Załącznik nr 8 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka”
UMOWA UŻYCZENIA NR …………………………….....
zawarta w ramach realizacji projektu:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion
zawarta w dniu...................................pomiędzy:
1) Gminą Ustka, NIP …..............., REGON …..................., ul. Piotra Dunina 24, 76-270 Ustka, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Ustka - mgr Annę Sobczuk – Jodłowską
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy – mgr Jadwigi Dic,
zwaną w dalszej części umowy Użyczającą lub Stroną,
a
2)
…....................................................., PESEL:....................................., zamieszkałym/łą
w …..............................., przy ul. …...............................................,
zwanym w dalszej części umowy Beneficjentem Ostatecznym (w skrócie BO) lub Stroną
reprezentowanym/ą przez rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnomocnika
…................................................................, legitymującym/cą się dowodem osobistym nr …........................(wpisać, jeśli dotyczy)
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§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad użyczenia oraz użytkowania zestawu komputerowego / tabletu oraz łącza internetowego
dostarczonego przez Użyczającego BO w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.
Użyczający oświadcza, iż jest właścicielem zestawu komputerowego / tabletu wraz z oprogramowaniem, wskazanego w załączniku nr 1
do niniejszej umowy, zakupionego w ramach projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.
Zestaw komputerowy/tablet, o którym mowa w § 1 ust. 2 został oznakowany naklejkami wskazującymi na jego zakup w ramach Projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§2
Użyczający nieodpłatnie użycza BO zestaw komputerowy/tablet wraz z oprogramowaniem, wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
zwany w jej dalszej części sprzętem komputerowym.
Sprzęt komputerowy będzie użytkowany w lokalu BO pod adresem:....................................
Użyczający zapewni dostarczenie do lokalu BO określonego w § 2 ust. 2 umowy bezpłatnej usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu przez
czas trwania projektu oraz w 5-letnim okresie trwałości.
Wydanie sprzętu komputerowego nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie strony.
Protokół przekazania zawiera co najmniej następujące informacje: datę i miejsce przekazania sprzętu komputerowego, szczegółowy opis sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem, numery seryjne sprzętu, klauzule dotyczące zwrotu kosztów sprzętu i jego instalacji w przypadku jego
zaginięcia lub zniszczenia z winy umyślnej, klauzule dotyczące zwrotu sprzętu w przypadku naruszenia zasad wykorzystania sprzętu lub rażącego
nieposzanowania sprzętu, określenie Użyczającego i BO, czytelne podpisy Stron. Protokół stanowi integralną część umowy użyczenia.
O terminie przekazania sprzętu komputerowego BO zostanie poinformowany przez Użyczającego telefonicznie lub pisemnie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
Użyczającemu przysługuje prawo do używania oprogramowania służącego do lokalizacji urządzenia dostarczonego w ramach projektu oraz do
zdalnego dostępu do użyczonego BO sprzętu komputerowego.
Użyczający zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu komputerowego użyczonego BO w ramach projektu.
§3
Łączna wartość początkowa użyczonego sprzętu i oprogramowania, na dzień podpisania umowy wynosi.....................zł (słownie: …......................).
Sprzęt komputerowy będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada uszkodzeń i braków. BO nie wnosi zastrzeżeń co do
wyglądu sprzętu komputerowego, stanu technicznego i jego jakości.
§4
BO udostępni Użyczającemu lokal, o którym mowa w §2 ust. 3 umowy, każdorazowo w celu naprawy, konserwacji sprzętu komputerowego,
przeprowadzenia wizyt monitorujących. BO umożliwi wykonanie w/w czynności oraz wskaże miejsce zainstalowania sprzętu komputerowego.
Wszelkie interwencje obsługi informatycznej projektu, w tym w szczególności serwisowanie i konserwacja sprzętu komputerowego dotyczą
wyłącznie aplikacji i funkcjonalności aplikacji fabrycznie zainstalowanych i przekazanych BO wraz z przystąpieniem do projektu. Obsługa
informatyczna projektu nie dotyczy awarii sprzętu wynikających z uszkodzenia oprogramowania oraz samowolnie pobranych i zainstalowanych
bez wiedzy i zgody Użyczającego aplikacji, gier, filmów, muzyki itp..
BO zobowiązuje się używać przekazany mu sprzęt komputerowy zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami, zgodnie z niniejszą umową,
warunkami gwarancji, opieki serwisowej użyczonego sprzętu komputerowego i oprogramowania, w sposób niepowodujący zniszczeń, uszkodzeń,
utraty przez sprzęt wartości funkcjonalnych i użytkowych.
BO zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Koordynatora projektu – Pawła Janowskiego o okolicznościach mających wpływ na
możliwość uczestniczenia w projekcie, w tym w szczególności o zmianie miejsca zamieszkania.
BO zobowiązuje się do współpracy ze wszystkimi podmiotami, biorącymi udział w realizacji projektu pod rygorem wykluczenia z projektu.
BO zobowiązuje się do niezbywania osobom trzecim i nieobciążania żadnym prawem użyczonego sprzętu na rzecz osób trzecich pod rygorem
wykluczenia z udziału w projekcie.
BO zabezpieczy sprzęt komputerowy przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia przez
osoby trzecie BO niezwłocznie zawiadomi o tym zdarzeniu organy ścigania oraz biuro projektu, znajdujące się w Urzędzie Gminy Ustka przy
ul. Piotra Dunina 24, 76-270 Ustka w pokoju nr 109, tel. (59) 815 24 53.
