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UMOWA użyczenia nr BO.231.1.2019 
 

 
zawarta w Krakowie,  w dniu …………….. 2019 roku pomiędzy:  
 
Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 676-217-83-37, REGON 
351554287, w imieniu którego działa Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 
30-003 Kraków, NIP 677-235-14-58, REGON 121385785, reprezentowanym przez: Łukasza Cieślika 
zwanym w dalszej części umowy „Użyczającym”, 
a 
…………………………………… zwanym w dalszej części umowy „Biorącym do używania”, o 
następującej treści: 
 

§ 1 
1. Użyczający użycza Biorącemu do używania klocki Lego Mindstorms, tablety SAMSUNG GALAXY 

TAB A, klocki Lego WeDo 2.0, klocki Lego Boost, klocki Lego technik oraz ozoboty wyszczególnione 
w załącznik nr 1 do umowy, o łącznej wartości …………………………… zł. 

2. Przedmiot użyczenia zostanie wykorzystany przez Biorącego do używania w celu przeprowadzenia, 
na podstawie umowy z Użyczającym, szkoleń edukacyjnych dla dzieci i osób dorosłych z terenu 
powiatu tarnowskiego z wykorzystaniem technologii Lego Mindstorms, realizowanych w Szkole 
Podstawowej w Radłowie,  ul. Szkolna 1, 33-130 Radłów.   

 
§ 2 

1. Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i uznaje go za zdatny do 
umówionego użytku. 

2. Biorący do używania zobowiązany jest do korzystania z przedmiotu użyczenia, zgodnie z jego 
przeznaczeniem i wyłącznie w celu wskazanym w § 1 ust. 2. 

3. Biorący do używania nie może przedmiotu użyczenia oddać w całości lub części osobie trzeciej do 
bezpłatnego używania albo w podnajem bez pisemnej zgody Użyczającego. 

4. Po zakończeniu użyczenia Biorącego do używania jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu 
użyczenia w stanie niepogorszonym. 

5. Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy. 
6. Użyczający dopuszcza zagubienie do 5% klocków, w wyłączeniem następujących elementów: 

a) Programowalny moduł (klocek, EV3 stanowi centrum sterowania robotem), dotyczy klocków 
Lego Mindstorms  

b) Modułu napędowego, (duży silnik – 2 sztuki), dotyczy klocków Lego Mindstorms  
c) Modułu  napędowego, (średni silnik, 1 sztuka), dotyczy klocków Lego Mindstorms  
d) Czujnik kolorów – 1 sztuka, dotyczy klocków Lego Mindstorms  
e) Moduł dotyku – 2 sztuki, dotyczy klocków Lego Mindstorms  
f) Czujnik podczerwieni – 1 sztuka , dotyczy klocków Lego Mindstorms  
g) Baterii – 1 sztuka, dotyczy klocków Lego Mindstorms  
h) Przewodów  (kabli) w ilości 8 sztuk, dotyczy klocków Lego Mindstorms  
i) Smarhub, dotyczy klocków Lego WeDo 2.0 
j) Silnik, dotyczy klocków Lego WeDo 2.0 
k) Czujnik ruchu, dotyczy klocków Lego WeDo 2.0 
l) Czujnik wychylenia, dotyczy klocków Lego WeDo 2.0 
m) Element Interactive Motor to programowany silnik, dotyczy klocków Lego Boost 
n) Czujnik koloru i odległości wykrywa dystans, ruch i kolor, a do tego pełni funkcję oświetlenia, 

dotyczy klocków Lego Boost 
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o) ozoboty 
7. W przypadku niewywiązania się Biorącego do używania z obowiązku o którym mowa w ust. 4 będzie 

on zobowiązany do zapłaty na rzecz Użyczającego wartości niezwróconych elementów wskazanej  
w załączniku nr 1 do umowy. 

 
§ 3 

1. Warunkiem przekazania przedmiotu użyczenia jest dokonanie przez  Biorącego do używania wpłaty 
na nieoprocentowany rachunek bankowy o nr ………………………………… kaucji w wysokości 3 % 
wartości użyczonego sprzętu, co daje …………………………zł która stanowić będzie 
zabezpieczenie roszczeń Użyczającego wynikających z niniejszej umowy, w szczególności 
roszczenia o którym mowa w § 2 ust. 4. 

2. W przypadku wyczerpania możliwości zaspokojenia z kaucji, Użyczający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

§ 4 
1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 7 grudnia 2019 roku. 
2. Użyczający ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. 
3. Użyczający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez 
Biorącego do używania postanowień niniejszej umowy. 
 

§ 5 
1. Przekazanie oraz zwrot przedmiotu użyczenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego podpisanego przez Strony. 
2. W przypadku nieuzasadnionego niepodpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Biorącego do 

używania, Użyczający sporządzi go jednostronnie. 
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy, w tym podpisanie protokołu zdawczo-

odbiorczego, będą: 
1) ze strony Użyczający: p. Mariusz Gdowski, tel. 12 61 71 102 
2) ze strony Biorącego do używania: …………………………………………………… 

 
§ 6 

Biorący do używania będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Użyczającego następujących kar 
umownych: 

1) za opóźnienie w zwrocie przedmiotu użyczenia – w wysokości 1% wartości wskazanej w § 1 
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) za naruszenie obowiązku o którym mowa w § 2 ust. 2 lub 3 – w wysokości 30% wartości 
wskazanej w § 1 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek. 

 
§ 7 

1. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 
2. W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Spory mogące wynikać na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu właściwego dla siedziby Użyczającego. 
 

§ 8 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Biorącego do 
używania, dwa dla Użyczającego. 
 
 
Użyczający         Biorący do używania 


