
Załącznik  Nr 7  -  projekt umowy najmu

U M O W A  N A J M U  …../Z/2012 

zawarta dnia ............... roku

w wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w trybie  przetargu nieograniczonego,   zgodnie  z 
ustawą o zamówieniach publicznych znak sprawy: 987/2012, pomiędzy : „Pro – Medica” w Ełku 
Sp.  z  o.  o.,  19  –  300   Ełk,  ul.  Baranki  24;  Sąd  Rejonowy w Olsztynie  VIII  Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179; Kapitał zakładowy 
16 850 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309
reprezentowanym przez: 

§ ….................................... - …...............................
§ …....................................            - …...............................
§ ….................................... - …...............................

zwanym dalej  Wynajmującym a :

….........................................................................................................
reprezentowaną przez:

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

zwanym  dalej  Najemcą
o następującej treści:

§ 1

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pomieszczenia z przeznaczeniem dla kuchni szpitalnej 
o łącznej powierzchni …....... m2 znajdujące się w budynku „Pro – Medica” w Ełku przy  ul. 
Baranki 24.

2. Najemca,  przyjmuje  do  wykonania  przeprowadzenie  dostosowania  pomieszczeń i 
wyposażeniem celem zapewnienia  świadczenia  usługi  kompleksowego żywienia  pacjentów 
zgodnie  z  warunkami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zgodnie  z  opisem 
zamówienia  –  załącznik  nr  1  i  2  oraz  złożoną  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  
publicznego ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

3. Najemca powinien zrealizować prace w zakresie  dostosowania istniejących pomieszczeń  w 
systemie zaprojektuj i wybuduj tzn. winien we własnym zakresie sporządzić projekt, uzyskać 
przewidziane prawem niezbędne pozwolenia.

4. Projekt winien być zgodny z zakresem prac określonych w przedmiocie zamówienia. 
5. Całość prac i obowiązków związanych z dostosowaniem istniejących pomieszczeń na potrzeby 

kuchni  winna być przeprowadzona w terminie  do dnia  01.09.2012r.  wraz z uzyskaniem 
niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie produkcji posiłków.  

6. W przypadku przedłużenia okresu trwania robót dostosowawczych. Najemca winien zapewnić 
przygotowanie oraz dostawę posiłków we własnym zakresie z innej kuchni. Okoliczność ta nie 
może wpłynąć na jakość świadczeń dotyczących żywienia pacjentów Zamawiającego.

7. W przypadku stosowania przez Najemcę § 1 pkt. 6, Wynajmujący naliczy za każdy dzień 
korzystania z innej kuchni karę umowną w wysokości 750 zł po upływie 30 dni od terminu 
wskazanego w § 1 ust. 5. Kara o której mowa w zdaniu poprzednim nie będzie naliczana za 
czas opóźnienia leżący po stronie Zamawiającego.

8. Prace w zakresie dostosowania istniejących pomieszczeń winny być prowadzone ze szczególną 
starannością,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  oraz  sztuki  budowlanej,  a  także  w  sposób 
zapewniający zachowanie zasad dotyczących bhp, p. poż. i ochrony środowiska.

9. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem istniejących  pomieszczeń kuchennych oraz pełnym 
wyposażeniem ponosi Najemca wyłącznie na swoje ryzyko gospodarcze z wyłączeniem prawa 
zwrotu  poniesionych  nakładów w  tym na  przedmiot  najmu również  powstałego  w trakcie 
użytkowania.
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10. Najpóźniej  na  dzień  przed  rozpoczęciem  świadczenia  usług  w  którym  wykonano  prace 
dostosowawcze lokalu,  Najemca  w  obecności  Wynajmującego  dokona  inwentaryzacji 
pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu.

11. Zmiana przeznaczenia przedmiotu najmu  jest niedopuszczalna.
12. Najemca  zobowiązuje  się  siłami  i  środkami  własnymi  utrzymać  pomieszczenia,  sprzęt, 

urządzenia  oraz  ich  bezpośrednie  otoczenie,  będące  przedmiotem  najmu  we  właściwym 
stanie sanitarno – higienicznym.