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BO zobowiązuje się do przestrzegania zasad legalności oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym oraz do niedokonywania za
pomocą sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. W
szczególności zabrania się BO niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania, pozyskiwania, zwielokrotniania
oprogramowania komputerowego. BO przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czyny sprzeczne z prawem, dokonywane przy użyciu
sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania.
9.
BO zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub na adres skrzynki mailowej Użyczającemu (tel. (59) 815 24 25,
e - mail informatyka@ustka.ug.gov.pl) każdorazową awarię sprzętu komputerowego lub przerwę w dostępie do szerokopasmowego Internetu.
10. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, zakończenia projektu lub wykluczenia z projektu BO niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
do 7 dni zwróci Użyczającemu sprzęt komputerowy w stanie nie gorszym niż wynikający z prawidłowej eksploatacji. W przypadku zwłoki w
zwrocie sprzętu Użyczającemu przysługuje prawo obciążenia BO karą umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, liczoną od wartości
początkowej sprzętu komputerowego wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
11. BO zabrania się:
1) użytkowania nośników danych niewiadomego pochodzenia w celu uniknięcia zainstalowania wirusa i w związku z tym utraty danych
lub uszkodzenia sprzętu komputerowego,
2) usuwania ze sprzętu komputerowego naklejek, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,
3) rozdzielania otrzymanego sprzętu komputerowego, osobnego używania jego części, używania części otrzymanego sprzętu komputerowego
z innymi elementami, nieskładającymi się na użyczony zestaw,
4) dalszego udostępniania sygnału Internetowego osobom trzecim,
5) dalszego użyczania sprzętu komputerowego osobom trzecim bez pisemnej zgody Użyczającego pod rygorem nieskuteczności,
6) nieuzasadnionego przemieszczania użyczonego zestawu komputerowego poza adres wskazany w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
a w przypadku tabletu poza teren Gminy Ustka, określony w statucie Gminy Ustka stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXV/424/2010 Rady
Gminy Ustka z dnia 22 kwietnia 2010 roku
7) samowolnego naprawiania użyczonego sprzętu komputerowego lub rozkręcania, demontażu, przebudowywania (np. poprzez dołożenie lub
odłączenie części składowych), modernizowania sprzętu komputerowego pod rygorem wykluczenia z projektu i poniesienia kosztów napraw
sprzętu komputerowego.
12. BO zobowiązuje się w szczególności do:
1) zachowania w dobrym stanie opakowań po sprzęcie komputerowym (kartony, pudełka) w celu ewentualnego skorzystania z gwarancji
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu komputerowego,
2) osobistego udziału (w przypadku grupy docelowej, o której mowa w § 4 pkt 2 regulaminu) albo skierowania osoby wchodzącej w skład jego
gospodarstwa domowego do udziału w certyfikowanych szkoleniach ECDL E – Citizen (E – obywatel),
3) utrzymywania sprzętu komputerowego w należytym stanie technicznym, ponoszenia kosztów jego eksploatacji i zwykłego używania rzeczy,
4) niedokonywania zmian w konfiguracji zainstalowanego fabrycznie oprogramowania,
5) przestrzegania zasad BHP, dotyczących obsługi sprzętu komputerowego,
6) pokrycia szkody w pełnej wysokości w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu komputerowego z przyczyn leżących po stronie
BO,
7) udostępnienia sprzętu komputerowego na żądanie Użyczającego w celu jego naprawy, konserwacji, sprawdzenia zawartości dysku w każdym
czasie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:30 po uprzednim zawiadomieniu przez Użyczającego.
§5
1. BO ponosi:
1) zwykłe koszty związane z utrzymaniem sprzętu komputerowego i jego eksploatacją (np. zużycie energii),
2) koszty związane z naprawą sprzętu komputerowego, nieobjęte gwarancją lub ubezpieczeniem.
2. W przypadku trwałego: zniszczenia, utraty, nieuprawnionego oddania osobie trzeciej sprzętu komputerowego BO zobowiązany jest zwrócić
początkową wartość sprzętu komputerowego, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia trwałości projektu, o którym BO zostanie poinformowany
przez Użyczającego odrębnym pismem.
2. W przypadku zmiany przez BO miejsca zamieszkania poza teren Gminy Ustka lub w przypadku takiej zmiany miejsca zamieszkania na terenie Gminy
Ustka, gdzie nie będzie warunków do odbioru sygnału szerokopasmowego Internetu umowa podlega rozwiązaniu bez okresu wypowiedzenia a BO
zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu sprzętu komputerowego. W w/w sytuacji § 7 ust. 2 umowy stosuje się odpowiednio.
§7
1. Użyczającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia i żądania natychmiastowego zwrotu sprzętu komputerowego
w szczególności gdy:
1) BO używa sprzęt komputerowy niezgodnie z jego właściwościami, przeznaczeniem lub postanowieniami niniejszej umowy,
2) BO przekaże sprzęt komputerowy do używania osobie trzeciej bez pisemnej zgody Użyczającego,
3) BO uniemożliwi kontrolę sprzętu komputerowego,
4) BO w inny sposób rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy lub Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne
– zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.
2. W przypadku gdy BO nie zwróci sprzętu komputerowego na żądanie Użyczającego w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, BO zobowiązany jest
do natychmiastowej zapłaty kwoty stanowiącej wartość początkową sprzętu komputerowego, wskazaną w § 3 ust. 1 umowy.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014
roku poz. 121).
3. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Użyczającego.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. dwa egzemplarzu dla Użyczającego i w jednym dla BO.

…..................................
Użyczający

…....................................
Beneficjent Ostateczny
(rodzic/ opiekun prawny/ pełnomocnik)
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