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Uchwała nr ....tó?.)<8.020
Zarządu, gowiątu Loyvickiegp
z dnia . M. ^.Ufl^S> 6</US^O v/.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
w nieodpłatne użytkowanie systemu holtera marki BTL CardioPoint, model: Holter
H600, rok produkcji: 2020 oraz dwóch zestawów optyki do laparoskopu model
ED-1000314-0

<~>.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. póz. 920) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala,
co następuje:

§ l. l. Przekazuje się na czas nieokreślony Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie system holtera oraz dwa zestawy optyki
do laparoskopu, zakupione w związku z realizacją zadania pn. „Dostawa systemu holtera
oraz dwóch zestawów optyki do laparoskopu dla ZOZ w Łowiczu" współfinansowanego
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości, o łącznej wartości 52 815.24 zł.

2. Przekazany sprzęt medyczny, o którym mowa w ust. l winien być
wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom i w zakresie określonym w
Statucie Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

§ 2. l. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków wynikających z nieodpłatnego
użytkowania określony zostanie w odrębnej umowie.
2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Marcin Kosiarek

Piotr Malczyk

Janusz Michalak
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Sporządziła: Małgorzata Trojanowska



UMOWA KZJ.8023. .2020
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Na podstawie Uchwały Nr W.JI./2020 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia ll^.!>Wl^^f^ 2020 roku w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie systemu holtera oraz dwóch zestawów optyki
do laparoskopu, zawiera się umowę pomiędzy Powiatem Łowickim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają:

l) Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

2) Janusz Michalak - Członek Zarządu
zwanym dalej „Przekazującym"

a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu reprezentowanym przez Urszulę
Kapustę - Tymoshchuk — Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zwanym dalej
„Przyjmującym", o następującej treści:

^

§ l. Przedmiotem umowy jest system holtera oraz dwa zestawy optyki do laparoskopu dla
ZOZ w Łowiczu, zakupione w związku z realizacją zadania pn. „Dostawa systemu holtera
oraz dwóch zestawów optyki do laparoskopu dla ZOZ w Łowiczu" współfmansowanego
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości, zwany dalej również „środkiem trwałym".

§ 2. l. Przekazujący przekazuje w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony
Przyjmującemu przedmiot umowy opisany w § l i oświadcza, że jest on wolny od obciążeń
i praw osób trzecich.

2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego środka
trwałego podpisanego przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają:

l) Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki
2) Janusz Michalak - Członek Zarządu
oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu:
l) Urszulę Kapustę - Tymoshchuk
2) Dariusza Szymanika

3. Przyjmujący oświadcza, że przyjmuje przedmiot umowy, o którym mowa w § l,
oraz że będzie on wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom
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i w zakresie określonym w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

§ 3. Wartość przedmiotu urnowy wynosi 52815,24 zł (słownie złotych:
pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset piętnaście złotych, 24/100).

§ 4. Pr2yjmujący zobowiązuje się do pokrywania we własnym zakresie wszystkich
kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu umowy, a w szczególności kosztów napraw,
serwisów i amortyzacji oraz innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem
z przedmiotu umowy.

§ 5. l. Przyjmujący zobowiązuje się używać przedmiot umowy w sposób
odpowiadający jego przeznaczeniu, właściwościom i certyfikatom, a także zgodnie
z niniejszą umową, w szczególności z warunkami użytkowania, gwarancji i opieki
serwisowej przedmiotu umowy.

2. Przyjmujący nie może oddać przedmiotu umowy do używania osobie trzeciej
bez pisemnej zgody Przekazującego.

3. Przyjmujący zobowiązuje się do udostępniania przedmiotu umowy na każde
żądanie Przekazującemu w celu kontroli sposobu jego użytkowania oraz stanu.

4. Przyjmującemu nie wolno rozkręcać, demontować, przebudowywać
(np. poprzez dołożenie lub odłączenie części składowych), samowolnie modyfikować
przedmiotu umowy lub jego poszczególnych elementów pod rygorem rozwiązania umowy
i obciążenia kosztami koniecznych napraw lub doprowadzenia stanu do zgodnego
z prawem.

