UMOWA DAROWIZNY
Sprzętu komputerowego w ramach Akcji „Dajemy drugie życie komputerom”

zawarta dniu ................................................. roku w Wrocławiu pomiędzy:
Fundacją Urtica Dzieciom z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 120, 54 – 613 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 693315, NIP 8943113029, reprezentowaną
przez:
Annę Marusia – Prezesa Zarządu
zwaną dalej Darczyńcą,
a
...........................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
zwanym dalej Obdarowanym.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest darowizna rzeczowa komputera………………………………………….. z przeznaczeniem na realizację
celów wskazanych we Wniosku o Darowiznę z dnia ............................................................, który stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.

1.

2.
3.

§2
Darczyńca zobowiązuje się na mocy niniejszej Umowy przekazać nieodpłatnie na własność Obdarowanego przedmiot
darowizny określony w §1, a Obdarowany oświadcza, że niniejszą darowiznę przyjmuje i zgodnie z wolą Darczyńcy
zobowiązuje się ją przeznaczyć na cele wskazane we wniosku o darowiznę.
Darczyńca oświadcza, że jest uprawniony do swobodnego dysponowania przedmiotem darowizny.
Łączna wartość przedmiotu darowizny wynosi………………………..…. zł brutto.

§3
1. Przedmiot darowizny został już przekazany, co Obdarowany niniejszym potwierdza. Podpisany protokół przyjęcia darowizny
sprzętu komputerowego stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

1.
2.

3.

§4
Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest używany.
Obdarowany oświadcza, że stan techniczny przedmiotu darowizny jest mu znany i że przyjmuje go w takim stanie i o
wartości, w jakim się on znajduje na dzień jego przekazania określony w Protokole przyjęcia darowizny i zrzeka się w
stosunku do Darczyńcy ewentualnych roszczeń z tytułu wad przedmiotu darowizny z zastrzeżeniem §4 ust.3.
Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest objęty roczną gwarancją przez Urtica Sp. z o.o., przy czym uprawnienia z
gwarancji są realizowane za pośrednictwem Darczyńcy na zasadach określonych w Karcie gwarancyjnej, stanowiącej
załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

§5
Niniejsza umowa wraz z Protokołem przyjęcia darowizny, stanowiącym Załącznik nr 2, stanowi dowód przyjęcia przedmiotu
darowizny przez Obdarowanego.

1.
2.

3.

§6
Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją niniejszej umowy ponosi Obdarowany.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu przyznawania
darowizn przez Fundację Urtica Dzieciom Szpitalom w ramach akcji przekazywania używanego sprzętu komputerowego ,
opublikowanego na stronie www.urticadzieciom.pl, a w zakresie tam nieuregulowanym przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.
5.
6.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Nieważność któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie czyni jej nieważną, a w takiej sytuacji Strony podejmą
działania celem zmiany takiego postanowienia dla możliwie najbardziej odpowiadające pierwotnej woli Stron.
Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę
Darczyńcy.

Załączniki:
1. Wniosek o darowiznę;
2. Protokół przyjęcia darowizny;
3. Karta gwarancyjna.

DARCZYŃCA

OBDAROWANY

Załącznik nr 2 do Umowy darowizny Sprzętu komputerowego w ramach Akcji „Dajemy drugie życie komputerom”

Protokół przyjęcia Sprzętu komputerowego (informatycznego) w ramach Akcji „Dajemy drugie życie komputerom”

Sporządzony dnia……………………… w …………………………………………………………………………….
Darczyńca: Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 120, 54 – 613 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 693315, NIP 8943113029,
Przekazał
Obdarowanemu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Następujący przedmiot darowizny: komputer…………………………………………………………………………………………………………………
O wartości:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Na podstawie umowy darowizny z dnia: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Z przeznaczeniem na:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inne uwagi: Obdarowany oświadcza, iż przedmiot darowizny jest kompletny, a stan przedmiotu darowizny jest mu znany i
przyjmuje go w takim stanie, w jakim się on znajduje na dzień przejęcia i zrzeka się w stosunku do Darczyńcy ewentualnych
roszczeń z tytułu wad przedmiotu darowizny.

