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UMOWA UŻYCZENIA ŁĄCZA INTERNETOWEGO WRAZ Z TERMINALEM 
ABONENCKIM ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ 

Z OPROGRAMOWANIEM 
 

do projektu 
„Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. 
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
 
 

zawarta w dniu …………………… pomiędzy Gminą Miasta Radomia, (zwaną dalej 
Użyczającym), z siedzibą przy ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, reprezentowany 
przez: 
Pana Radosława Witkowskiego – Prezydenta Miasta Radomia, 
a reprezentującym gospodarstwo domowe zakwalifikowanego Uczestnika  Projektu 
(Beneficjenta Ostatecznego – BO) 

 

Panem/Panią  ……………………………. Zamieszkałym/ą  w Radomiu,  
ul. …………………………………………… 
numer wniosku:…………………………… 

 

Adres instalacji : …………………………. 
 

PESEL: …………………………………….. 
 

zwanym dalej Biorącym 
 

Użyczający oświadcza, że zawiera Umowę w celu realizacji projektu pn. „Bezpłatny 
Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” (zwanego 
dalej „Projektem”). 
Użyczający oświadcza również, że Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VIII Osi Priorytetowej Działania 8.3. 
Beneficjentami ostatecznymi (Uczestnikami) Projektu są gospodarstwa domowe z 
terenu Gminy Miasta Radomia zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej 
sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 

 
Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

 
 

Przedmiot umowy 
 
§ 1. 

 
1. Niniejsza umowa określa zasady użyczenia łącza internetowego wraz z terminalem 

abonenckim oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostarczonych 
w ramach projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi 
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priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności 
gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem łącza internetowego wraz z terminalem 
abonenckim oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, opisanych 
w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy, zakupionego w ramach projektu pt. 
„Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. 
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

3. Przedmiotem umowy jest łącze internetowe wraz z terminalem abonenckim oraz 
sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, szczegółowo opisany w protokołach 
przekazania sprzętu, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy wraz 
z aktywnym dostępem do Internetu. 

4. Użyczający zobowiązuje się zezwolić Biorącemu na bezpłatne używanie przedmiotu 
umowy oraz bezpłatne korzystanie z Internetu. 

5. Umowa zostaje zawarta na okres  od dnia przekazania sprzętu do dnia zakończenia 
projektu plus 5 lat trwałości projektu tj. do  31.10.2020 r. 

6. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy na podstawie 
protokołu przekazania podpisanego  przez obie strony. 

 
 

§ 2. 
 

1. Łączna wartość początkowa użyczonego sprzętu komputerowego i oprogramowania 
wynosi:………………………………………………………….. 

2. Sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada 
uszkodzeń i braków. 

3. Biorący oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co do wyglądu, stanu technicznego 
i jakości sprzętu. 

 
 

Prawa i obowiązki Biorącego
 

§ 3. 
 

1. Biorący jest uprawniony do otrzymania bezpłatnego dostępu do Internetu lub 
otrzymania bezpłatnego dostępu do Internetu wraz z komputerem – Gmina Miasta 
Radomia otwiera dostęp w szczególności do protokołów: http, HTTPS, SMTP, POP3, 
a może zablokować/ograniczyć dostęp do niektórych usług. 

2. Biorący zobowiązuje się używać przedmiot umowy w sposób odpowiadający jego 
przeznaczeniu i właściwościom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także 
zgodnie z niniejszą umową, a także przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności 
powstałej w wyniku działalności sprzecznej z przepisami prawa. 

3. Biorący zobowiązuje się do niezbywania  otrzymanego sprzętu na rzecz osób 
trzecich, a w przypadku jego zbycia wyrażenie zgody na dochodzenie przez 
Realizatora projektu zwrotu kosztów zakupu nowego sprzętu, w pełnej wysokości 
określonej w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Biorący zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
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5. Biorący zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania Realizatora projektu o 
okolicznościach mających wpływ na utratę kwalifikowalności do udziału w projekcie 
poprzez niespełnienie Kryterium Obligatoryjnego jakim jest zamieszkanie na terenie 
Gminy Miasta Radomia. 

6. Biorący zobowiązuje się do współpracy ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w 
realizacje projektu.  

7. Biorący zobowiązuje się także do: 
1) udostępniania sprzętu na żądania Realizatora projektu w celu jego 

serwisowania i modernizacji oraz udziału w działaniach kontrolnych 
przeprowadzonych przez Realizatora projektu. 

2) przestrzegania legalności oprogramowania 
3) dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu a w 

przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia wyraża zgodę na dochodzenie 
przez Realizatora projektu zwrotu kosztów koniecznych napraw lub zakupu 
nowego sprzętu w pełnej wysokości określonej w §2 ust.1 niniejszej umowy.  

4) ponoszenie kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy przedmiotu 
umowy. 

