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Umowa darowizny nr … 

 
zawarta w Warszawie, w dniu określonym w § 6 ust. 9 niniejszej umowy, zwana dalej: 
„Umową”, pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, z siedzibą przy ul. Miodowej 15, 00-952 
Warszawa, NIP 5251918554, reprezentowanym przez: 
……………  
na podstawie pełnomocnictwa z dnia ……….., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do 
Umowy, 
 
zwanym dalej „Darczyńcą”, 
a 
…………………………. ul. ……………………………………, wpisanym do Rejestru 
…………………………………………………pod nr KRS: ……………………… 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający nr NIP: ……………., nr REGON: 
…………….., 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………….. 
na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru 
……………………………………..Krajowego Rejestru Sądowego, której wydruk stanowi 
załącznik nr 2 do Umowy, 
 
zwanym dalej „Obdarowanym”, 
 
zwanymi dalej łącznie: „Stronami”. 

Preambuła 
 

Umowa zostaje zawarta w następstwie i w celu wykonania umowy nr ……………. z dnia 
…………………. zwanej dalej „Umową uczestnictwa”, która realizuje założenia projektu 
pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z 
wykorzystaniem narzędzia centralnego” (akronim „Centralne e-usługi POZ” lub „e-
Gabinet+”), nr POIS.11.03.00-00-0073/22 w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, określonego we Decyzji o dofinansowanie 
wydanej dla ww. projektu, poprzez który Beneficjent (Darczyńca) realizuje zadania z 
zakresu ochrony zdrowia. 

§ 1. 
Przedmiot Umowy 
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1. Przedmiotem Umowy jest nieodpłatne przeniesienie prawa własności do sprzętu 
komputerowego w  rozumieniu Umowy uczestnictwa (zwanego dalej: „Sprzętem”) 
przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy wraz z wartością Sprzętu określa podpisany 
przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do Umowy uczestnictwa, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. 
 
 

 
§ 2. 

Oświadczenia 
1. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem i posiada prawo swobodnego 

dysponowania Sprzętem oraz, że Sprzęt nie jest dotknięty żadną wadą fizyczną, 
a także żadną wadą prawną. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że Sprzęt jest nowy i nieużywany. 
3. Darczyńca oświadcza, że daruje Sprzęt, a Obdarowany oświadcza, że ten Sprzęt 

przyjmuje w takim stanie, w jakim się on znajduje na dzień przejęcia i zrzeka się 
w stosunku do Darczyńcy ewentualnych roszczeń z tytułu jego wad. 
 

§3. 
Sposób wykorzystania 

1. Sprzęt jest darowany w zakresie i celu jego wykorzystania w związku z udziałem w 
projekcie pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-
zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” (akronim „Centralne e-usługi POZ” 
lub „e-Gabinet+”) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
określonym we wniosku o dofinansowanie projektu nr POIS.11.03.00-00-0073/22, 
którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia. 

2. Obdarowany zobowiązuje się, że Sprzęt będzie wykorzystywany w zakresie i celu, 
o którym mowa w ust. 1, przez okres określony w Umowie uczestnictwa. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu postanowień Umowy, 
Darczyńca zleci ich usunięcie w wyznaczonym terminie, co Obdarowany zobowiązuje 
się niezwłocznie wykonać.  

4. Obdarowany zobowiązany jest do współpracy z Darczyńcą, w tym do niezwłocznego 
informowania o wystąpieniu zdarzeń mogących mieć wpływ na sposób oraz jakość 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Obdarowany zobowiązany jest do wspierania Darczyńcy w ewentualnych działaniach 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

6. Obdarowany zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Darczyńcy 
o sukcesji uniwersalnej, przekształceniu formy prawnej, w ramach której działa, 
zawarciu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia lub o powstaniu innej podstawy 
prawnej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych z wykorzystaniem Sprzętu. 

7. Obdarowany zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty związane z utrzymaniem 
i korzystaniem, w tym koszty i opłaty związane z eksploatacją Sprzętu. 
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8. Obdarowany z dniem zawarcia niniejszej Umowy nabywa prawo do rękojmi i gwarancji 
na Sprzęt. 

 
§ 4. 

Odpowiedzialność 
1. Obdarowany ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników lub osoby 

trzecie, jak za działania własne, które będą posługiwały się Sprzętem. 
2. Obdarowany nie ma prawa do przeniesienia lub obciążania praw i obowiązków 

(w całości lub części) wynikających z niniejszej Umowy, ani do obciążania prawami 
osób trzecich w jakikolwiek sposób Sprzętu, chyba że Darczyńca wyrazi na powyższe 
zgodę w formie pisemnej lub w formie równoważnej pod rygorem nieważności.  

 
§5. 

Wypowiedzenie Umowy, odwołanie darowizny 
1. Darczyńca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie Darczyńcy, w szczególności w przypadku rażącego niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania Umowy przez Obdarowanego.  

2. Umowa może być rozwiązana na piśmie ze skutkiem natychmiastowym przez każdą 
ze Stron w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie 
Umowy, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a których powstania Strony 
nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

3. W przypadku wypowiedzenia bądź rozwiązania Umowy lub Umowy uczestnictwa 
Obdarowany zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu, nie później niż w ciągu 5 dni od 
dnia wypowiedzenia bądź rozwiązania Umowy, pod warunkiem, że Sprzęt nie został 
zużyty.       

4.  W przypadku, kiedy zwrot Sprzętu nie jest możliwy,  w szczególności, kiedy Sprzęt 
nie jest w pełni sprawny, Obdarowany zobowiązany jest  do zwrotu środków 
pieniężnych w wysokości wartości całości Sprzętu, o której mowa w Protokole 
zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.  

5. W przypadku gdy Obdarowany nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym 
mowa w ust. 3 i 4, Darczyńca podejmie czynności zmierzające do odzyskania 
należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w 
szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 w Umowie Uczestnictwa. 

 
§ 6. 

Postanowienia końcowe 
1. Osobami uprawnionymi do roboczych kontaktów w sprawach związanych z realizacją 

Umowy, są: 
a) po stronie Obdarowanego: 

 
b) Po stronie Darczyńcy: 

 
2. Zmiany osób i danych wskazanych w ust. 1, dokonuje się poprzez pisemne 

powiadomienie przesłane niezwłocznie drugiej Stronie.  
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3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy 
pisemnej lub formy równoważnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. 

4. Każda ze Stron oświadcza, że osoby, o których mowa w ust. 1 dysponują informacjami 
dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji 
Umowy. Obowiązek informacyjny wobec osoby (osób) wskazanej w § 6 ust. 1 lit. a 
Umowy, której dane będą przetwarzane w związku z jej realizacją, realizowany jest w 
oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy. 

5. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
6. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Umową rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Darczyńcy. 
7. Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów 

elektronicznych. 
8. Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze 

Stron, przy czym Stroną podpisującą Umowę jako pierwsza jest Darczyńca.  
 
      Obdarowany    Darczyńca 
 
/podpisano elektronicznie/                                                      /podpisano elektronicznie/ 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Darczyńcy do zawarcia 
Umowy; 

Załącznik nr 2: Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Obdarowanego do zawarcia 
Umowy; 

Załącznik nr 3: Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna. 