5. Przyjmujący obowiązany jest do naprawy wszelkich szkód wynikłych z jego
winy. Wszelkie naprawy i konserwacje w czasie trwania użytkowania Przyjmujący
przeprowadzi na własny koszt oraz po zakończeniu użytkowania Przyjmujący zwróci
Przekazującemu przedmiot umowy w stanie niepogorszonym.

6. Przyjmujący zobowiązuje się do zabezpieczenia przedmiotu umowy przed
kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Przyjmujący jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłaszania
do Przekazującego wszelkich awarii oraz nieprawidłowości w działaniu przedmiotu umowy.

8. Przyjmujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
używaniem przedmiotu umowy niezgodnie z umową.

9. Przyjmujący oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności związane



z użytkowaniem przedmiotu umowy.
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§ 6. l. Przekazujący może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym
w szczególności:

a) jeżeli Przyjmujący używa przedmiot umowy sprzecznie z właściwościami,
przeznaczeniem i umową;

b) jeżeli Przyjmujący przekaże przedmiot umowy osobie trzeciej do używania
bez pisemnej zgody Przekazującego;

c) jeżeli przedmiot umowy stanie się potrzebny Przekazującemu z powodów
nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy,

d) jeżeli Przyjmujący nie podda się kontroli, o której mowa w § 5 ust. 3.
2. Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy Przyjmujący zobowiązany

jest do niezwłocznego zwrotu przedmiotu umowy pod rygorem naliczania opłat bezumowne
korzystanie z przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wysokości nie niższej
niż stawki rynkowe za wypożyczenie defibrylatora tego samego rodzaju i o takim samym
przeznaczeniu.
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§ 7. l. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do zapewnia należytej
i zgodnej z przepisami prawa ochrony danych osobowych w związku z wykonaniem
umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Strony zgodnie oświadczają, że dane osobowe zawarte w szczególności
w treści umowy lub w załącznikach do umowy, zostały dostarczone przez Strony.
W przypadku, gdy dotyczą one pracowników, współpracowników, reprezentantów,
przedstawicieli Strony, obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych
obciążają Stronę, która dostarczyła dane osobowe. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie
w celu zawarcia oraz wykonywania niniejszej umowy oraz ewentualnego dochodzenia
roszczeń wynikających z umowy.

3. W przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego powyżej, Strona która
dokonała namszenia zobowiązana będzie do naprawienia szkody jaką dmga Strona poniosła
z tego tytuhi na zasadach ogólnych.



§ 8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową strony
poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwych sądów powszechnych.

§ 10. Koszty umowy ponosi Przyjmujący.

§11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron umowy.

Przekazujący:

^STARJ:

3io1br Malczyk

uOWICKI CZŁO

akichJ

Przyjmujący:

Załącznik:

Klauzula Informacyjna



Klauzula Informacyjna
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do umowy w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
w nieodpłatne użytkowanie systemu holtera marki BTL CardioPoint, model: Holter
H600, rok produkcji: 2020 oraz dwóch zestawów optyki do laparoskopu model
ED-1000314-0 wspóffiuansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r.Nr 119, s. l) - dalej zwanym
również „Rozporządzeniem":

l) administratorem Państwa danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej, jest:

a) Starosta Łowicki - w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego,
b) Starostwo Powiatowe w Łowiczu - w sprawach pozostałych, z siedzibą przy

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez
e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu,
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych obowiązków
wynikających w właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. l lit. c
Rozporządzenia w tym w celu nieodpłatnego przekazania zgodnie z umową pomiędzy
Starostwem Powiatu Łowickiego a Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w sprawie
przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie systemu
holtera marki BTL CardioPoint, model: Holter H600, rok produkcji: 2020 oraz dwóch
zestawów optyki do laparoskopu model ED-1000314-0, zakupione w związku z realizacją
zadania pn. „Dostawa systemu holtera oraz dwóch zestawów optyki do laparoskopu
dla ZOZ w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.




