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UMOWA  DZIERŻAWY Nr  …../DAT.2020 
 
 

zawarta w dniu ……………………………………………………………...roku pomiędzy:   
 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego  w Skierniewicach ,  

96 – 100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1, NIP 836-10-81-857, REGON  000657119 wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS POD 

numerem 0000017228 ,  

 reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wydzierżawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………….. 

, wpisaną do …………………………………………….. pod numerem KRS ……………………………………………, NIP …………………………, 

Regon ……………………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

zwany w dalszej części Dzierżawcą. 

 

§ 1. 

 

1. Wydzierżawiający  oddaje a Dzierżawca przyjmuje do korzystania powierzchnię z przeznaczeniem na ustawienie 

dwóch sztuk automatów samosprzedających do sprzedaży gorących napojów 1 sztuka oraz sprzedaży przekąsek                

i słodyczy 1 sztuka. 

2. Automaty zlokalizowane na terenie  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego                         

w Skierniewicach, budynek główny parter  przy ul. Sobieskiego 4. 

 

§ 2. 

  1. Automaty, o których mowa w § 1 mają być przystosowane do sprzedaży gorących napojów (kawy, herbaty,  

       czekolady itp.) ,  przekąsek i art. spożywczych w opakowaniach np. batoniki oraz do przyjmowania bilonu i    

       wydawania reszty. 

  2. Dzierżawca zobowiązuje się do: 

      a) dostarczenia na własny koszt dwóch automatów i ustawienie ich w miejscu wskazanym przez    

          Wydzierżawiającego. Przekazanie powierzchni dzierżawy oraz potwierdzenie prawidłowości ustawienia  

           automatów nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego najpóźniej w dniu zawarcia        

           umowy, 

     b) podłączenia wodnego i elektrycznego na własny koszt i zgodnie z przepisami prawa, 

     c) zamontowanie na koszt Dzierżawcy podlicznika energii elektrycznej celem odczytów bieżącego zużycia energii   

         elektrycznej, 

     d) utrzymanie automatów sprawnych, w stanie gotowym do eksploatacji przez 24 godziny, 

     e) zapewnienie pełnej obsługi serwisowej, w tym napraw i przeglądów, 

     f) zapewnienie ciągłych dostaw koniecznych produktów, 

     g) utrzymania porządku na wynajętej powierzchni oraz przestrzegania obowiązujących przepisów higieny i   

         bezpieczeństwa pożarowego, 

    h) zapewnienie pojemnika na odpady przy wskazanej lokalizacji i systematyczne jego opróżnianie, 

    i) zgłoszenie Wydzierżawiającemu na piśmie osób związanych z obsługą automatów. 
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3. Wydzierżawiający zobowiązuje się do udostępnienia podłączenia elektrycznego. 

4. Przed podłączeniem odbiorników energii elektrycznej Dzierżawca zobowiązany jest uzgodnić termin montażu                          

    z   Wydzierżawiającym. 

5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości eksploatacji wykonanej przez Dzierżawcę   

    instalacji i prawo odłączenia ich od sieci Wydzierżawiającego w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości  

    w sposobie eksploatacji.  

 

§ 3. 

1. Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem     

    automatów. 

2. Wydzierżawiający zapewni dostawy energii elektrycznej do automatów w czasie trwania umowy. 

3. Wydzierżawiający zapewni Dzierżawcy swobodny dostęp do przedmiotu dzierżawy oraz  do automatów w celu  

    wykonania czynności serwisowo-konserwacyjnych. 

4. Wszelkie naprawy urządzeń leżą po stronie Dzierżawcy. 

5. Automaty stanowią własność Dzierżawcy i bez jego pisemnej zgody nie mogą być przez Wydzierżawiającego  

    przeniesione w inne miejsce niż określone w § 1 pkt 2 umowy bądź wykorzystane jako przedmiot rozliczeń z osobami  

    trzecimi lub innymi podmiotami. 

6. Dzierżawca zastrzega sobie prawo do dokonywania montażu i demontażu automatów  przez uprawnionych  

    pracowników działu technicznego Dzierżawcy. 

7. Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia automatów zlokalizowanych na terenie Wydzierżawiającego od  

    kradzieży i ich zniszczenia. 

 

§ 4. 

1. Dzierżawca zobowiązany jest do używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub poddzierżawy bez  

    zgody Wydzierżawiającego. 

 

§ 5. 

1. Miesięczny czynsz za dzierżawę powierzchni na ustawienie dwóch sztuk automatów samosprzedających wynosi    

     ………………………………….. netto plus 23% podatku VAT, tj. ……………… zł, łącznie miesięczny czynsz brutto za dzierżawę  

     wynosi …………………………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………). 

2. Czynsz płatny jest w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Wydzierżawiającego faktury, przelewem na rachunek      

    bankowy Wydzierżawiającego wskazany na fakturze. W razie opóźnienia w uiszczaniu należności,  

   Wydzierżawiającemu  przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

3. Niezależnie od kwoty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty w szczególności  za: 

    a) energię elektryczną – na podstawie refaktury wystawionej przez Wydzierżawiającego wg wskazań podlicznika   

        zainstalowanego na koszt Dzierżawcy i wg obowiązujących cen, 

   b) opłata ryczałtowa za zużycie 1,0m3 wody zimnej i odprowadzenie 1,0m3 ścieków, które na dzień dzisiejszy   

       wynoszą odpowiednio 2,71 zł/1m3 i 5,08 zł/m3 plus 8% podatek VAT. 

