
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. 

ul. Chorzowska 38 

41–605 ŚWIĘTOCHŁOWICE 
www.zoz.net.pl  
e-mail: sekretariat@zoz.net.pl 

NIP: 627–16–69–770, REGON: 000311450 

KRS: Sąd Rej. w K-cach, Wydz. VIII Gosp. KRS, 0000426290 

Wysokość kapitału zakładowego: 28.170.000,00 zł 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 

KONKURSU OFERT 

udzielenie zamówienia na wynajem i adaptację powierzchni Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wraz z 

przygotowaniem całościowego projektu, opracowania adaptacji i koncepcji podziału budynku 

(226 m²) na dwie odrębne działalności: apteki ogólnodostępnej oraz apteki szpitalnej. 
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http://www.zoz.net.pl/


I. Postanowienia ogólne:  

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez przepisy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r., nr 207, 

poz. 2108 z późn. zm.). 

2. Organizatorem Konkursu Ofert poprzedzającego zawarcie umowy na wynajem pomieszczeń w 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. jest Zarząd Spółki. Przedmiotem 

konkursu jest wynajem pomieszczeń w budynku wolnostojącym w skład którego wchodzą 

pomieszczenia byłej apteki szpitalnej i warsztatów, przy ul. Chorzowskiej 36 w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. o powierzchni 100 m
2
  wraz z przygotowaniem 

całościowego projektu, opracowania adaptacji i koncepcji podziału budynku (226 m²) na dwie 

odrębne działalności: apteki ogólnodostępnej oraz apteki szpitalnej.” 

3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu Ofert należy kierować na adres Zamawiającego: Zespól 

Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.; 41-605 Świętochłowice; ul. Chorzowska 38. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

Konkursu Ofert jest: w sprawach przedmiotu zamówienia Stefania Korzeczek tel. (32) 245 50 

41 do 45 w. 207, w sprawach procedury Jolanta Krowicka tel. (32) 245 50 41 do 45 w. 206. 

5. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w „Szczegółowych 

Warunkach Konkursu Ofert”, w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty – dostępne 

na stronie internetowej www.zoz.net.pl. 

6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

7. Przyjmujący Zamówienie nie może zlecić jego wykonania osobie trzeciej bez wyraźnej, 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

II. Określenie przedmiotu postępowania: 

 

„Wynajem i adaptacja powierzchni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 

z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wraz z przygotowaniem 

całościowego projektu, opracowania adaptacji i koncepcji podziału budynku (226 m²) na dwie 

odrębne działalności: apteki ogólnodostępnej oraz apteki szpitalnej.” 

 

Na podstawie zawartej umowy wybrany Oferent będzie zobowiązany do: 

1. Wynajmu pomieszczeń byłej apteki szpitalnej położonych przy ul. Chorzowskiej 36 oraz 

dokonania adaptacji tych pomieszczeń w zakresie potrzebnym do zachowania jednolitej 

architektury budynku i wnętrza, na potrzeby zorganizowania i uruchomienia w tym miejscu 

apteki ogólnodostępnej. Szacunkowa powierzchnia dzierżawy 100 m
2
   

2. Przygotowania projektu, opracowania adaptacji i koncepcji podziału budynku na dwie odrębne 

działalności: apteki ogólnodostępnej oraz apteki szpitalnej wraz z wymaganymi przepisami 

dokumentacją konieczną do dokonania adaptacji obu aptek. 

3. Okres przewidziany do modernizacji – 3 miesiące od daty zawarcia umowy, chyba że zaistnieją 

nieprzewidziane wcześniej okoliczności mające wpływ na realizację zadania. 

4. Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - min. suma gwarancyjna 

ubezpieczenia  wynosi 300 000,00 zł. 

5. Przyjęcia następujących terminów realizacji zadania: 

- rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń wskazanych w pkt. 1 pod aptekę ogólnodostępną - od 

dnia zawarcia umowy z Wykonawcą  

- zakończenie adaptacji pomieszczeń – 3 miesiące od daty zawarcia umowy. 

 

 



 

III. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach 

Konkursu Ofert”. 

2. Ofertę należy przygotować na „FORMULARZU OFERTOWYM” stanowiącym załącznik do 

niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”. Ofertę wraz ze wszystkimi 

załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie o oznaczeniu 

zawierającym: 

Nazwa Zamawiającego: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 

41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38 

Konkurs Ofert-znak: 56/ZA/13 

Wynajem i adaptacja powierzchni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z 

o.o. z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. 

