
                                                             Załącznik nr 5 b

U M O  W A       dzierżawy ….........../Z/2017

zawarta w dniu …......................... r.  w wyniku postępowania przetargowego o zamówienie publiczne nr
191/2017 pomiędzy:
….................................................................................................................................

reprezentowanym  przez:
…................................................................................................................................. 

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: 19 475  000 PLN -  reprezentowaną przez   2 członków Zarządu  wymienionych
poniżej:

Andrzej Bujnowski                                                   -                  Prezes Zarządu
Janusz Roszkowski -                 Członek Zarządu

zwaną dalej Najemcą
o następującej treści:

§ 1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem:

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

§ 2
1. Wynajmujący oddaje Najemcy powyższe Urządzenie do używania - …........................................
2. Wynajmujący zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu wymienionego w § 1  do 10 dni  od daty zawarcia
niniejszej umowy.
3. Instalacja   sprzętu wymienionego w § 1   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) przeszkoli bezpłatnie personel  obsługujący urządzenie.

 5. Ponadto Wynajmujący  zapewni:

1) Bezpłatny serwis gwarancyjny – 24 miesięcy i  przeglądy  okresowe co 6 miesięcy.
2) W  przypadku  powtarzającego  się  3-krotnego  wystąpienia  usterki  tego  samego  podzespołu
analizatora  –  wydzierżawiający  zobowiązuje  się  do  wymiany  wadliwego  urządzenia  na  nowy  w
terminie 3 dni od  dnia zgłoszenia trzeciej usterki.

3)  Dostawca będzie świadczył bezpłatne usługi serwisowe związane z bieżącą konserwacją  
zestawu/zgodnie z kartą gwarancyjną/, oraz z tytułu awarii.

4) Naprawa aparatu w razie awarii max. do 48 godz. lub wstawienie zastępczego o nie gorszych
parametrach.

§ 3
1. Najemca będzie  używać wynajmowane sprzęty  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.



§ 4
Najemca  zobowiązuje się zwrócić Urządzenia  Wynajmującemu  z chwilą rozwiązania umowy, w stanie nie
pogorszonym  poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej eksploatacji.

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

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

2. Czynsz będzie płacony przez kolejne 24 miesiące tj. przez czas trwania umowy na podstawie miesięcznych
faktur wystawianych przez Wynajmującego.
3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązującą od wejścia w życie

nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6
1.  Umowa będzie obowiązywała przez okres 24  miesięcy tj. od dnia …..................... r. do …................ r.
W czasie trwania umowy, Wynajmujący  może ją wypowiedzieć z zachowaniem 3- miesięcznego okresu

wypowiedzenia.

§ 7
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową   mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. jedn. Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm. )

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo z

uwagi na siedzibę Wynajmującego.

§ 8
Spory  mogące  wyniknąć  w  związku  z  wykonywaniem  przedmiotu  niniejszej  umowy  strony  poddają
rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Najemcy .
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