Care o numerze IMEI …………..wraz z ładowarką sieciową, 
gwarancją, kartą nano-SIM i oryginalnym opakowaniem (zwane dalej „przedmiotem użyczenia”) z 
przeznaczeniem do używania w związku z decyzją Dyrektora/Głównego Specjalisty Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tychach numer …..........................……, przyznającej usługi opiekuńcze w formie 
teleopieki w ramach projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie”.  
2. Użyczający oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu umowy.  

 
§ 2 

Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia w dniu podpisania umowy i stwierdza, 
że przedmiot użyczenia jest kompletny i zdatny do umówionego użytku. 
 

§ 3 
1. Biorący do używania staje się w pełni odpowiedzialny na przedmiot użyczenia od chwili jego 
odebrania.  
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2. Biorący do używania oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
Opiekuna wskazanego w kontrakcie socjalnym – trójstronnym (zwany dalej Opiekunem) zawartym w celu 
realizacji usług opiekuńczych w formie teleopieki, dla której wykorzystywany będzie przedmiot użyczenia, 
w tym wprowadzone przez Opiekuna wszelkie parametry pomiaru aktywności Biorącego do używania, 
terminy przyjmowania i nazwy leków Biorącego do używania, parametry geolokalizacji Biorącego do 
używania, podejmowanie i prowadzenie przez Opiekuna interwencji zgłoszonych z systemu teleopieki. 
3. Biorący do używania oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za kompatybilność 
wykorzystywanej przez siebie opaski Sidly Care z urządzeniem mobilnym wykorzystywanym przez 
Opiekuna. 
4. Biorący do używania oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu korzystania  z  usługi 
monitorowania podstawowych funkcji życiowych i aktywności z wykorzystaniem opaski, platformy, i 
aplikacji Sidly Care, w ramach projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie”, który stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej umowy. W regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Biorący do używania zwany 
jest Użytkownikiem, a Opiekun o którym mowa w § 3 ust. 2 zwany jest również Opiekunem. 
5. Biorący do używania oświadcza, że został poinformowany o dostępności Instrukcji opaski Sidly Care, 
która została zamieszona na stronie Użyczającego pod adresem: 
http://mops.tychy.pl/projekty_wspolfinansowane_z_UE/seniorzy.html 
 

 
§ 4 

Umowę niniejszą zawiera się na czas uczestnictwa Biorącego do używania w projekcie „Po ludzku, po 
sąsiedzku, u siebie”.  

 
 

§ 5 
1. Biorący do używania zobowiązuje się w czasie trwania umowy ponosić wszelkie koszty bieżącej 
eksploatacji użyczonej rzeczy, w szczególności takie jak: 
a) comiesięczna opłata licencyjna/abonamentowa – zgodnie z Decyzją nr….. z 
dnia……............................................................................................. 
b) koszt wysłania przedmiotu użyczenia do naprawy do Usługodawcy, chyba że naprawa będzie 
podlegała usługom gwarancyjnym. 
2. Gwarancja obejmuje w szczególności zlikwidowanie wszystkich wykrytych podczas eksploatacji 
usterek, wad i uszkodzeń opasek powstałych w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją obsługi, 
użytkowania. 
2. Usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Biorącego do 
używania lub opiekuna. Zgłoszeń należy dokonywać na dane wskazane w pkt VI ppk 1 regulaminu 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. W ramach gwarancji Usługodawca, o którym mowa w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy (zwany dalej Usługodawcą) zobowiązuje się do naprawy opasek lub w razie 
konieczności, wymiany opasek na nowe, wolne od wad o podobnych parametrach, lecz nie gorszych od 
zaoferowanych przez Usługodawcę w ofercie skierowanej do Użyczającego. 
4. W ramach usług gwarancyjnych, naprawione lub nowe, wolne od wad opaski zostaną dostarczone do 
Biorącego do używania lub Opiekuna, w zależności do tego, który z nich dokonał zgłoszenia. Czas 
dostarczenia naprawionych lub nowych, wolnych od wad opasek do użytkownika lub opiekuna wynosi 7 
dni roboczych, a termin liczony będzie od dnia odbioru od Biorącego do używania/Opiekuna przez 
Usługodawcę opasek do dnia dostarczenia do Biorącego do używania/Opiekuna naprawionych lub 

http://mops.tychy.pl/projekty_wspolfinansowane_z_UE/seniorzy.html
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nowych, wolnych od wad opasek. Usługodawca zobowiązuje się do odbioru opasek od 
użytkownika/opiekuna do 3 dni roboczych liczonych od dnia dokonania zgłoszenia. 
5. Biorący do używania zobowiązuje się dokonywać u Usługodawcy również tych napraw, które nie są 
świadczone w ramach gwarancji.  

       
§ 6 

Biorącemu do używania nie wolno oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania. 
 

 § 7 
1. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić za porozumieniem stron w każdym czasie. 
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z 14 dniowym okresem wypowiedzenia. 
3. Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 
Biorący  używa przedmiot użyczenia niezgodnie z przeznaczeniem lub narusza inne postanowienia 
niniejszej umowy. 
4. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu będzie wiązało się 
z uchyleniem decyzji wskazanej w § 1 pkt.1. 
5. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą uchylenia decyzji przyznającej usługi opiekuńcze w formie 
teleopieki, o której mowa w § 1 ust. 1. 
 

§ 8 
W przypadku rozwiązania umowy Biorący w użyczenie zobowiązuje się na swój koszt zwrócić przedmiot 
użyczenia w terminie do 7 dni od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny mieć charakter pisemny. 
  

§ 10 
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 
Wszelkie spory wynikające z niniejsze umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Użyczającego. 

§ 12 
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  
 
            UŻYCZAJĄCY                                                            BIORĄCY DO UŻYWANIA 
 
 
   …....................................................                              ….................................................... 
           (podpis Użyczającego)                                                       (podpis Biorącego do używania) 
 
 
* w przypadku, gdy uczestnikiem projektu jest osoba ubezwłasnowolniona, umowa podpisywana jest 
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