8. Biorący nie może samodzielnie: 
1) konserwować, modyfikować, naprawiać powierzonemu w jego ręce sprzętu 
2) rozkręcać, demontować, wymieniać ani modyfikować programowo (np. 

upgrade firmware podzespołów wewnętrznych) komputera 
3) ingerować w oprogramowanie użytkowe, antywirusowe,  
4) dokonywać programowej (np. z poziomu BIOS) modyfikacji ustawień 

komputera, reinstalować środowiska w jakim pracuje dany komputer.  
9. Biorącemu zabrania się usuwać oznaczenia (logo), symboli, naklejek (licencji), 

dotyczących promowania realizowanego projektu lub identyfikujących dany komputer. 
10. Biorący zobowiązuje się do przechowania w dobrym stanie opakowań po zestawie 

(kartonów, pudełek), gdyż jest to warunek skorzystania gwarancji w momencie 
stwierdzenia uszkodzenia zestawu lub jego elementów. 

11. Biorącemu zabrania się przemieszczania zestawu komputerowego poza adres 
zamieszkania, wskazany w niniejszej umowie. 

12. Biorącemu zabrania się dalszego udostępniania sygnału internetowego poprzez 
stosowanie np. routerów. 

13. Biorący zobowiązuje się do odbycia szkoleń obejmujących obsługę uruchomionego 
łącza, podstawy komunikacji elektronicznej, obsługę komputera oraz podstawowego 
oprogramowania. 

14. Biorący zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 

15. Wszelkie konsekwencje wynikające z łamania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 
ponosi Biorący. 

16. W przypadku śmierci Biorącego, prawo do korzystania z dostępu do Internetu wraz z 
komputerem przechodzi na innego członka gospodarstwa domowego Biorącego. 

17. Zgon Biorącego reprezentującego jednoosobowe gospodarstwo domowe jest 
jednoznaczny z utratą możliwości korzystania z dostępu do Internetu wraz z 
komputerem. 

18. W przypadku rezygnacji, zakończenia trwałości Projektu lub wykluczenia Uczestnik 
Projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad 
zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 
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Prawa Użyczającego 
 

§ 4. 
 

 
1. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia w sytuacji,   

gdy: 
1) biorący używa przedmiot użyczenia sprzecznie  z właściwościami, 

przeznaczeniem i umową 
2) biorący przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania 
3) biorący zmieni miejsce zamieszkania i lokalizację (adres) sprzętu 

komputerowego bez uprzedniego powiadomienia Realizatora projektu, lub 
całkowicie poza teren Gminy Miasta Radomia 

4) biorący rażąco narusza postanowienia regulaminu lub umowy 
5) Biorący uniemożliwia przeprowadzenia kontroli 
6) W innych sytuacjach, gdy Biorący rażąco narusza postanowienia regulaminu 

lub umowy. 
2. Użyczający zobowiązuje się do zapewnienia opieki serwisowej sprzętu 

komputerowego na czas realizacji projektu 
 
 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 5. 
 
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy 

kodeksu cywilnego. 
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Użyczającego i jednym dla Biorącego. 
 
 
 
 
 
 
UŻYCZAJĄCY              BIORĄCY 
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UMOWA UŻYCZENIA ŁĄCZA INTERNETOWEGO WRAZ Z TERMINALEM 
ABONENCKIM 

 
do projektu 

„Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. 
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
 
 

zawarta w dniu …………………… pomiędzy Gminą Miasta Radomia, (zwaną dalej 
Użyczającym), z siedzibą przy ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, reprezentowany 
przez: 
Pana Radosława Witkowskiego – Prezydenta Miasta Radomia, 
a reprezentującym gospodarstwo domowe zakwalifikowanego Uczestnika  Projektu 
(Beneficjenta Ostatecznego – BO) 

 

Panem/ Panią …………………………zamieszkałym/ą w Radomiu      
ul. ………………………………………………  
numer wniosku:………………………………. 

 

Adres instalacji : ……………………………... 
 
PESEL  ……………………………………………. 

 
 

zwaną / ym dalej Biorącym 
 

Użyczający oświadcza, że zawiera Umowę w celu realizacji projektu pn. „Bezpłatny 
Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” (zwanego 
dalej „Projektem”). 
Użyczający oświadcza również, że Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VIII Osi Priorytetowej Działania 8.3. 
Beneficjentami ostatecznymi (Uczestnikami) Projektu są gospodarstwa domowe z 
terenu Gminy Miasta Radomia zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej 
sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 

 
Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

 
 

Przedmiot umowy 
 
§ 1. 

 
1. Niniejsza umowa określa zasady użyczenia łącza internetowego wraz z terminalem 

abonenckim umożliwiającego dostęp do Internetu, dostarczonego w ramach projektu 
pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. 
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„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem łącza internetowego wraz z terminalem 
abonenckim, zakupionym w ramach projektu pt. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców 
Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013. 

3. Przedmiotem umowy jest łącze internetowe wraz z terminalem abonenckim opisanym 
w protokole przekazania sprzętu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 
wraz z aktywnym dostępem do Internetu. 

4. Użyczający zobowiązuje się zezwolić Biorącemu na bezpłatne używanie przedmiotu 
umowy oraz bezpłatne korzystanie z Internetu. 

5. Umowa zostaje zawarta na okres  od dnia przekazania sprzętu do dnia zakończenia 
projektu plus 5 lat trwałości projektu tj. do  31.10.2020 r. 

6. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy na podstawie 
protokołu przekazania podpisanego  przez obie strony. 

 
 

§ 2. 
 

1. Łączna wartość początkowa użyczonego terminala abonenckiego wraz z instalacją 
wynosi: ………………………………… 

2. Sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada 
uszkodzeń i braków  

3. Biorący oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co do wyglądu, stanu technicznego 
i jakości sprzętu. 

 
 

Prawa i obowiązki Biorącego
 

§ 3. 
 

1. Biorący jest uprawniony do otrzymania bezpłatnego dostępu do Internetu – Gmina 
Miasta Radomia otwiera dostęp w szczególności do protokołów: http, HTTPS, SMTP, 
POP3, a może zablokować/ograniczyć dostęp do niektórych usług. 

2. Biorący zobowiązuje się używać przedmiot umowy w sposób odpowiadający jego 
przeznaczeniu i właściwościom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także 
zgodnie z niniejszą umową, a także przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności 
powstałej w wyniku działalności sprzecznej z przepisami prawa. 

3. Biorący zobowiązuje się do niezbywania  otrzymanego sprzętu na rzecz osób 
trzecich, a w przypadku jego zbycia wyrażenie zgody na dochodzenie przez 
Realizatora projektu zwrotu kosztów zakupu nowego sprzętu, w pełnej wysokości 
określonej w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Biorący zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania Realizatora projektu o 
okolicznościach mających wpływ na utratę kwalifikowalności do udziału w projekcie 
poprzez niespełnienie Kryterium Obligatoryjnego jakim jest zamieszkanie na terenie 
Gminy Miasta Radomia. 

5. Biorący zobowiązuje się do współpracy ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w 
realizacje projektu.  
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6. Biorący zobowiązuje się także do: 
1) udostępniania sprzętu na żądania Realizatora projektu w celu jego 

serwisowania i modernizacji oraz udziału w działaniach kontrolnych 
przeprowadzonych przez Realizatora projektu. 

2) dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu a w 
przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia wyraża zgodę na dochodzenie 
przez Realizatora projektu zwrotu kosztów koniecznych napraw lub zakupu 
nowego sprzętu w pełnej wysokości określonej w §2 ust.1 niniejszej umowy.  

3) ponoszenie kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy przedmiotu 
umowy. 

7. Biorący nie może samodzielnie: 
1) konserwować, modyfikować, naprawiać powierzonemu w jego ręce sprzętu 
2) rozkręcać, demontować urządzenia 

8. Biorącemu zabrania się usuwać oznaczenia (logo), symboli, naklejek (licencji), 
dotyczących promowania realizowanego projektu lub identyfikujących dane 
urządzenie. 

9. Biorący zobowiązuje się do przechowania w dobrym stanie opakowań po urządzeniu 
(kartonów, pudełek), gdyż jest to warunek skorzystania gwarancji w momencie 
stwierdzenia uszkodzenia urządzenia lub jego elementów. 

10. Biorącemu zabrania się przemieszczania terminala abonenckiego poza adres 
zamieszkania, wskazany w niniejszej umowie. 

11. Biorącemu zabrania się dalszego udostępniania sygnału internetowego poprzez 
stosowanie np. routerów. 

12. Biorący zobowiązuje się do odbycia szkoleń obejmujących obsługę uruchomionego 
łącza oraz podstawy komunikacji elektronicznej. 

13. Biorący zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 

14. Wszelkie konsekwencje wynikające z łamania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 
ponosi Biorący. 

15. W przypadku śmierci Biorącego, prawo do korzystania z dostępu do Internetu 
przechodzi na innego członka gospodarstwa domowego Biorącego. 

16. Zgon Biorącego reprezentującego jednoosobowe gospodarstwo domowe jest 
jednoznaczny z utratą możliwości korzystania z dostępu do Internetu. 

17. W przypadku rezygnacji, zakończenia trwałości Projektu lub wykluczenia Uczestnik 
Projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad 
zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 

 
Prawa Użyczającego 

 
§ 4. 

 
 

1. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia w sytuacji,   
gdy: 

1) biorący używa przedmiot użyczenia sprzecznie  z właściwościami, 
przeznaczeniem i umową 

2) biorący przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania 
3) biorący zmieni miejsce zamieszkania i lokalizację (adres) sprzętu 

komputerowego bez uprzedniego powiadomienia Realizatora projektu, lub 
całkowicie poza teren Gminy Miasta Radomia 



 
 

 

 

 „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 
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4) biorący rażąco narusza postanowienia regulaminu lub umowy 
5) Biorący uniemożliwia przeprowadzenia kontroli 
6) W innych sytuacjach, gdy Biorący rażąco narusza postanowienia regulaminu 

lub umowy. 
2. Użyczający zobowiązuje się do zapewnienia opieki serwisowej sprzętu 

komputerowego na czas realizacji projektu 
 
 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 5. 
 
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy 

kodeksu cywilnego. 
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Użyczającego i jednym dla Biorącego. 
 
 
 
 
 
 
UŻYCZAJĄCY              BIORĄCY 

 
 


