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Zarzadzenie Nr 28/2015
Wojta Gminy Ostrowek
/ dnia 30 marca 2015r.

w sprawie oddania w nieodplatne uzyczenie sprz^tu komputerowego

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645, 1318, z 2014r.poz. 379, 1072) zarzadzam,
co nast^puje:

§ l.Postanawiam odda6 wnieodptatnie uzyczenie jednostkom organizacyjnym gminy
Ostrowek b^dajcym uczestnikami projektu ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w
gminie Ostrowek" o numerze POIG.08.03.00-10-528/13 realizowanego w ramach dzialania
8.3. Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion osi priorytetowej 8. „
Spoleczenstwo Informacyjne - zwi^kszenie innowacyjnosci gospodarki" Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 sprz^t komputerowy wyszczegolniony w
zalajzzniku Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

§ 2. Przekazanie sprz^tu, o ktorym mowa w §1 zostanie dokonane w formie oddzielnej
umowy uzyczenia, ktorej wzor stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego zarza^dzenia.

§ 3.Wykonanie zarzajdzenia powierzam zespolowi zarzajdzaja^cemu projektem.
§ 4. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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UMOWA UZYCZENIA NR

zawarta w dniu r. w Ostrowku:,

Gminq Ostrowek (NIP 832-19-65-142,)
z siedzibaj 98-311 Ostrowek 115,
reprezentowana^ przez: Pana mgr inz. Ryszarda Turka- Wqjta Gmlny Ostrowek
przy kontrasygnacie Pani Anny Walaszczyk - Skarbnika Gminy Ostrowek,
zwanq. dalej nU£yczajqcym".
a

(NIP , REGON: )
zsiedziba; , ul ,
reprezentowanym przez: Pana — Dyrektora

zwanym dalej »Biorqcym"

§1 Przedmiot uniowy

1. Przedmiotem umowy jest bezplatne uzyczenie sprz^tu komputerowego (wraz z oprogramowaniem)
uzyczonego przez Uzyczajacego Bioracemu szczegolowo opisanego w za^czniku nr 1.

2. Niniejsza umowa okresla warunki i zasady bezpJatnego uzyczenia oraz uzytkowania sprz^tu
komputerowego zwanego dalej sprze_tem.

3. Sprz^t b^da^cy przedmiotem uzyczenia zostal zakupiony w ramach projektu ,,Przeciwdzialanie
wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek", wspoHinansowanego przez Uni? Europejska^ ze
s>odk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Dziatanie 8.3 ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu
cyfrowemu - elnclusion, Os" priorytetowa 8 ,,Spoteczenstwo informacyjne - - zwi^kszanie
innowacyjnoSci gospodarki"; realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr
POIG.08.03.00-IO-528/13-00 zawartej w dniu 6 czenvca 2014 roku.

4. Sprz^t o kt6rym mowa w ust. 1,2 i 3, b^dzie uzytkowany w lokalu Biora_cego przez okres realizacji
projektu tj. do 31.10.2015r oraz pi?6 lat pojego zakonczeniu, tj. do 31.10.2020r.

5. Biorajcy, po podpisaniu umowy uzyczenia z Uzyczaja_cym, przyshiguje zestaw komputerowy do
bezplatnego uzytkowania oznakowany logotypami Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka i Unii Europejskiej szczegolowo opisany w zalqczniku nr 1 do niniejszej umowy,
skJadajacy si? z:
a) zestawow komputerow z oprogramowaniem,
b) 1 urzajdzenia wielofunkcyjnego.

6. Uzyczajqcy oSwiadcza, ze jest wJascicielem sprz^tu, o ktorym mowa w umowie.
7. Przez caty okres trwania projektu i umowy jak i w okresie Irwalosci projektu, wlascicielem

spt /vi" jest i pozostaje Gmina Ostrowek.
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§2

1. Lqczna wartosc pocza^tkowa oddanego w bezptatne uzywanie sprz?tu i oprogramowania b?da_cego
przedmiotem umowy, na dzien podpisania umowy wynosi: zl (stownie:

• ..» )-
2. Strony oSwiadczaja^ iz sprz?t b?da£y przedmiotem uzyczenia jest nowy, kompletny i sprawny, nie

posiada uszkodzen i brakdw oraz jest objety gwarancja^.
3. Podpisanie umowy przez Biora_cego oznacza, ze potwierdza on odbi6r sprz?tu beda^cego

przedmiotem umowy oraz ze zapoznal si? z ich stanem faktycznym i nie wnosi zadnych zastrzezen.

§3 Terrain

1. Przekazanie przedmiotu uzyczenia nast^pi po podpisaniu niniejszej umowy na podstawie protokohi
przekazania stanowiajcego za^czniku nr 1 do niniejszej umowy, podpisanego przez obie strony.

2. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony: od dnia podpisania umowy do dnia zakohczenia
trwalosci projektu, tj. do dnia 31.10.2020 roku.

