
                                                                                           Załącznik nr 6

 U M O  W A    dzierżawy   - projekt    
zawarta w dniu  …............................... pomiędzy:

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

zwanym dalej Wynajmującym

a

„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 NIP 848-16-
30-309 Kapitał zakładowy: 18.575.000 PLN - reprezentowaną przez   2 członków Zarządu
spośród wymienionych poniżej:

Andrzej Bujnowski                                                -           Prezes Zarządu
Janusz Nowakowski                                              -  Zastępca Prezesa Zarządu
Janusz Roszkowski                                                -          Członek Zarządu

zwanym w dalszej części umowy Najemcą o następującej treści:

§ 1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem:

 …............................................. ( wpisać ) 

§ 2
1. Wynajmujący oddaje Najemcy powyższe Urządzenia do używania.

2. Wynajmujący  zobowiązuje  się  dostarczenia  w/w  sprzętu  do  2  tygodni  od  daty
zawarcia niniejszej umowy.

3. Instalacje  urządzeń  zostanie  potwierdzona  protokołem  przekazania  Urządzenia
Najemcy.

4. Wynajmujący dostarczy Najemcy wraz z   urządzeniem:
a) instrukcję obsługi urządzenia  w języku polskim,
b) całość  dokumentacji  technicznej  niezbędnej  do  prawidłowego  korzystania  z

Urządzenia ,
c) zapewni bezpłatny montaż aparatu,
d) przeszkoli bezpłatnie personel  obsługujący Urządzenie.

 ponadto zapewni:

1) wszelkie bezpłatne naprawy aparatu w razie awarii,

2) bezpłatne dostawy  części i akcesoria  niezbędnych do usunięcia usterki,

3) w  przypadku  3-krotnego  wystąpienia  usterki  aparatu  –  wydzierżawiający
zobowiązuje się do wymiany wadliwego analizatora na nowy.

§ 3
1. Najemca będzie  używać wynajmowane Urządzenie w sposób odpowiadający jego

właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi.
2. Bez uprzedniej  zgody Wynajmującego Najemca nie może obciążać,  użyczać oraz

rozporządzać Urządzeniem w jakikolwiek inny sposób na rzecz osób trzecich.
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§ 4
.1 Najemca zobowiązuje się zwrócić Urządzenie Wynajmującemu z chwilą rozwiązania

umowy,  w stanie  nie  pogorszonym  poza normalny  stopień  zużycia  wynikający  z
prawidłowej eksploatacji.

.2 W  okresie  6  miesięcy  najmu  Wynajmujący  będzie  zapewniał  bezpłatnie  serwis  z
wyjątkiem uszkodzeń wynikających z wadliwej eksploatacji aparatu, kiedy to  koszty
naprawy będzie pokrywał Najemca .

§ 5
.1 Czynsz  najmu   za  …..............................  ustalono  miesięcznie  w  wysokości  zł

(  słownie:  …....................   )  +  VAT  tj.  …..................  zł   brutto
(słownie.................................. ) płatny do 30  każdego miesiąca.

.2 Czynsz  najmu   za  …..............................  ustalono  miesięcznie  w  wysokości  zł
(  słownie:  …....................   )  +  VAT  tj.  …..................  zł   brutto
(słownie.................................. ) płatny do 30  każdego miesiąca.

.3 Czynsz  najmu   za  …..............................  ustalono  miesięcznie  w  wysokości  zł
(  słownie:  …....................   )  +  VAT  tj.  …..................  zł   brutto
(słownie.................................. ) płatny do 30  każdego miesiąca.

.4 Czynsz  najmu   za  …..............................  ustalono  miesięcznie  w  wysokości  zł
(  słownie:  …....................   )  +  VAT  tj.  …..................  zł   brutto
(słownie.................................. ) płatny do 30  każdego miesiąca.

.5 Czynsz będzie płacony przez kolejne 24 miesiące liczący od daty  instalacji Urządzeń
na podstawie miesięcznych faktur wystawianych przez Wynajmującego. 

§ 6
1. Umowę zawiera się na czas określony tj. 24  miesiące.
2. W czasie trwania umowy, każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem
nieważności.

§ 8
W  sprawach  nie uregulowanych postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy strony
poddają  rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Najemcy .

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu
dla każdej ze stron.

    WYNAJMUJĄCY                                                                                          NAJEMCA
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