13. Najemca  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  kosztów  związanych  z  bieżąca  eksploatacją  i  
konserwacją przedmiotu najmu. 

14. Najemca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  właściwej  (zgodnej  z  aktualnymi  przepisami 
prawa)  gospodarki  odpadami  w  tym  również  do  ponoszenia  kosztów  związanych  z 
powstającymi  u  Najemcy  odpadami  a  w  szczególności:  odpadami  produkcyjnymi, 
pokonsumpcyjnymi,  czyszczeniem  i  konserwacją  separatorów  tłuszczu  i  skrobi.  Najemca 
uzyska stosowne pozwolenia w tym zakresie.

15. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić Najemcy dostęp do mediów.
16.Najemca  będzie  ponosił  opłaty  za  korzystanie  z  mediów  w  trakcie  trwania  dostosowania 
pomieszczeń na potrzeby kuchni  wg wskazania podlicznika za energię elektryczną przy czym 
podlicznik winien być zamontowany nie później niż  w terminie 2 dni przed rozpoczęciem robót 
budowlanych , za wodę i ścieki wg zainstalowania przez Najemcę odrębnego wodomierza celem 
pomiaru wody ciepłej i zimnej przez wydzielenie przyłącza wraz z zainstalowaniem wodomierza 
w  terminie 2  dni przed  rozpoczęciem robót  budowlanych;  zaś  za  centralne  ogrzewanie  wg 
zainstalowania  przez  Najemcę  przepływomierza  wraz  z  ciepłomierzem w terminie  14  dni  od 
zawarcia umowy.

  § 2

1. Najemca będzie ponosić opłaty za czynsz za powierzchnię w wysokości 1 500 zł netto ( jeden 
tysiąc pięćset złotych 00/100) miesięcznie, 

2. Ponadto Najemca będzie ponosić opłaty za media
a) energię elektryczną,
b) wodę i ścieki 
c) centralne ogrzewanie 

- wg pomiarów urządzeń opisanych w   § 1 ust. 16 i stawek i zasad w § 2 ust. 6
3. W przypadku nie zamontowania urządzeń wskazanych w § 1 ust. 16 opłaty za media będą 

liczone ryczałtowo: 
a) za energię elektryczną – miesięcznie  6.100,00 zł + VAT
b) za wodę i ścieki – miesięcznie  1.370,00 zł +VAT
c) centralne ogrzewanie  - miesięcznie  4,75  zł +VAT /m2 powierzchni użytkowej
4. Najemca zobowiązuje się płacić czynsz z tytułu najmu na podstawie wystawionej faktury VAT 

za dany miesiąc z płatnością 30 dni od wystawienia faktury. Najemca zobowiązuje się opłacać 
opłaty  za  media  na  podstawie  wystawionej  faktury  VAT  przez  Wynajmującego  za  ich 
korzystania w danym miesiącu płatne  w terminie  30 dni  od wystawienia faktury. Strony 
dopuszczają kompensatę wzajemnych ewentualnych zobowiązań.

5. Czynsz nie ulegnie zmianie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Po upływie tego 
okresu ceny mogą ulec zmianie  nie częściej  niż  raz na dwanaście miesięcy o maksimum 
wyrażone wskaźnikiem cen towarów i usług ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

6. Każda  zmiana  stawek  mediów  dokonana  przez  Usługodawców  tych  mediów  powodować 
będzie  zmianę  stawek,  których  nowa wartość  określona  będzie  od  następnego  miesiąca. 
Powyższy fakt nie stanowi zmiany warunków umowy.