§4 Zobowiqzania Biorqcego

1. Biorapy zobowiazany jest skladac Uzyczajqcemu o&wiadczenie do celow inwentaryzacji
sprzetu komputerowego w miesiqcu styczniu kazdego roku lub na kazde /odanic
Uzyczaja^cego w okresie obowiajzywanifl umowy.

2. Bioracy zobowiazuje si? do przedstawienia uzyczonego sprzetu do inwentaryzacji po
zakonczeniu projektu.

3. Bioracy zobowiazuje si? do samodzielnego wykonania niezb?dnych prac modernizacyjnych/
instalacyjnych zwiazanych z zapewnieniem dostepnosci sieci internetowej.

4. Przedmiot uzyczenia zostaje uzyczony z przeznaczeniem doposazenia jednostki
organizacyjnej z wykorzystaniem do celow zwiazanych z realizowanq przez
placowk? dzialalnosci^ statutow^ oraz przez spoleczno^c lokalna^ w ramach projektu
,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostr6wek" zamieszkalq. na terenie Gminy
Ostrowek, w godzinach pracy Biora^cego.

5. Udost?pnienie przedmiotu uzyczenia b?dzie realizowane w oparciu o Regulamin korzystania z

Publicznego Punktu Dost^pu do Internetu.
6. Zabrania si? przemieszczania przedmiotu uzyczenia poza siedzib? Biora_cego.
7. Biora_cy zobowiazuje si? do dbania i utrzymania sprz?tu w nalezytym stanie technicznym oraz

pokrywania kosztow energii elektrycznej.
8. Uzyczony sprz?t komputerowy oraz ur/^dzenia dodatkowe nalezy uzytkowac zachowuja^c

powszechnie obowiazujqce zasady bezpieczenstwa uzytkowania sprz?tu zasilanego statym
pradem elektrycznym.

9. Gmina Ostrowek nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci z tytuhi utraty zdrowia lub zycia,
spowodowanych uzytkowaniem przez Biora_cego uzyczonego sprz?tu komputerowego niezgodnie
z powszechnie obowiazujaeymi /asadami bezpieczenstwa.
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] 0. Zabrania si? czerpania korzysci majatkowych z uzyczonego sprz?tu.
I \ Bioracy zobowiazuje si? do zabezpieczenia sprz?tu przed czynami zabronionymi skierowanymi

przeciwko mieniu w tym przed kradziezaj uszkodzeniem lub zniszczeniem.
12. Zabrania si? rozkr?cania, demontowania, przebudowywania (np. poprzez dotozenie lub

odlaczenie cz?s"ci sktadowych), samowolnego modernizowania, modyfikowania otrzymanego
sprz?tu (np. w celu zmiany i/lub poprawy parametr6w oraz samodzielnych napraw zestawow
komputerowych) pod rygorem rozwiqzania umowy i obciaienia kosztami koniecznych napraw.

13. Bioracy zobowiazuje si? 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 pozn. zm.).

14. Wszelkie konsekwencje wynikajace z lamaniem ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pozn. zm.) ponosi Biorqcy.

15. Zabrania si? niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania, pozyskiwania i
zwielokrotniania oprogramowania komputerowego.

16. Nie wolno uzytkowa<5 nosnikow danych niewiadomego pochodzenia w celu unikni?cia
zainstalowania wirusa i co si? z tym wi^ze, utraty danych ba_dz uszkodzenia systemu.

17. Zabrania si? usuwania oznaczeh (logo), symbol!, naklejek (licencji), dotycza_cych promowania
realizowanego projektu lub identyfikuja_cych dany komputer.

18. Bioracy zobowiazuje si? w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwatos"ci Projektu pod
grozb^sankcji prawnych i fmansowych w szczeg6lno£ci do:

a) uzywania sprz?tu w sposob odpowiadaj^cy jego wlas'ciwos'ciom i przeznaczeniu, a takze
zgodnie z niniejsz^ umowa^ w szczeg61nosci z warunkami uzytkowania, gwarancji i opieki
serwisowej uzyczonego sprz?tu i oprogramowania,

b) zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obshidze sprz?tu komputerowego nieprowadzqcych
do zniszczeri, uszkodzeh i/lub jakiejkolwiek utraty warto^ci funkcjonalnych i uzytkowych,

c) uzywania otrzymanego sprz?tu komputerowego zgodnie z podr?cznikiem uzytkownika
(instrukcja_obshjgi), otrzymana^ wraz ze sprz?tem,

d) przestrzegania legalnosci oprogramowania,
e) nienaruszania praw autorskich tworcow lub dystrybutorow oprogramowania i innych danych