3. Oferta powinna zawierać: 

a) wypis z KRS  lub ewidencji działalności gospodarczej; 

b) decyzję NIP; 

c) decyzję REGON; 

d) zaakceptowany wzór umowy; 

e) kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 

300 000,00 zł; 

f)  plan podziału budynku (226m²) na dwie odrębne działalności: 

- apteki ogólnodostępnej, 

- apteki szpitalnej. 

Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane i potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez osobę prawnie umocowaną do zaciągania zobowiązań, w przypadku osób 

prawnych  winno to wynikać z dokumentu potwierdzającego wpis Oferenta do Krajowego Rejestru 

Sądowego lub pełnomocnictwa. 

4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty  muszą być parafowane własnoręcznie przez 

Oferenta. 

IV. Wymagania wstępne. 

1.Oferent zobowiązany jest wynająć pomieszczenia byłej apteki szpitalnej oraz warsztatów 

położonych przy ul. Chorzowskiej 36 oraz dokonać adaptacji tych pomieszczeń w zakresie 

potrzebnym do zachowania jednolitej architektury budynku i wnętrza, na potrzeby zorganizowania i 

uruchomienia w tym miejscu apteki ogólnodostępnej – szacunkowa powierzchnia najmu ok. 100 m
2
 

oraz do przygotowania całościowego projektu, opracowania adaptacji i koncepcji podziału budynku 

(226 m²) na dwie odrębne działalności: apteki ogólnodostępnej oraz apteki szpitalnej.” 

2. Niezbędnych adaptacji wynajmowanej powierzchni oferent dokona na własny koszt i po 

uprzednim, pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym projektu oraz kosztorysu.. 

3.Cena 1 m
2
 wynajmu nie może być niższa niż 45 zł (netto). 

4.Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres 

współpracy - min. suma gwarancyjna  ubezpieczenia wynosi 300 000,00 zł – kopia polisy. 



5.Wykonawca musi zapewnić utylizację wszelkich odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 

medycznymi (Dz.U. nr 139, poz. 940). Wykonawca we własnym zakresie odpowiada również za 

organizację wywozu odpadów komunalnych. 

6.Oferent przed złożeniem oferty ma prawo dokonać wizji lokalnej budynku i pomieszczeń. 

Jakiekolwiek zastrzeżenia co do przedmiotu dzierżawy nie będą uwzględniane po zakończeniu 

niniejszego postępowania. 

7.Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu apteki 

ogólnodostępnej. 

V. Czas wykonania umowy 

    72 miesiące od daty zawarcia umowy. 

VI. Kryteria jakim będą podlegały oceny składanych ofert 

 

Deklarowana cena netto 1 m
2 

 najmu powierzchni – 90 % 

Plan podziału budynku na dwie odrębne działalności: apteki ogólnodostępnej oraz apteki 

szpitalnej – 10 % 

 

Wartość punktowa ceny najmu za 1m
2
 netto (maksymalna do osiągnięcia liczba punktów w 

tym kryterium – 90 pkt) 

 

 Cena badanej oferty   _  

    Cena najwyższa 

 

Wartość punktowa planu podziału budynku na dwie działalności (maksymalna do osiągnięcia 

liczba punktów w tym kryterium – 10 pkt) 

 

 Ocena Komisji 

 

Udzielający zamówienie zawrze umowy z tym, którego oferta jest najkorzystniejsza – 

uzyskała największą ilość punktów (maksymalna do osiągnięcia liczba punktów w ocenie 

końcowej – 100 pkt). 

VII. Miejsce i termin składania oferty 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 

41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38 

budynek Szpitala- Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych pok. nr 19 

z dopiskiem: 

Konkurs Ofert Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – znak: 56/ZA/13 Oferta na 

wynajem pomieszczeń byłej apteki. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2013 roku o godzinie 12.00. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. 

VIII. Związanie ofertą 

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 

41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38 

dnia  30.09.2013 r. o godzinie  12:30 w pok. nr 14 

x 90  



2. Komisja Konkursowa przystępując do otwarcia ofert dokonuje: 

a) Potwierdzenia listę otrzymanych ofert z ich faktycznym stanem  

b) Sprawdzenia prawidłowość zamknięcia koperty z ofertą 

c) Otwarcia koperty z ofertami podając: 

 Nazwę i siedzibę Oferenta 

 Informację dotyczącą ceny 

3. Komisja konkursowa, przystępując do analizy ofert na posiedzeniu zamkniętym bez udziału 

oferentów, celem rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności: 

 odrzuca oferty lub wzywa ich do uzupełnienia 

 przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów 

 wybiera najkorzystniejszą ofertę 

 

X. Pouczenie zamawiającego: 

1. Zamawiający odrzuca ofertę:  

1) złożoną przez świadczeniodawcę po terminie;  

2) zawierającą nieprawdziwe informacje;  

3) jeżeli świadczeniodawca nie określił wartości 1 m
2
 najmowanej powierzchni;  

4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

6) jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną;  

7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach 

prawa oraz warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu. 

2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można 

odrzucić w części dotkniętej brakiem.  

3. W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub 

gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w 

wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.  

 

XI. Zastrzeżenia  zamawiającego: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do: zmiany terminów, odwołania konkursu lub 

pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny, jak również do unieważnienia 

konkursu  w każdym czasie bez uzasadnienia.  

2. Zarząd Spółki unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, w szczególności gdy:  

1) nie wpłynęła żadna oferta;  

2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 3;  

3) odrzucono wszystkie oferty;  

4) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć.  

3. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja 

może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych 

warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

4. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania  w miejscu i terminie określonych w 

ogłoszeniu o konkursie ofert.  

5. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej www.zoz.net.pl, w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie zawiera nazwę 

(firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 

świadczeniodawcy, który został wybrany.  



6. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega 

rozwiązaniu.  

 

 

Zamawiający może przesunąć termin składania ofert lub odwołać albo też unieważnić 

konkurs ofert bez podania przyczyny. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji o zwarciu umowy z wyłonionymi przez Komisję 

Oferentami. 
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Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

w konkursie na udzielenie zamówienia na wynajem i adaptację powierzchni Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 

wraz z przygotowaniem całościowego projektu, opracowania adaptacji i koncepcji podziału  

budynku (226 m²) na dwie odrębne działalności: apteki ogólnodostępnej oraz apteki szpitalnej. 

I. Dane oferenta 

1. nazwa 

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

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

…………………………………………………………………………………… 

2. siedziba 

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………… 

3. adres, nr telefonu, fax 

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

………………………………………… 

4. NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………………. 

5. dane rejestrowe 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

II. Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38,   

41-605 Świętochłowice  

 

III. 1.W oparciu o ogłoszenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. dot. konkursu na 

wynajem i adaptację powierzchni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z 

przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wraz z przygotowaniem całościowego projektu, 

opracowania adaptacji i koncepcji podziału budynku (226 m²) na dwie odrębne działalności: apteki 

ogólnodostępnej oraz apteki szpitalnej, oferuję: 

2.Wynajem pomieszczeń byłej apteki szpitalnej położonych przy ul. Chorzowskiej 36 oraz dokonania 

adaptacji tych pomieszczeń w zakresie potrzebnym do zachowania jednolitej architektury budynku i 

wnętrza, na potrzeby zorganizowania i uruchomienia w tym miejscu apteki ogólnodostępnej -  

szacunkowa powierzchnia dzierżawy 100 m
2
.  

 

   3.Deklaruję, iż poniosę koszty adaptacji i dostosowania pomieszczeń przeznaczonych pod adaptację 

    apteki oraz warunków wewnętrznych i zewnętrznych usytuowania budynku, w którym znajdują się  

    pomieszczenia pod dzierżawę i pomieszczenia przyległe. W ramach prac adaptacyjnych wykonam 

    również konieczne prace rozbiórkowe. Zapewniam wykonanie niezbędnych prac budowlanych w całym 

     pomieszczeniu apteki i warsztatów, niezależnie od usytuowania i metrażu dzierżawionych pomieszczeń. 

 

   4. Cena 1 m
2
 dzierżawionej powierzchni (min. 45 zł)  ….. zł/m

2
 netto/miesiąc. 

 

 

IV. Deklaruję następujące terminy płatności: 

1. czynsz – 14 dni od daty wystawienia faktury, 
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2. opłaty za energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków – 14 dni od wystawienia faktury 

 

V. Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia na wstępie powołanego, szczegółowymi warunkami 

przeprowadzania konkursu oraz wzorem umowy (zał. 2) obowiązującymi w przedmiotowym 

postępowaniu  i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje konieczne do 

przygotowania oferty. 

2. Uważam się związany niniejszą ofertą na czas określony w szczegółowych warunkach 

przeprowadzania konkursu w przedmiocie, którego moja (nasza) oferta dotyczy, tj. przez okres 21 dni 

od upływu terminu składania ofert. 

3. Wzór umowy (zał. 2) obowiązujący w konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia, którego 

moja oferta dotyczy – został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru 

mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.. 

- że pozostaję w dyspozycji w celu wykonywania przyjętego zamówienia. 

- że dane przedstawione w ofercie są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  

 

 

 

 

 

 

/podpis osoby upoważnionej/ 

                                           do reprezentacji oferenta – czytelny lub z pieczątką imienna 

 

 

Załączniki: 

1. wypis z KRS  lub ewidencji działalności gospodarczej; 

2. decyzja NIP; 

3. decyzja REGON; 

4. zaakceptowany wzór umowy; 

5. kopia polisy OC; 

6. plan podziału budynku na dwie odrębne działalności: 

- apteki ogólnodostępnej, 

- apteki szpitalnej. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
(podpis osoby uprawnionej, data) 
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Załącznik Nr 2 

UMOWA   NAJMU  

 

zawarta w dniu ........................ w Świętochłowicach  

pomiędzy: 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. 

Chorzowskiej 38, NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 

w której imieniu działają : 

1.  Dariusz Skłodowski       -       Prezesem Zarządu 

2. Ilona Tkocz-Furman - Wiceprezes Zarządu 

 

zwaną dalej "Wynajmującym" 

 

a  ..................................................................................................................... 

w którego imieniu działają: 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

zwanym dalej "Najemcą" 

 

§1 

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem pomieszczenia znajdujące się w budynku byłej apteki szpitalnej 

oraz warsztatów w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 36 o powierzchni ok. 100 m
2
 zgodnie z 

SWKO „Na udzielenie zamówienia na Wynajem i adaptacja powierzchni Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wraz z 

przygotowaniem całościowego projektu, opracowania adaptacji i koncepcji podziału budynku (226 m²) na 

dwie odrębne działalności: apteki ogólnodostępnej oraz apteki szpitalnej.” nr 56/ZA/13 z dnia 23.09.2013 

r. oraz ofertą stanowiącymi integralną część umowy. 
 

§2 

1. Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na wykonywanie działalności apteki ogólnodostepnej, 

pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. 

2. Najemca odpowiada za bezpieczeństwo sanitarne i pożarowe w najmowanych pomieszczeniach.  

3. Najemca zobowiązany jest do wyposażenia na własny koszt  najmowanych pomieszczeń w sprzęt p.poż. 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i we własnym zakresie rozmieścić sprzęt p.poż. zgodnie z  

obowiązującymi przepisami. 

4. Najemca za zgodą Wynajmującego wyrażoną na piśmie na podstawie dostarczonego projektu i 

kosztorysu (pod rygorem nieważności), na własny koszt wykona prace adaptacyjne zgodnie z  

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego, przepisami 

p. poż. i sanitarnymi. Po zakończeniu umowy najmu lub jej rozwiązaniu nakłady dokonane przez 

Najemcę na prace remontowe, adaptacyjne przechodzą na  Wynajmującego, tj. Najemca zrzeka się  

jakichkolwiek roszczeń o zwrot  poczynionych nakładów lub też o zapłatę  ich  wartości. 

5. Najemca zobowiązany jest do posiadania ważnych protokołów pomiarów elektrycznych. 

6. Najemca wyraża zgodę na  przeprowadzenie przez  przestawicieli Wynajmującego  lub innych 

upoważnionych zgodnie z prawem podmiotów kontroli dzierżawionych pomieszczeń  w całym okresie 

trwania umowy. 

7. W razie wykorzystania przedmiotu najmu w inny sposób aniżeli określony w ust. 1,  bez pisemnej (pod 

rygorem nieważności) zgody Wynajmującego lub nieprzestrzegania przepisów sanitarnych lub 

przeciwpożarowych Wynajmujący  ma prawo  do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

8. Najemca na własny koszt wykona projekt adaptacji i podziału budynku byłej apteki szpitalnej oraz 

warsztatów w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 36 o powierzchni 226,0 m
2
 zgodnie z SWKO 

     z przeznaczeniem na potrzeby działalności apteki ogólnodostępnej oraz apteki szpitalnej.  
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9. Wszelka dokumentacja powstała w związku z wymogami określonymi w ust. 8 przechodzi z dniem 

wykonania adaptacji na własność Wynajmującego z prawami jej eksploatacji na wszystkich polach wraz 

z prawami autorskimi majątkowymi 
 

§3 

1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz  w wysokości …….. netto + VAT miesięcznie z góry w 

terminie 14 dni od daty wystawienia faktury  na konto Nordea Bank Polska S.A. Nr 20 1440 1101 0000 

0000 1543 4309 lub w kasie Wynajmującego na podstawie wystawianych Najemcy faktur VAT. 

Oprócz czynszu  ponosił będzie opłatę za energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków, według 

wskazań podliczników, centralne ogrzewanie w przeliczeniu na m
2
 wynajmowanej powierzchni płatne 

z dołu  w terminie  14 dni od daty wystawienia faktury każdego następnego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. W przypadku opóźnienia w zapłacie  naliczane bedą odsetki ustawowe. 

2. Wysokość czynszu jest wiążąca dla stron umowy od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 roku. Po 

tym okresie kwota ta może ulec zmianie o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa GUS za 

poprzedni rok. Nowa wysokość czynszu obowiązywać będzie od miesiąca następnego po ogłoszeniu 

wskaźnika inflacji.  Zmiana czynszu w oparciu o   wskaźnik inflacji nie wymaga zmiany umowy. 

3. Stawka za bezumowne korzystanie z pomieszczeń wynosi dwukrotność czynszu określonego w ust 1.  
 

§4 

Bez zgody Wynajmującego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności Najemca nie może  oddać 

pomieszczeń w całości lub części do bezpłatnego używania (użyczać), podnajmować, wydzieżawiać    

osobie trzeciej. 

§5 

W przypadku naruszenia § 4 Wynajmujący  ma prawo do  naliczania kary umownej w wysokości 

trzykrotnego czynszu netto określonego w § 3, za każdy miesiąc, w którym doszło do naruszenia § 4. 

Wynajmujący jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§6 

Czas trwania umowy - 72 miesiące od daty zawarcia umowy , tj. od dnia ...... r.  do dnia  ...... r. 
 

§7 

1. Najemca może rozwiązać  umowę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia po 

upływnie trzech lat od daty zawarcia umowy, 

2.  Wynajmujący z ważnych przyczyn może rozwązać umowę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu 

wypowiedzenia po upływnie trzech lat od daty zawarcia umowy. Przez ważne przyczyny należy rozumieć 

np.  potrzebę wykorzystania  najmowanych pomieszczeń na statutową działaność Wynajmującego, 

zmianę formy organizacyjnej Wynajmującego, sprzedaż pomieszczeń.   

3.Wynajmujacy  może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy 

Najemca: 

a/  naruszył § 4 umowy, 

b/  zaszły okoliczności określone w § 2 ust 7  

c/  jest w opóźnieniu z zapłatą czynszu lub części czynszu za dwa kolejne okresy płatności. 

Każdy z wymienionych  przypadków traktowany jest oddzielnie.  

4. W przypadkach określonych w ust. 1   i ust  3  Najemcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu 

poczynionych nakładów i nie przysługuje mu roszczenie o zwrot utraconych korzyści. 

5. W przypadku wskazanym w ust 2 Najmcy przysługuje prawo domagania się części udokumentowanych, 

niezamortyzowanych na dzień rozliczenia nakładów obliczonych proporcjonalnie do czasu trwania najmu , 

bez prawa dochodzenia zwrotu utraconych korzyści. 
 

§8 

1. Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania najmowanych pomieszczeń zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz dbania, aby ich stan nie uległ pogorszeniu.  
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2. Przez czas trwania umowy, Najemca zobowiązany jest do wykonywania drobnych nakładów, do 

których należą w szczególności nakłady określone w art. 681 k. c. 

 

§9 

1.  Po zakończeniu umowy najmu  Najemca  zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu  przedmiot najmu 

     w stanie nie pogorszonym. 

2.  Po okresie obowiązywania umowy lub jej rozwiązaniu , wypowiedzeniu Najmca jest obowiązany 

     wydać pomieszczenia na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wraz z dokumentacją dotyczącą 

     adaptacji, remontu pomieszczeń. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

 

§11 

1. Zmiana treści postanowień umowy wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust 2 umowy 

2. Wszelkie spory rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Najemcy. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wynajmujący, a 

jeden Najemca. 

 

 

 

                   WYNAJMUJĄCY                                                                       NAJEMCA 


