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MODYFIKACJA - UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU 
 NR DZP-270-17/…/U/2019 

 
 
zawarta w Bydgoszczy dnia ………… 2019 r. pomiędzy: 
Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr  Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą 
w Bydgoszczy 85 – 826 przy ul. Szpitalnej 19, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000057250, NIP:  953-22-93-970,  REGON: 092354746, zwanym dalej „Biorącym w użyczenie”, 
reprezentowanym przez: 
 
Annę Lewandowską – Dyrektora Naczelnego 
 
a 
 
…………………….. z siedzibą w …………. (….-…..), przy ul. …………………….., zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym ………………………. w Warszawie ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem                             KRS …………………., NIP: ………………..…, REGON: 
……………………….. zwanym dalej „Użyczającym”, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………. - ……………………………… 
…………………………………. - ……………………………… 
 
W rezultacie dokonania przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w 
Bydgoszczy, wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: DZP-270-17-2019) 
została zawarta umowa, o następującej treści: 
  

§ 1  
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest czasowe, nieodpłatne użyczenie 7 pomp kompatybilnych z 

asortymentem zaoferowanym w grupie nr ….., służących do podawania pacjentom diet żywienia 
dojelitowego nabywanych przez Biorącego w użyczenie na podstawie umowy nr: ……………… z dnia 
…………………., zwanych dalej „sprzętem, tj.: 

 
a) pompa:  ……………..…… typu………….………… nr seryjny ……………………………… 

 
b) pompa:  ……………..…… typu………….………… nr seryjny ……………………………… 

 
c) pompa:  ……………..…… typu………….………… nr seryjny ……………………………… 

 
d) pompa:  ……………..…… typu………….………… nr seryjny ……………………………… 
 
e) pompa:  ……………..…… typu………….………… nr seryjny ……………………………… 

 
f) pompa:  ……………..…… typu………….………… nr seryjny ……………………………… 

 
g) pompa:  ……………..…… typu………….………… nr seryjny ……………………………… 

 
 

2. Użyczający oświadcza, że sprzęt określony w ust.1 jest jego własnością. 
3. Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie i spełnia wymogi 

przewidziane Ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych, posiada wymagane atesty, 
certyfikaty, zezwolenia oraz znaki jakości wymagane na terytorium RP. 

 
§2 

1. Użyczający na własny koszt i ryzyko dostarczy sprzęt, o którym mowa w §1 do siedziby Biorącego w 
użyczenie, na Oddział Chirurgii i Żywienia Klinicznego, w terminie do 7 dni od daty zawarcia 
niniejszej umowy. Przekazanie sprzętu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym, 
podpisanym przez przedstawicieli Stron (Zał. nr 1 do niniejszej umowy). Ze strony Biorącego w 
użyczenie osobą upoważnioną do odbioru jest p.o. z-ca Dyrektora ds eksploatacji lub elektromedyk oraz 
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgii i Żywienia Klinicznego. 

2.  Wraz ze sprzętem, o którym mowa w §1, Użyczający przekaże Biorącemu w użyczenie: instrukcje 
obsługi użyczonego sprzętu w języku polskim, pełną wymaganą ustawowo dokumentację (atesty, 
paszporty itp.) oraz wszelkie akcesoria niezbędne do prawidłowego działania pomp, a także w terminie 
do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przeprowadzi bezpłatnie przeszkolenie personelu (min. 4 
osób) w zakresie ich obsługi. Użyczający zobowiązuje się wystawić osobom, które odbyły szkolenie 
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dokument (certyfikat) potwierdzający fakt jego odbycia, który będzie określać datę, miejsce oraz 
przedmiot szkolenia. Dokument (certyfikat) będzie uprawniał personel przeszkolony w zakresie obsługi 
pomp do żywienia dojelitowego do dalszego szkolenia pacjentów, którym zostaną przekazane pompy. 
Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez Strony. Szkolenie 
pacjentów przeprowadzone przez personel Biorącego w użyczenie zostanie potwierdzone przez 
pacjentów pisemnym protokołem ze szkolenia (Zał. nr 2 do niniejszej umowy). Niezależnie od 
postanowień ustępów poprzedzających Użyczający zobowiązuje się w każdym czasie, na każde żądanie 
Biorącego w użyczenie, udzielać osobom wskazanym przez Biorącego w użyczenie nieodpłatnie 
instruktaży lub informacji dotyczących użytkowania pomp. 

3. Użyczony sprzęt wraz ze stosowną dokumentacją zostanie wydany biorącemu w użyczenie na 
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (Zał. nr 1 do niniejszej umowy), stwierdzającego przyjęcie 
przez Zamawiającego przedmiotu użyczenia w stanie kompletnym, technicznie sprawnym i nadającym 
się do umówionego użytku bez konieczności ponoszenia przez Biorącego w użyczenie żadnych 
dodatkowych nakładów. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Biorącego w użyczenie jakichkolwiek wad w przekazanym sprzęcie, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad. 

5. Biorący w użyczenie zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i 
wymaganiami  zgodnymi z zasadami prawidłowej obsługi. 

6. Użyczony sprzęt będzie podlegał dalszemu użyczeniu pacjentom Poradni Żywienia Klinicznego w 
miejscu ich zamieszkania na podstawie pisemnego protokołu użyczenia pompy (Zał. nr 3 do niniejszej 
umowy). Pacjent potwierdzi odbiór i zwrot pożyczonej pompy pisemnym potwierdzeniem (Zał. nr 4 do 
niniejszej umowy). 

7. W okresie trwania niniejszej umowy Użyczający zobowiązuje się do bezpłatnego serwisu użyczonego 
sprzętu, jego kalibracji i wszelkich przeglądów z częstotliwością wymaganą przez producenta, a także 
do bezpłatnych napraw i remontów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu użyczenia. 

8. Czynności, o których mowa w ust.6 wykonywane będą wyłącznie przez autoryzowany serwis 
producenta sprzętu. 

9. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii sprzętu nie może być dłuższy niż 24 godziny, a naprawa 
sprzętu nie może trwać dłużej niż 3 dni. 

10. Użyczający zobowiązuje się do zapewnienia Biorącemu w użyczenie sprzętu zastępczego o nie 
gorszych parametrach na czas trwania naprawy. Sprzęt zastępczy musi być sprawny technicznie, 
posiadać aktualny przegląd i świadectwo kalibracji (jeśli wymagane). 

11. Ubezpieczenie przedmiotu użyczenia w pełnym zakresie (od wszystkich ryzyk) leży po stronie 
Użyczającego. Brak ubezpieczenia nie zwalnia Użyczającego z  konsekwencji finansowych w 
przypadku jakichkolwiek awarii lub uszkodzeń przedmiotu użyczenia, bez względu na okoliczności 
zdarzenia. 

12. Wartość przedmiotu użyczenia, na dzień podpisania niniejszej umowy wynosi: ……………….. 
13. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy: 
       Zamawiający: Elektromedyk Tel.: (52) 370-91-40, p.o. z-ca Dyrektora ds eksploatacji Tel: (52) 370-94-33 
       Wykonawca: ……………………….... Tel. …………………. Fax.: …………………. 
       Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z     
       chwilą doręczenia Wykonawcy/Zamawiającemu informacji o zmianie w jakiejkolwiek formie. 

 
§3 

Umowę zawarto na okres obowiązywania umowy określonej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§4 
1. W terminie do 14 dni po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy Biorący w użyczenie zwróci 

Użyczającemu przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym ponad zwykłe zużycie na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Biorący w użyczenie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem 
prawidłowego używania. 

 
§5 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego 
4. Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarzy 

otrzymuje Biorący w użyczenie, jeden Użyczający. 
5. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi 

powszechnemu w Bydgoszczy. 
 
 
 
Użyczający: 

 
Biorący w użyczenie: 
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(Załącznik nr 1 do umowy użyczenia) 

 

 
Protokół zdawczo - odbiorczy z dostawy i odbioru użyczonego sprzętu 
 

 
sporządzony …………………… 2019 r. w Bydgoszczy  
 
Zakres wykonania zamówienia obejmował: 
 
Użyczenie ………………………………. 
 
Dostarczono następujący sprzęt: 
 
Producent  
Nazwa handlowa  
Typ  
Model  
Ilość sztuk  

Numery seryjne 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dostarczono następujące dokumenty: 
 
Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 egz. papierowe i 1 
egz. w wersji elektronicznej 

 

Polskojęzyczne objaśnienia oznakowań na sprzęcie – 2 
egz. papierowe i 1 egz. w wersji elektronicznej 

 

Dokumentacja serwisowa  

 
 
W/w sprzęt został dostarczony w stanie kompletnym, technicznie sprawnym i nadającym się do umówionego 
użytku bez konieczności ponoszenia przez Biorącego w użyczenie żadnych dodatkowych nakładów. 
 
 

 
 
 

Biorący w użyczenie          Użyczający 
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   (Załącznik nr 2 do umowy użyczenia) 
 

 
Protokół  

szkolenia w zakresie obsługi pompy do żywienia dojelitowego  
 

……………………………………..  
nazwa 

 
1. Omówienie zastosowania pompy dojelitowej: 

 podaż mieszaniny żywieniowej:  
-do jelita , 
- do żołądka 

 
2. Zasady bezpiecznego używania sprzętu.  
3. Opis poszczególnych elementów urządzenia: 

 wyświetlacz, 
 klawiatura  
 komora do podłączenia zestawu 
 zacisk do stojaka  
 rodzaj zasilania 

4. Omówienie programu urządzenia :  
 zapoznanie z menu funkcyjnym 
 ustawianie parametrów ( objętość dawki całkowitej, przepływ ml/h)  
 sygnalizowanie problemów –alarmy 
 sygnalizowanie prawidłowej pracy pompy  

5. Praktyczny pokaz:  
 podłączenie zastawu do pompy 
 odpowietrzenie zastawu  
 wprowadzanie żądanych parametrów 
 uruchomienie przepływu diety przy mocy pompy 

 
6. Pytania i uwagi  
7. Ćwiczenia praktyczne . 
 
……………………………………………… ……………...………………...………… 

Podpis uczestnika szkolenia Podpis osoby prowadzącej szkolenie 
 
 
Bydgoszcz dnia…………………………………. 
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 (Załącznik nr 3 do umowy użyczenia) 
 
 

PROTOKÓŁ 
 

WYPOŻYCZENIA POMPY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO 
 

Z PORADNI ŻYWIENIA KLINICZNEGO 
 
 
W dniu …………………………………….. wypożyczono pompę do żywienia dojelitowego: 
nazwa : ................................................................................ 
numer seryjny: ...................................................................... 
rok produkcji: ...................................................................... 
 
Panu / Pani ………………………………………………………………………………………………… 
 
zamieszkałym/ą: ………………………………………………………………………………………… 
 
legitymującym/ą się dowodem osobistym :……………………………................................... 
PESEL ………………………………………………………… 
 
stopień pokrewieństwa do osoby leczonej (lub stosunek prawny):……………………………………… 
 
do użytkowania w tracie leczenia żywieniowego w warunkach domowych Pana/Pani 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwiska pacjenta/PESEL 
 
Osoba wypożyczająca w/w sprzęt medyczny zobowiązana jest do: 
 

1. Używania sprzętu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz nie oddawanie go do 
użytkowania osobom trzecim. 

 
2. Utrzymania  pompy w należytym stanie oraz zabezpieczania i ochrony przed utratą i uszkodzeniem. 

 
3. Bezzwłocznego informowania pracowników Poradni Żywienia Klinicznego telefonicznie lub drogą 

elektroniczną o wszelkich zaburzeniach pracy pompy oraz uszkodzeniach mechanicznych. 
 

4. Pokrycia kosztów napraw w przypadku uszkodzeń powstałych z winy wypożyczającego (uszkodzeń 
mechanicznych oraz wynikających z nieprawidłowego użytkowania). 

 
5. Zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem zwykłego zużycia. 

 
6. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 
 
 
 
 
__________________________      __________________________ 
 
          podpis  wypożyczającego                                                                                          podpis pracownika Poradni 
Żywienia Klinicznego  
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(Załącznik nr 4 do umowy użyczenia) 

 
Potwierdzenie odbioru  

pompy do żywienia dojelitowego 
 

Oświadczam, iż dnia………………roku otrzymałem/am z Poradni Żywienia Klinicznego pompę do żywienia 
dojelitowego 
 
o nazwie …………………………………. o nr seryjnym: 
…………………………………………………………………… 
 
Stan pompy żywieniowej: widoczne uszkodzenia obudowy, brudna obudowa, brudna komora 
zestawu, inne……………………………………………………………………………..  
 
Wraz z pompą otrzymałem/am także: 
 

 kabel do zasilania z sieci 1 szt.  
 akumulator kompatybilny z pompą 1szt. 
 instrukcję obsługi w j. polskim 1szt. 

 
*niepotrzebne skreślić, wypełnić „inne” 
 
 
………………………………………………….…………… ……………………..………………...………… 

Czytelny podpis osoby pobierającej sprzęt Czytelny podpis osoby wydającej sprzęt  
 
 
 
 

Potwierdzenie zwrotu  
pompy do żywienia dojelitowego 

 
Oświadczam, iż dnia………………roku zwróciłem/am do Poradni Żywienia Klinicznego pompę  
do żywienia dojelitowego 
o nazwie …………………………………. o nr seryjnym: 
……………………………………………………………………  
 
Wraz z pompą zwróciłem/am także: 

 kabel do zasilania z sieci                        1 szt  
 akumulator kompatybilny z pompą       1 szt 
 instrukcję obsługi w j. polskim              1 szt  

 
Stan dostarczonej pompy żywieniowej: widoczne uszkodzenia obudowy, brudna obudowa, brudna komora 
zestawu, inne………………………………………………………………….. 
 
*niepotrzebne skreślić, wypełnić „inne” 
 
 
………………………………………………….…………… ……………………..………………...………… 

Czytelny podpis osoby pobierającej sprzęt Czytelny podpis osoby wydającej sprzęt 
 