(np. muzyka, filmy, ksiazki itp.),
f) utrzymania otrzymanego sprz?tu w nalezytym stanie technicznym oraz ponoszenia koszt6w

ich eksploatacji (np. energia elektryczna, dost?p do Internetu) oraz ponoszenia koszt6w
zwyklego uzywania sprz?tu,

g) niewykorzystywania komputera do tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub
rozpowszechniania materiatow o treici obrazaj^cej uczucia innych (pornografia, tresci
rasistowskie, itp.),

h) niedokonywania zmian w konfiguracji zainstalowanego fabrycznie oprogramowania,
i) niezbywania otrzymanego sprz?tu,
j) udost?pnienia sprz?tu na zadanie Uzyczajacego w celu jego serwisowania, naprawy,

modernizacji badz przeprowadzenia kontroli, w tym kontroli zawarto^ci dysku twardego, w
kazdym czasie (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00),

k) informowania Uzyczajacego o wszelkich powstalych usterkach sprz?tu, zakldceniach w pracy
komputera oraz innych defektach, maja^cych wpryw na jego prawidlowe funkcjonowanie,

I) przestrzegania instrukcji i zasad BHP, dotyczacych obsrugi sprz?tu komputerowego.
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19. Bioracy zobowiazuje sie. do wsp6Jpracy z wszystkimi pod m iota mi zaangazowanymi w realizacje_
projektu.

20. Obowiazkiem Bioracego jest przedkladanie wszelkich informacji, ankiet, dokument6w oraz
oswiadczen niezb^dnych do prawidJowej realizacji Projektu i po jego zakonczeniu.

§5 Uszkodzenia sprz^tu

1. Biorqcy ponosi odpowiedzialnosc finansowq w pelnej wysokoSci odpowiadaja^cej wysoko§ci
uzyczonego sprz^tu tj. zwrot 100% wartoSci sprz^tu za ewentualne zaginie.cie, utrat^,
uszkodzenle lub zniszczenie sprz^tu b^da^cego przedmiotem uzyczenia z przyczyn lez^cych po
stronie Biora_cego a niewynikajace z jego wad fabrycznych I prawidtowego uzytkowania.

2. Koszty zwia^zane z napraw^. uszkodzeh nieobj^tych gwarancja^ koniecznych do korzystania z
rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem, ponosi Biora^cy.

3. Zabrania si? samowolnego naprawiania uzyczonego sprz^tu. Wszelkie awarie, usterki, zaklocenia
w pracy oraz inne defekty maja.ce wptyw na prawidtowe funkcjonowanie sprz^tu nalezy zglaszac
przedstawicielowi Uzyczajacemu. Zgtoszenia mog^ by6 dokonywane osobi^cie w siedzibie
Uzyczajqcego w Urz^dzie Gminy w Ostrowku, 98-311 Ostrowek 115 lub za posrednictwem
poczty email ug_ustrowek(«iinteria.pl, ug adamzaleckiMpoczta.fm lub telefonicznie-43 841 50
23 lub 43 841 5026.

4. Napraw dokonywad jedynie w autoryzowanym serwisie lub innym wyspecjalizowanym zaktadzie
wskazanym przez Uzyczajacego lub innym wyspecjalizowany zakladzie za zgodq Uzyczajqcego.

5. Bioracy zobowiajzuje si^ wspotpracowa6 z Uzyczajqcym w toku wszelkich czynnosci (w tym
procesowych) b?da^cych ewentualnym nast^pstwem korzystania, utraty lub uszkodzenia
uzyczonego sprze.tu.

6. Bioracy zobowiqzuje si? do wspotpracy z towarzystwem/zakfadem ubezpieczeniowym i
likwidatorem dziatajacym na zlecenie Uzyczajacego w ramach projektu o kt6rym mowa § 1.

7. Serwisowanie, konserwacja sprz^tu i wszelkie pozostale interwencje obshjgi informatycznej
projektu nie dotycza^aplikacji i funkcjonalnoSci innych niz fabrycznie zainstalowane i przekazane
Bioracemu w zwia^zku z projektem nPrzeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Ostrowek".

§6 Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja^ zastosowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§7 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq. umowa, zastosowanie maja^ przepisy powszechnie
obowia^uj^cego prawa w szczeg61nos"ci przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikle na tie niniejszej umowy be_da_ zalatwiane przez strony polubownie.
3. W razie niemoznos"ci polubownego rozwiajzania sporu, strony poddadza go pod rozstrzygni^cie

sa^du wlasciwego dla siedziby Uzyczajacego - Gmina Ostrowek.
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§8

sporz^dzono w trzech jednobrzmia^cych egzemplarzach z czego dwa dla Uzyczaja^cego i jeden
dla Biorqcego.

Uzyczajqcy: Biorqcy:

Zatqczniki:
1. Protokol przekazania sprzqtu (wykaz sprz&u kompitterowego i oprogramowania b^dqcego

przedmiotem uzyczenia), ktory stanowi integralnq cz$sc umowy.

Gmina Ostr6wek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrbwek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrbwek


