
        Załącznik Nr 2 

UMOWA Dzierżawy  

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

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, NIP: 
836-108-18-57, 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 lub Szpitalem, 

a 

............................................................................................ z siedzibą w …………………………, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców pod nr KRS ……………………….., NIP ………………………, REGON ……………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………….………….…………. 

zwanym dalej Dzierżawcą 

o następującej treści: 

 

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego pisemnego postępowania przetargowego na 

dzierżawę powierzchni ścian w salach chorych z przeznaczeniem na montaż zestawu urządzeń Systemu Telewizji 

Szpitalnej do odbioru programów telewizyjnych oraz do pobierania opłat za korzystanie z odbiorników 

telewizyjnych w ramach Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) i bieżącą konserwacją. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

Kodeks cywilny  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) 

§ 1 

Wydzierżawiający oświadcza, że budynki, w których znajdują się Oddziały szpitalne zostały mu oddane w 

nieodpłatne użytkowanie przez podmiot tworzący (Województwo Łódzkie) i Wydzierżawiający jest uprawniony 

w imieniu własnym do zawarcia umowy dzierżawy na zasadach określonych przez Samorząd Województwa 

Łódzkiego w uchwale Nr XLII/1140/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2009 roku ze zmianami 

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez wojewódzkie osoby prawne oraz 

wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.  

 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa części powierzchni na ścianach w pomieszczeniach szpitalnych 

(sale chorych) znajdujące się w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w 

Skierniewicach w lokalizacjach przy ul. Sobieskiego 4 i przy ul. Rybickiego 1 z przeznaczeniem na montaż zestawu 

urządzeń Systemu Telewizji Szpitalnej do odbioru programów telewizyjnych oraz do pobierania opłat za 

korzystanie z odbiorników telewizyjnych w ramach Systemu Telewizji Szpitalnej. 

2.Dzierżawca odpowiada za zainstalowanie i obsługę STS zgodnie z jego wymogami technicznymi. 

3. Rozpoczęcie montażu nastąpi po akceptacji przez Wydzierżawiającego sposobu wykonania prac oraz po 

wskazaniu miejsc montażu STS. 

4. Dzierżawca w czasie obowiązywania umowy zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z 

emisją programów telewizyjnych za pomocą systemu STS m.in. z tytułu praw autorskich zarządzanych przez ZAIKS 



lub inne podmioty, opłat abonamentowych dotyczących wszystkich zainstalowanych odbiorników TV w systemie 

STS. W razie poniesienia tych opłat przez Wydzierżawiającego, Dzierżawca jest związany do zwrotu 

Wydzierżawiającemu kosztów opłat. 

§ 3 

 

1. Dzierżawca zobowiązany jest do: 

1.1. montażu instalacji antenowej i zasilającej; 

1.2. instalacji wpłatomatów umożliwiających korzystanie z odbiorników, 

1.3. montażu stelaży do zawieszania odbiorników z możliwością regulacji w pionie i poziomie z aprobatą 

techniczną lub certyfikatem, 

1.4. wykonania wszystkich prac montażowych bez zakłócania prawidłowego funkcjonowania szpitala; 

1.5. instalacji minimum 80 sztuk odbiorników TV na koszt Dzierżawcy we wskazanych Oddziałach i salach  

(ilość odbiorników TV może ulec zwiększeniu). Urządzenia zainstalowane przez Dzierżawcę nie mogą w żaden 

sposób zakłócać pracy aparatury medycznej znajdującej się w pomieszczeniach szpitala, 

1.6. wykonania instalacji okablowania i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania STS, 

1.7. dostawy i montażu 1 dodatkowego odbiornika TV LED 50” rozmieszczonych/zainstalowanego w 

miejscach/miejscu ustalonych/ustalonym ze szpitalem w celu wyświetlania 20 programów niepodlegających 

opłacie (Izba Przyjęć - hall przy rejestracji),  

1.8. bezpłatnego zapewnienia korzystania z instalacji antenowej w pomieszczeniach służbowych i Oddziale 

Dziecięcym, 

1.9. dostawy i montażu na swój koszt automatów wrzutowych, przyjmujących monety 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł, 

umożliwiających płatność gotówką i kartą płatniczą oraz niezakłócających komunikacji i pracy oddziału. 

2. W trakcie obowiązywania umowy, Dzierżawca dodatkowo zobowiązany jest do elastycznego reagowania na 

zwiększenie lub zmniejszenie potrzeb Szpitala w zakresie ilości zamontowanych odbiorników telewizyjnych w 

zależności od potrzeb pacjentów Szpitala. 

3. Dzierżawca zobowiązany jest również przez cały okres obowiązywania umowy do zapewnienia pełnej obsługi 

serwisowej STS oraz elementów dodatkowych, przy czym czas reakcji serwisanta nie może być dłuższy niż 12 

godzin od zgłoszenia drobnych usterek, a w przypadku wystąpienia poważnych uszkodzeń do 3 dni. 

4. W związku z przedmiotem umowy określonym w § 2, Dzierżawca zobowiązany jest również do spełnienia 

warunków technicznych: 

4.1.  telewizory kolorowe LCD minimum 40 calowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r.  
z pilotami, atestem PZH i instrukcjami obsługi w języku polskim, 

4.2. stelaże do montażu odbiorników TV powinny umożliwiać ich obrót w osi poziomej oraz posiadać aprobatę 

techniczną lub atest, 

4.3. każde urządzenie, z którym pacjent ma bezpośredni kontakt musi posiadać stosowny atest PZH, 

4.4.Dzierżawca będzie pobierał opłaty za korzystanie z urządzeń do odbioru programów telewizyjnych z 

zastrzeżeniem, że jednorazowa opłata za większą ilość godzin będzie mniejsza niż iloczyn tej ilości godzin i ceny 

za 1 godzinę. 

 

§ 4 

1. Dzierżawca zobowiązany jest do montażu STS w pomieszczeniach wskazanych przez Szpital niezwłocznie po 

zawarciu niniejszej umowy, nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. 

2. Szpital zobowiązuje się umożliwić Dzierżawcy lub osobom upoważnionym przez Dzierżawcę dostęp do 

przedmiotu umowy przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku z wykluczeniem sytuacji związanej z reżimem 

sanitarnym. Dzierżawca zobowiązuje się do dostarczenia Szpitalowi aktualnego wykazu osób upoważnionych do 

dostępu do przedmiotu umowy. 

3. Potwierdzenie uruchomienia STS nastąpi w oparciu o dwustronnie podpisany protokół uruchomienia STS. 

Protokół powinien zawierać szczegółowe dane o ilości i miejscu zamontowanych odbiorników TV. Ilość ta będzie 

podstawą do naliczenia opłat w ramach niniejszej umowy. 



4. Dzierżawca przekaże protokół wykonania pomiarów ochrony od porażeń i rezystencji izolacji przewodów. 

5. Niedotrzymanie przez Dzierżawcę terminu, o którym mowa w ust. 1 spowoduje naliczenie kary w wysokości 

20% miesięcznej opłaty brutto (za wszystkie odbiorniki bez opłaty za energię) za każdy dzień zwłoki. 

6. Dzierżawca zobowiązuje się w ramach zainstalowanego STS do zapewnienia: 

a) jakości odbioru na wysokim poziomie, 

b) należytego stanu technicznego STS oraz wszystkich urządzeń współpracujących, 

c) sprawnie działającego serwisu technicznego. 

7. Dzierżawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u 

Wydzierżawiającego procedur, każdorazowo swój przyjazd ma obowiązek zgłosić do Działu Administracyjno-

Technicznego. 

§ 5 

1. Bezpośrednimi użytkownikami STS oraz wchodzącymi w jego skład odbiorników telewizyjnych będą pacjenci 

Szpitala. Nie wyklucza to możliwości korzystania z sieci STS przez przebywających na terenie placówki personel, 

osoby odwiedzające pacjentów oraz inne osoby przebywające na terenie placówki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami porządkowymi. 

2. Dzierżawca oświadcza, że będzie wykorzystywał zamontowaną Szpitalną telewizję w budynkach Szpitala do 

prowadzenia działalności polegającej na rozpowszechnianiu programów telewizyjnych na zasadach określonych 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 805 z późn. zm.), 

a działalność taka nie wymaga przewidzianych prawem koncesji i ponosi pełną odpowiedzialność prawną za 

przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji. 

3. Szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej w razie awarii, kradzieży lub zniszczenia urządzeń STS, 

zobowiązuje się jednak do udostępnienia organom ścigania wszelkich informacji o okolicznościach zdarzeń 

mogących mieć związek z kradzieżą lub zniszczeniem, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę 

zawodową na podstawie przepisów prawa. 

4. Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia STS na skutek zdarzeń losowych oraz ponosi wszelkie koszty w 

tym zakresie. Ponadto winien ubezpieczyć swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej w całym okresie 

wykonywania przedmiotu umowy. Na żądanie Szpitala Dzierżawca zobowiązany jest przedstawić stosowną polisę 

ubezpieczeniową. 

§ 6 

1. Miesięczna opłata za zajmowaną powierzchnię ścian pod zainstalowany jeden zestaw/odbiornik do odbioru 

programów telewizyjnych wynosi …….. zł netto powiększona o podatek VAT 23%, tj. ……………………… zł brutto 

(słownie ……………………………………….) i będzie pomnożona przez ilość zainstalowanych odbiorników telewizyjnych. 

2. Strony ustalają, że średni okres rozliczeniowy to jeden miesiąc. 
3. W przypadku planowanych remontów pomieszczeń lub ich zmian funkcjonalnych Wydzierżawiający 

powiadomi Dzierżawcę przed ich rozpoczęciem, mając na uwadze konieczność ewentualnego dokonania 

demontażu urządzeń lub dostosowania sieci do nowego stanu. 

4. W przypadku remontu sal z zainstalowanym STS powyżej 1-go miesiąca, opłata miesięczna zostanie 

pomniejszona o ilość odbiorników TV będących w użytkowaniu remontowanej Sali. 

5. Dzierżawca jest zobowiązany realizować płatność, o której mowa w § 6 ust.1 z dołu w terminie 14 dni od daty 

wystawienia 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. 

6. Wartość opłaty określona w § 6 ust. 1 nie uwzględnia opłaty z tytułu kosztów zużytej energii elektrycznej. 

Dzierżawca obciążany będzie przez Wydzierżawiającego kosztem zużytej energii, który zostanie wyliczony na 

podstawie danych producenta (poboru mocy dla urządzenia) pomnożonej przez 24 h oraz ilość dni w miesiącu 

dla urządzeń stacji czołowej oraz wzmacniaczy transmisyjnych i pomnożenia 4 h oraz ilości dni w miesiącu dla 

odbiorników telewizyjnych oraz automatów wrzutowych. 

Koszty dostawy mediów energetycznych dostarczonych od Wydzierżawiającego będą ustalane na 

podstawie faktur dostawców mediów tzn. że zmiana cen będzie wynikała ze zmian cen dostawców. 

7. Stawka miesięcznego czynszu za 1 odbiornik TV podlegać będzie corocznej waloryzacji według średniorocznego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS na początku każdego roku 



kalendarzowego ze skutkiem od początku danego roku kalendarzowego. Przedmiotowa zmiana nie wymaga 

każdorazowego sporządzania aneksu do umowy. Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę pisemnie o wysokości 

zmienionej stawki czynszu. 

 

§ 7 

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

ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Dzierżawca wpłaci w ciągu 7 dni licząc od dnia protokolarnego 

przekazania pomieszczeń na konto szpitala Nr 54 1500 1689 1216 8002 4800 0000 zabezpieczenie w wysokości 

trzymiesięcznego czynszu dzierżawy netto w wysokości ………………………………… złotych (słownie: 

……………………….……. złotych) zgodnie z § 22 Uchwały Nr XLII/1140/09 Sejmiku 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, o której mowa w ust. 1 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 usunięcia STS na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.07.2021 do dnia 31.12.2029 roku. 

2. Niniejsza umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia: 

a) w przypadku, gdy Dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą, co najmniej za dwa pełne okresy płatności, 

b) w przypadku rażącego naruszenia przez Dzierżawcę postanowień umowy, a w szczególności dotyczących 

podstaw prawnych i zasad bezpieczeństwa funkcjonowania STS. 

2. Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, bez jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku ujawnienia 

szkodliwości zainstalowanych przez Dzierżawcę urządzeń na zdrowiu ludzi lub na prace aparatury lub urządzeń 

Szpitala, co zostanie zbadane i potwierdzone przez uprawnionych do tego specjalistów lub instytucje. Koszt 

związany z przeprowadzeniem specjalistycznych badań potwierdzających szkodliwość zainstalowanych 

urządzeń systemu poniesie Dzierżawca, a w przypadku nie potwierdzenia szkodliwości odpowiednio 

Wydzierżawiający. 

3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do nakazania demontażu urządzeń do odbioru programów 

telewizyjnych i urządzeń towarzyszących na koszt Dzierżawcy, jeśli będzie to wynikało ze zmiany przeznaczenia 

pomieszczenia lub w razie konieczności rozbudowy STS. Aktualna ilość po demontażu zostanie zapisana w formie 

aneksu do niniejszej umowy. 

§ 9 

1. Dzierżawca usunie szkody powstałe na nieruchomości Wydzierżawiającego w przypadku, gdy powstaną one 

z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w czasie montażu, instalacji lub eksploatacji systemu STS. Koszt 

usunięcia szkód leży po stronie Dzierżawcy. 

2. Każda strona będzie niezwłocznie informowała druga stronę o wystąpieniu szkody, która powstanie w czasie 

montażu, konserwacji lub eksploatacji STS. 

3. Po upływie terminu obowiązywania niniejszej umowy Dzierżawca zdemontuje urządzenia Systemu Telewizji 

Szpitalnej w ciągu 10 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. 

4. Dzierżawca zobowiązuje się do naprawienia wszystkich szkód powstałych podczas demontażu systemu STS, 

wypełni ubytki w ścianach spowodowane demontażem oraz pomalowania ścian na kolor zgodny z aranżacją 

pomieszczenia w terminie wskazanym w ust. 3 lub przywrócenia stanu pierwotnego według wyboru 



Wydzierżawiającego. W przeciwnym wypadku Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia urządzeń 

STS i wykonania prac naprawczych na koszt Dzierżawcy. 

4. System Szpitalnej Telewizji oraz jego elementy pozostają własnością Dzierżawcy przez cały okres 

obowiązywania umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

 

§ 10 

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

1. Wydzierżawiający  jest Administratorem danych osobowych Dzierżawcy. 

2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania  danych osobowych przez Administratora Dzierżawca może   

kierować do Inspektora Ochrony Danych : 

a) pisemnie na adres korespondencyjny Administratora – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława 

Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice, 

b) mailowo na adres iod@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 w związku z realizacją umowy  i są  niezbędne do jej realizacji. 

 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 niezbędny, a także podmioty uprawnione   

na  podstawie obowiązujących przepisów. 

5. Dane osobowe Dzierżawcy będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej u Administratora 

zgodnie z przepisami ustawy o archiwach i narodowym zasobie archiwalnym. 

 6.  Dzierżawcy przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych oraz ich sprostowania. Nie przysługuje mu  prawo 

Żądania usunięcia jego danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 7.  Jeśli Dzierżawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do  

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem  

nieważności z zastrzeżeniem treści § 6 ust.7. 

3. Ewentualne spory mogące powstać przy realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego   

właściwego miejscowo dla Wydzierżawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wydzierżawiającego i jeden  

dla Dzierżawcy. 

5. Dzierżawca jest obowiązany do informowania Wydzierżawiającego o każdej zmianie swojego adresu do  

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

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 

2) sposób obliczania opłat za zużycie mediów 

 

 

 Dzierżawca        Wydzierżawiający 

mailto:iod@wsz-skier.pl