4) Dzierżawca jest zobowiązany realizować należności, o których mowa w § 5pkt 3.a), b) w terminie 14 dni od daty   

    wystawienia refaktury  przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany na fakturze. 

5) Dzierżawca zobowiązany jest wywozić odpady komunalne we własnym zakresie i na własny koszt. Brak realizacji tego   

   obowiązku skutkować może nałożeniem na Dzierżawcę kary umownej w wysokości 25% stawki czynszu za dany  

   miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiło naruszenie. 

6. Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Dzierżawcy. 

 

§ 6. 

1. Na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z niniejszej umowy oraz ewentualnych roszczeń             

odszkodowawczych Dzierżawca wpłaci w ciągu 7 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania na konto szpitala Nr 54 

1500 1689 1216 8002 4800 0000 zabezpieczenie w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu netto w wysokości 

………………………… zł , (słownie: …………………………………………….złotych) zgodnie z § 22 Uchwały Nr XLII/1140/09 Sejmiku 
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Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca  2009 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

przez wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. 

2. Brak wpłaty zabezpieczenia skutkuje rozwiązaniem umowy bez składania dodatkowych oświadczeń w tym 

przedmiocie. 

3.   Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem równym oprocentowaniu konta bankowego, na 

które wpłacono kwotę zabezpieczenia, jednak nie wyższym niż połowa stopy redyskonta weksli stosowanej przez  

Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności tej kwoty w terminie 7 dni licząc od dnia zwrotu pomieszczeń na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 7. 

1. Wydzierżawiającyy  zastrzega sobie prawo do waloryzacji stawki czynszu jeden raz w roku wg średniorocznego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS.. 

2.  Pierwsza waloryzacja zostanie zastosowana po upływie pełnego roku kalendarzowego obowiązywania umowy. 

 

               § 8. 

Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Brak 
aktualnej polisy OC skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy lub nałożeniem na Najemcę kary 
umownej w wysokości 25% kwoty czynszu brutto . 

 

  § 9. 

1. Umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres 3 lat począwszy od dnia 01.10.2020 roku  do dnia 30.09.2023 

roku 

2. Strony mogą rozwiązać umowę najmu w każdym czasie na mocy wzajemnego porozumienia stron. 

3. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym ( bez 

zachowania terminu wypowiedzenia) w przypadku gdy: 

- przedmiot dzierżawy jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, 

- powstaje opóźnienie w zapłacie należności wynikających z umowy za więcej niż dwa pełne okresy płatności, 

- przedmiot dzierżawy lub jego część została oddana do korzystania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej  

zgody Wydzierżawiającego, 

- Dzierżawca nie wywiązuje się lub nienależycie wywiązuje się z innych warunków umowy . 

       4. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem z ważnych   

           przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy przedmiot dzierżawy stanie się niezbędny Wydzierżawiającemu na 

cele administracyjne, lecznicze, techniczne lub inne. 

 

§ 10 

        Dzierżawca dodatkowo oświadcza, iż został poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem danych Dzierżawcy jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w 

Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice, (46) 834-07-50, wsz.skier@lodzkie.pl. 

2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jego danych przez Administratora można kierować do Inspektora 

Ochrony Danych – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 

96-100 Skierniewice pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres jod@wsz-skier.pl. 

3. Dane osobowe Dzierżawcy jako osoby uprawnionej do wykonania niniejszej Umowy przetwarzane będą na 

podstawie art.6 ust.1 pkt b) RODO będą w związku z realizacją umowy  i są one niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy 

Najemcą  a Wynajmującym. 

4. Odbiorcami danych osobowych Dzierżawcy mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na  polecenie Administratora lub 

inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust.3 powyżej jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na 

podstawie obowiązujących przepisów. 

5. Dane osobowe Dzierżawcy będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej zgodnie z przepisami ustawy o 

archiwach i narodowym zasobie archiwalnym. 

mailto:wsz.skier@lodzkie.pl
mailto:jod@wsz-skier.pl
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6. Przysługuje mu prawo żądania dostępu oraz sprostowania moich danych, nie przysługuje mi prawo żądania: usunięcia danych, 

ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. 

7. Jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 11. 

1. Po zakończeniu umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić dzierżawioną powierzchnię w stanie 

niepogorszonym i uporządkowanym z uwzględnieniem zwykłego zużycia. 

2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo obciążenia kosztami napraw Dzierżawcę w przypadku stwierdzenia 

braku dbałości o powierzoną powierzchnię, na której ustawione zostały automaty. 

 

§ 12. 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron oraz formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

2. Dzierżawca jest zobowiązany do informowania Wydzierżawiającego o każdej zmianie swojego adresu do 

korespondencji pod rygorem uznania, że doręczenia na dotychczas znany adres będą skuteczne. 

 

§ 14 

1.  Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym miejscowo dla Wydzierżawiającego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralna część. 

 

 

 Załączniki: 

Formularz ofertowy 

ogłoszenie 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                                          ......................................................                                  

     /DZIERŻAWCA/                                                                                          / WYDZIERŻAWIAJĄCY/ 

 


