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UMOWA UŻYCZENIA 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej nr….../……..
zawarta w Szczecinie w dniu ………….. r.
pomiędzy 
Gminą Miasto Szczecin – Szkołą …………………Nr.…. w Szczecinie ul………………., …-….Szczecin, NIP:…………….., REGON: ………… reprezentowaną przez……………
– Dyrektora Szkoły …………………………….Nr .…..w Szczecinie, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Szczecin nr ……………… z dnia ……………r.  
zwaną dalej „UŻYCZAJACYM”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym dalej „BIORĄCYM”

Niniejsza umowa, zwana dalej Umową, jest zawierana na podstawie § 6 ust.1 Uchwały Nr  LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. U. Woj. Zachodniopom. z 2006 r. Nr 108, poz. 2078; z 2007 r. nr 95, poz. 1677; z 2009 r. Nr 4, poz. 154; z 2010 r. Nr 10, poz. 188; z 2012 r. poz. 1535; z 2015 r., poz. 2447).  

§ 1 
Przedmiot umowy

Przedmiotem użyczenia jest lokal nr …..o powierzchni …… położony w budynku Szkoły …………………………Nr ……..w Szczecinie przy ulicy……………., stanowiącym własność Gminy Miasta Szczecin i znajdującym się w dyspozycji Szkoły …………………….Nr …….w Szczecinie.
	Użyczający oddaje, a Biorący bierze w bezpłatne używanie lokal określony w ust. 1 
w celu prowadzenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej zapewniając nieodpłatną opiekę medyczną nad uczniami.
	Wydanie lokalu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i określającego stan techniczny 
oraz wyposażenie lokalu. 


§ 2 
Prawa i obowiązki stron 

Biorący oświadcza, że jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) i że będzie świadczył w lokalu opisanym w § 1 ust. 1 profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), a przedmiotowy lokal odpowiada wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej przez Biorącego działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
	Biorący oświadcza, że przedmiot użyczenia znajduje się w stanie przydatnym do umówionego użytku. 
	Eksploatacja przedmiotu użyczenia odbywa się w całości na ryzyko Biorącego. 
Biorący zwolniony jest z wszelkich opłat związanych z przedmiotem używania, w tym 
z kosztów energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci oraz ogrzewania i sprzątania.
Biorący zobowiązany jest we własnym zakresie usuwać i poddawać utylizacji odpady medyczne powstałe w związku ze świadczeniem usług profilaktycznej opieki  zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 Biorący zobowiązany jest do: 
	używania przedmiotu użyczenia w sposób zgodny z celem określonym w niniejszej Umowie, 

utrzymania w należytym porządku i czystości używanych pomieszczeń i urządzeń będących na wyposażeniu przedmiotu użyczenia, 
przestrzegania przepisów dotyczących bhp i p.poż., porządkowych i innych   związanych z korzystaniem z użyczanego pomieszczenia i prowadzoną działalnością;
	przestrzegania regulaminów korzystania z obiektu obowiązujących u Użyczającego.
	Biorący nie może oddawać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania.
	Biorący obowiązany jest w terminie miesiąca od dnia zawarcia niniejszej Umowy przedłożyć Użyczającemu informację o zawarciu umowy z NFZ o świadczenie usług opieki zdrowotnej na rzecz uczniów/ wychowanków Szkoły 
z podaniem numeru umowy oraz okresu na jaki umowę zawarto.  
 

§ 3

Świadczenia usług w ramach opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2, realizowane będą przez Biorącego wg następującej klasyfikacji: 
…………………………….
	Świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem pracy pielęgniarki środowiska nauczania 
i wychowania w Szkole ……… Nr …., stanowiącym Załącznik nr 2 
do niniejszej Umowy. 


§ 4 
Czas obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.  od dnia ………r. do dnia…………r.  
Strony oświadczają, że w miesiącach lipiec i sierpień Biorący nie korzysta z przedmiotu użyczenia. 