7. Zmiana czynszu o którym mowa w ust.1 będzie następowała na podstawie zawiadomienia 
przez Wynajmującego i nie będzie wymagała zmiany do umowy w formie aneksu. Zmiana 
czynszu wyższa niż   waloryzacja wymagać będzie podpisanie  aneksu albo wypowiedzenia 
dotyczy  wysokości  czynszu  najpóźniej  na  miesiąc  naprzód,  na  koniec  miesiąca 
kalendarzowego z mocą obowiązującą po upływie okresu wypowiedzenia.
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8. W okresie  prowadzenia prac w zakresie dostosowania  istniejących pomieszczeń opłata za 
czynsz wynosić będzie 500 zł netto ( pięćset złotych 00/100).

9. Najemca zobowiązuje się do samodzielnego opłacania podatku od nieruchomości.

§ 3
1. Najemca zobowiązany jest do:

a) Używania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
b) Przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad porządkowych, p/poż, bhp itp.,
c) Pokrycia kosztów usunięcia powstałych w wyniku działalności Najemcy szkód,
d) Współpracy ze służbami Zamawiającego
e) Odizolowania  frontu  robót  na  własny  koszt  (zabezpieczyć  przed  przedostawaniem się 

kurzu i innych zanieczyszczeń) do pozostałych pomieszczeń  szpitala; oraz ograniczyć inne 
uciążliwości związane z robotami budowlanymi.

2. Najemca nie ma prawa oddawania w podnajem pomieszczeń osobom trzecim czy do 
nieodpłatnego używania. 

§ 4

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …………. do dnia 06.09.2019 r.
2. Umowa  ulega  natychmiastowemu rozwiązaniu   bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia  w 

przypadku rozwiązania umowy dotyczącej  świadczenia usług związanych z kompleksowym 
żywieniem pacjentów.

§ 5

1. Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia w przypadku, gdy Najemca:

a) wykorzystuje pomieszczenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
b) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania pomieszczeń lub ich części 

osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.
c) w przypadku określonym w § 4 ust. 2.
d) będzie przedłużał  dostosowanie istniejących pomieszczeń   dłużej niż 3 miesiące od 

terminu wskazanego w § 1 ust. 5.
e) nie  uzyska  zatwierdzenia  projektu  technologicznego  przez  właściwego  inspektora 

sanitarnego oraz zgody na konieczne ewentualne odstępstwa.
2. Jeżeli Najemca będzie dopuszczał się zwłoki w zapłacie czynszu lub opłat za korzystanie z  
mediów za 2 pełne okresy płatności Wynajmujący udzieli mu dodatkowy termin miesięczny do 
zapłaty pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia.
3.  Strony  uzgadniają  że  Wynajmujący  ma  prawo  wypowiedzieć  umowę  z   zachowaniem 
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadkach:
a)  powstania  zaległości  w  zapłacie  choćby  części  czynszu  lub  części  opłat  za  korzystanie 
z mediów.

§ 6

1. Najemca po wygaśnięciu lub wcześniejszym zakończeniu realizacji  umowy zobowiązany jest 
pozostawić nieodpłatnie  Zamawiającemu zmodernizowane pomieszczenia, urządzenia, sprzęt i 
wyposażenie  w  stanie  pozwalającym  na  dalszą  kontynuacje  procesu   technologicznego  z 
zakresu przedmiotowej umowy.

2. Oddanie przedmiotu najmu nastąpi w formie protokolarnej.
3. Po wygaśnięciu lub wcześniejszym zakończeniu realizacji umowy Wynajmujący  naliczy  karę 

umowną w wysokości 500 zł  za każdy dzień bezumownego użytkowania lokalu.

§ 7
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W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wynajmujący 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim  wypadku  Wynajmujący  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu 
wykonania części umowy.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron 
w formie  pisemnego aneksu do niniejszej  umowy pod rygorem nieważności  z  zastrzeżeniem 
§ 2 ust.5-7.

§ 9

1. Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy,  w  przypadku  braku  możliwości  ich 
polubownego rozwiązania rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu    cywilnego 
i ustawy  - Prawo  zamówień  publicznych.

§10

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

WYNAJMUJĄCY                                                           NAJEMCA

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