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UCHWAŁA NR 3^2022
ZARZĄDU.PO^IATU ŁOWICKIEGO
z dnia.......^....U.PC.OS.......... 2022 r.

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu sprzętu medycznego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. póz. 528 ) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1.1. Przekazuje się w nieodpłatne użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu sprzęt medyczny w postaci aparatu RTG z sufitowym zawieszeniem lampy
i z dwoma detektorami w ilości l sztuki o numerze seryjnym: 22860102 firmy PHILIPS

DIGITAL DIAGNOST C 90, o łącznej wartości brutto 995 328,00 zł (słownie: dziewięćset
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych).

2. Przekazany sprzęt medyczny winien być wykorzystywany przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych osobom i w zakresie określonym w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu.

§2.1. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków wynikających z nieodpłatnego
użytkowania sprzętu medycznego zostanie określony w odrębnej umowie.

2. Przekazanie sprzętu medycznego, o którym mowa w § l ust. l dokonane zostanie
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łowickiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

ł. Starosta Łowicki Marcin Kosiarek

2. Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk

3. Członek Zarządu Piotr Gołaszewski
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UMOWA NR

z dnia ........................... r.

^^

Na podstawie Uchwały nr ..../2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia
2022 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie

Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu sprzętu medycznego w postaci aparatu RTG
z sufitowym zawieszeniem lampy i z dwoma detektorami o numerze seryjnym: 22860102

firmy PHILIPS DIGITAL DIAGNOST C 90 ,
zawiera się umowę pomiędzy:
Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz,
NIP 834-11-25-19, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego
działają:

l) Marcin Kosiarek- Starosta Łowicki
2) Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Moniki Mamcarz,
zwanym dalej „Przekazującym",
a

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz,
NIP: 834-14-56-538 reprezentowanym przez: Urszulę Kapustę-Tymoshchuk - Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zwanym dalej „Przyjmującym", o następującej
treści:

§1. Przedmiotem umowy jest przekazanie w nieodpłatne użytkowanie sprzętu
medycznego w postaci aparatu RTG z sufitowym zawieszeniem lampy i z dwoma
detektorami o numerze seryjnym: 22860102 firmy PHILIPS DIGITAL DIAGNOST C 90,
zawne dalej przedmiotem umowy.

§2.1. Przekazujący przekazuje w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony
Przyjmującemu przedmiot umowy opisany w §1 i oświadcza, że jest on wolny od obciążeń
i praw osób trzecich.

2.Przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
stanowiącego załącznik do mniejszej umowy.

3. Przyjmujący oświadcza, że przyjmuje przedmiot umowy, o którym mowa
w §1, oraz że będzie on wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom
i w zakresie określonym w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

§3. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto 995 328,00 zł (słownie: dziewięćset
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych).

§4. l. Przyjmujący zobowiązuje się do używania przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania w stanie pełnej sprawności.

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



3. Przyjmujący zobowiązuje się do pokrywania we własiiym zakresie wszystkich
kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu umowy, ubezpieczenie urządzenia
a w szczególności kosztów serwisowania ( po okresie gwarancji) i kosztów amortyzacji oraz
innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z przedmiotu umowy.

§5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§6. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego miejscowo właściwego dla Przekazującego.

§7.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wyniagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron w każdy czasie lub przez
każdą ze Stron za l - miesięcznym okresem wypowiedzenia.

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

Przekazujący: Przyjmujący:
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Klauzula Informacyjna

do umowy w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Zespołowi Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu sprzętu medycznego

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. 1) - dalej zwanym
„Rozporządzeniem''1:

l) Administratorem F)aństwa danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej, jest:
a) Starosta Łowicki -- w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego,
b) Stanistwo 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@powi{;itlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w t.owiczu,
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 Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu sprzętu medycznego

3) Państwa dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pozyskiwane dane osobowe nie będą
przekazywane do państw trzecich.

4) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 20] 1 r., Nr 14,póz.
67; Nr 27, póz. ł 40).

5) Posiadają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania,
c) ograniczenia przetwarzania,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie

danych osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia.
6) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym

w formie profilowania;
7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi

przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie
niezałatwienie sprawy.
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