Przyjmujący:
(osoba upoważniona)

Przekazujący:
(osoba upoważniona)

Załącznik nr 3 do Umowy darowizny Sprzętu komputerowego w ramach Akcji „Dajemy drugie życie komputerom”

KARTA GWARANCYJNA
Spółka Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław, KRS: 0000113253, działając jako
podmiot wspomagający Fundację Urtica Dzieciom, niniejszym udziela gwarancji na sprzęt komputerowy objęty Akcją, na
poniższych warunkach:
1. Gwarant: Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław, KRS: 0000113253.
2. Uprawniony z gwarancji: Obdarowany tj. Szpital, któremu została przyznana darowizna przez Fundację Urtica Dzieciom.
3. Przedmiot gwarancji: Gwarancja dotyczy Sprzętu komputerowego objętego Akcją. Gwarancja obejmuje wady fizyczne
Sprzętu komputerowego wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w Sprzęcie komputerowym w chwili przekazania Sprzętu
komputerowego do Obdarowanego.
4. Termin gwarancji: Gwarancja obowiązuje przez 1 rok od dnia przekazania Sprzętu komputerowego Obdarowanemu.
Skorzystanie z gwarancji nie wydłuża, nie zawiesza oraz nie skutkuje przerwaniem biegu tego terminu.
5. Korzystanie ze Sprzętu komputerowego: Warunkiem ważności gwarancji jest przestrzeganie postanowień Umowy
darowizny oraz Regulaminu Akcji. Naruszenie któregokolwiek postanowienia będzie równoznaczne z utratą
uprawnień z tytułu gwarancji, chyba że Gwarant postanowi inaczej.
6. Zgłoszenie usterki: Po wykryciu usterki Obdarowany zobowiązany jest w ciągu 14 dni zgłosić ten fakt na adres:
biuro@urticadzieciom.pl oraz zaprzestać dalszego korzystania ze Sprzętu komputerowego. Wraz ze zgłoszeniem
należy przesłać opis objawów wadliwego działania urządzenia.
7. Skutki zgłoszenia: ujawnione w okresie gwarancji usterki Sprzętu komputerowego będą bezpłatnie usuwane przez
Gwaranta (przez naprawę lub wymianę Sprzętu na inny egzemplarz), chyba że usunięcie wady będzie się wiązało z
nakładami przewyższającymi wartość Sprzętu komputerowego albo jeśli z innych względów Gwarant uzna usunięcie
usterki za niezasadne. Usterki będą usuwane, w miarę możliwości, w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia i
dostarczenia sprzętu do siedzimy Gwaranta. Gwarant zastrzega sobie prawo do pełnej dowolności w doborze sposobu
usunięcia usterek, co oznacza w szczególności możliwość wykorzystywania części innych producentów niż oryginalnie
zamontowane w Sprzęcie komputerowym.
8. Dostawa: Sprzęt komputerowy będzie każdorazowo dostarczany przy pomocy transportu Gwaranta, na koszt
Gwaranta. Obdarowany natomiast odpowiada za zapakowanie Sprzętu komputerowego w taki sposób, aby nie uległ
on uszkodzeniu w transporcie.
9. Postanowienia dodatkowe:
a) W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia Gwarant może obciążyć Obdarowanego kosztami ekspertyzy,
testów i transportu sprzętu;
b) Gwarant nie gwarantuje trwałości danych zapisanych na nośnikach informacji (magnetycznych, optycznych
itp.) w przypadku ich uszkodzenia w sposób bezpośredni lub pośredni lub też na skutek niewłaściwego
posługiwania się sprzętem oraz nie ponosi odpowiedzialności za dane na nich zawarte. W celu
zabezpieczenia danych na ww. nośnikach, Gwarant zaleca Obdarowanemu wykonywanie na własny koszt
odpowiednich kopii bezpieczeństwa, a w szczególności wykonanie tych kopii przed dostarczeniem sprzętu
do Gwaranta;
c) Poza sytuacjami opisanymi w pkt 3, Gwarancja nie obejmuje:
• uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenie elektryczne, pożar, zalanie, powódź itp.);
• uszkodzeń transportowych
• usterek wynikających z nienależytego użytkowania Sprzętu komputerowego przez Obdarowanego
albo powstałych z uwagi na wiek i stopień zużycia;
• usterek, które były wcześniej naprawiane przez podmiot inny niż Gwaranta;
• uszkodzeń oprogramowania (w tym system operacyjny);
• uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad;
• uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu
elektronicznego, stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń
powstałych z winy lub niewiedzy Obdarowanego;
• czynności do wykonania których zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest użytkownik np.
okresowe czyszczenie, konserwacja, ustawienie konfiguracji sprzętowej i programowej, struktury
logicznej dysku, itp.;
• dodatkowego wyposażenia komputera tj. podkładek pod mysz, kabli połączeniowych, listew
zasilających, płyt CD/DVD itp.,
• materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu (np. wentylatory, baterie, akumulatory
itp.);

d)

• uszkodzeń buforów wszystkich dostępnych portów wejścia/wyjścia komputera;
Obdarowany ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji Gwarant nie
odpowiada za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub
niemożności użytkowania tego sprzętu.

…………………………………………………
Urtica Sp. z o.o.