§ 5 
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Biorący ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu użyczenia wyrządzone przez Biorącego lub osoby działające 
w jego imieniu. 
W przypadku powstania w przedmiocie użyczenia zniszczeń lub uszkodzeń, przekraczających normalne zużycie lokalu, Biorący zobowiązany będzie do zapłaty Użyczającemu kosztów ich usunięcia bądź przywrócenia lokalu do właściwego stanu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń należy do Dyrektora jednostki oświatowej.


§ 6
Warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy

Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana na podstawie porozumienia stron.
	Umowa może zostać rozwiązana za jednomiesięcznym wypowiedzeniem w przypadku, gdy Biorący nie zawrze odpowiedniej umowy z NFZ o świadczenie usług opieki zdrowotnej na rzecz uczniów/wychowanków Szkoły……Nr…...
	Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę użyczenia z ważnej przyczyny z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
Użyczający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia w sytuacji, gdy okaże się, że zajmowana przez Biorącego powierzchnia niezbędna jest do realizacji celów statutowych jednostki, których nie mógł przewidzieć w dacie zawarcia Umowy.
Użyczający może ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać Umowę i żądać zwrotu przedmiotu użyczenia w przypadku, gdy Biorący: 
	używa przedmiotu użyczenia w sposób sprzeczny z Umową lub przeznaczeniem,  
	powierza/oddaje rzecz innej osobie do korzystania nie będąc do tego upoważniony przez Umowę.

	W przypadku określonym w ust. 2 Użyczający powiadomi NFZ o zaprzestaniu świadczenia usług opieki zdrowotnej przez Biorącego na terenie placówki Użyczającego. 
	Po zakończeniu Umowy Biorący zobowiązany jest zwrócić przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym, uwzględniając stan z daty przekazania pomieszczeń określony 
w Załączniku nr 1 do Umowy. Jednakże Biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu użyczenia będące następstwem prawidłowego używania. 
Zwrot lokalu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego 
w dniu wydania lokalu.  


§ 7

Strony ustalają, że w przypadku podjęcia przez Radę Miasta Szczecin uchwały dotyczącej zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, Umowa niniejsza ulegnie zmianie w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zasad wynikających 
z przedmiotowej uchwały od dnia jej obowiązywania.

§ 8
 
Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła. Dane osobowe przekazane przez Biorącego będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem Umowy. Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Pełna treść obowiązku informacyjnego RODO znajduje się ………….……..
 
§ 9 
Postanowienia końcowe
 
Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w ramach realizacji Umowy:
	ze strony Użyczającego 

- w sprawach księgowych: …………………tel. ……………..   e-mail ……………
- w sprawach organizacyjnych: …………… tel. ……………..   e-mail ……………..  
	ze strony Biorącego……………………… …tel. ……………..   e-mail ……………..  

Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powinna być dokonana w formie pisemnej i nie będzie traktowana jak zmiana Umowy.
	Strony zastrzegają następujące adresy dla doręczeń:

	Użyczający: ….-…. ……., ul….., tel./fax (….), e-mail: ……. 
	Biorący: ………..-…. ……., ul….., tel./fax (….),e-mail: …….

	Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania na piśmie o każdej zmianie adresu. Powiadamianie jest skuteczne pod warunkiem wysłania go listem poleconym lub dostarczenia pocztą kurierską lub doręczenia osobistego.

Wszelkie pisma, wezwania i oświadczenia kierowane na ostatni znany adres Stron ustalony zgodnie z postanowieniami ust. 2–3 będą uważane za skutecznie doręczone. 
	Wszelkie zmiany Umowy, a także wszelkie oświadczenia, wezwania, zezwolenia, uzgodnienia i powiadomienia kierowane do drugiej Strony wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
	Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
	Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
	Ewentualne   spory   powstałe   przy   wykonywaniu   Umowy   rozstrzygać  będzie  Sąd powszechny właściwy dla siedziby Użyczającego.
	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, z których każdy po odczytaniu i zaparafowaniu podpisano.


UŻYCZAJĄCY 				   		BIORĄCY


……………………………………		           ………………………………………











Załączniki: 
	Protokół zdawczo-odbiorczy 
	Harmonogramem pracy pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 
Szkole……… Nr ….




