
Załącznik nr 8 do SWZ 

 

 

UMOWA NR – wzór 

 

zawarta w dniu ………………... roku w Zielonej Górze pomiędzy: 

Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 

Zielona Góra, ul. Zyty 26, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000 596211, kapitał zakładowy 10 300,00 zł. 

NIP  973-102-53-15          REGON  970773231           KRS  0000596211           BDO  000027243 

zwanym w treści umowy Wynajmującym 

w imieniu którego działa: 

 

dr. Marek Działoszyński – Prezes Zarządu 

a 

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

NIP  …..….....…          REGON  ….…..….…           KRS  …....…..….           BDO  ……………… 

zwanym w treści umowy Najemcą 

w imieniu którego działa/ją: 

 

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

 

§ 1 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest użytkownikiem budynku położonego przy ul. Zyty 26          w 

Zielonej Górze oznaczonego na planie Wynajmującego symbolem „B’’ jak w załączniku nr 1 

do umowy. 

2. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy w budynku określonym w ust. 1                              

pomieszczenia – kuchnie oddziałową o łącznej powierzchni użytkowej 23,58 m² zwane 

w dalszej części umowy pomieszczeniami. 

 

§ 2 

1. Pomieszczenie wykorzystywane będzie przez Najemcę na świadczenie usług w zakresie 

przygotowywania oraz dystrybucji mieszanek mlecznych, leczniczych dla noworodków i 

dzieci do lat 3 przebywających w szpitalu, określonych w umowie 

nr …………...…..…………..… z dnia …..……. 

2. Przekazanie pomieszczeń nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego opisującego 

ich stan techniczny, z dniem zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług żywienia 

pacjentów Wynajmującego. 

§ 3 



1. Do obowiązków Najemcy należy: 

1) przystosowanie pomieszczeń do umówionego użytku z zachowaniem wymagań i warunków 

określonych w przepisach higieniczno – sanitarnych obowiązujących w żywieniu zbiorowym 

pacjentów Wynajmującego, 

2) dbanie, aby prowadzona w pomieszczeniach działalność była zgodna z właściwymi przepisami 

administracyjnymi i nie zakłócała swobodnego korzystania z innych pomieszczeń, 

3) umożliwienie, po uprzedzeniu przez Wynajmującego  kontroli pomieszczeń oraz sposobu 

wykonywania najmu, 

4) przy dołożeniu należytej staranności dbanie, aby korzystanie z pomieszczeń nie zagrażało jego 

zniszczeniu lub uszkodzeniu, 

5) utrzymywanie w należytej czystości i wymaganym stanie sanitarno – epidemiologicznym 

pomieszczeń (sprzątanie, mycie i utrzymywanie w czystości szyb), 

6) okresowe odnawianie pomieszczeń i wykonywanie napraw w zakresie wynikającym z art. 681 

kodeksu cywilnego. 

2. Koszty czynności określonych w ust. 1 ponosi Najemca. 

 

§ 4 

W związku z wynajmem pomieszczeń, o których mowa w § 1 Wynajmujący zobowiązuje się wobec 

Najemcy do udostępnienia mu odpłatnych świadczeń: 

1) korzystania z energii elektrycznej, 

2) korzystania z energii cieplnej 

3) korzystania z zimnej wody i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej. 

§ 5 

1. Za najem pomieszczeń Najemca zapłaci czynsz w wysokości 2,00 zł miesięcznie za 1 m² 

powierzchni użytkowej (słownie złotych: dwa złote 00/100) plus podatek VAT według 

przewidzianej właściwymi przepisami stawki. 

2. Czynsz naliczany będzie od miesiąca, w którym protokolarnie przekazano pomieszczenia. 

3. Czynsz będzie płatny miesięcznie z góry, na podstawie wystawionej przez Wynajmującego 

faktury VAT, w terminie do 21 dnia każdego m-ca. 

4. Faktury, na których będzie figurował  rachunek  bankowy spoza  „Białej Listy",  będą 

traktowane, jako  faktury nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania 

stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy wystawieniem faktury, a terminem płatności 

Najemca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej Liście" i na dzień zapłaty nie dokona 

On stosownej korekty, taka faktura również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować 

będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych przypadków nie stanowi opóźnienia 

uprawniającego Najemcę do odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec 

Wynajmującego. 

 

5. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego. 

 

§ 6 

1. Oprócz czynszu Najemca zobowiązuje się do pokrywania opłat eksploatacyjnych, według 



kosztów ponoszonych przez Wynajmującego, określonych w załączniku nr 2 do umowy. 

2. Opłaty eksploatacyjne płatne będą z dołu od miesiąca, w którym przekazane zostaną 

pomieszczenia według protokołu stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 

3. Na kwotę opłat eksploatacyjnych Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę VAT. 

4. W przypadku zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych wymienionych w ust. 1, 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian pobieranych opłat, zgodnie 

z faktycznie ponoszonymi kosztami, co nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy. 

5. Opłaty eksploatacyjne wymienione w ust. 1 Najemca będzie wpłacać na podstawie faktury 

VAT Wynajmującemu w terminie do 21 dnia następnego miesiąca. 

 

 

§ 7 

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności z tytułu czynszu oraz opłat określonych w § 6 

Najemca  zapłaci odsetki ustawowe za zwłokę. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany o trwałym charakterze budowlanym lub remontowym mogą być dokonane 

jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego i na własny koszt Najemcy. 

2. W przypadku dokonania przez Najemcę zmian w wynajmowanych pomieszczeniach zgodnie 

z trybem, o którym mowa w ust. 1, po zakończeniu najmu Najemcy zobowiązany będzie 

pozostawić zmiany bez odszkodowania o osobne wynagrodzenie. 

3. Opracowane projekty adaptacji i remontu pomieszczeń wymagają zatwierdzenia przez   

Wynajmującego. 

4. W przypadku dokonania przez Najemcę jakichkolwiek zmian w najmowanych  

pomieszczeniach bez zgody Wynajmującego, po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany 

będzie przywrócić pomieszczenia do stanu poprzedniego lub pozostawić nakłady bez 

obowiązku zwrotu ich wartości przez Wynajmującego, w zależności od wyboru 

Wynajmującego. 

 

§ 9 

1. Najemca bez uprzedniej zgody Wynajmującego, nie może w jakiejkolwiek formie 

przewidzianej prawem zbyć przedmiotu najmu lub oddać go do jakiegokolwiek innego 

korzystania podmiotom trzecim ani też ustanawiać zabezpieczeń wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

2. W razie naruszenia postanowień ust. 1 odpowiednie zastosowanie mają przepisy § 11. 

 

§ 10 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……... roku do dnia ………... roku. 

 

§ 11 

 

1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu 



wypowiedzenia przed upływem terminu obowiązywania umowy w przypadku: 

1) utraty prawa do prowadzenia działalności lub jej zakończenia przez Najemcę, 

2) naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszej umowy, 

3) rozwiązania umowy dotyczącej świadczenia usług żywienia pacjentów Wynajmującego przez 

Najemcę, 

4) zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu, 

5) używania pomieszczeń w sposób sprzeczny z umową. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Najemca zobowiązany jest 

zwrócić przedmiot najmu w terminie wskazanym przez Wynajmującego, w stanie 

technicznym nie gorszym od opisanego w protokole przekazania (załącznik nr 3 do umowy) 

oraz dokonać ostatecznych rozliczeń. 

§ 12 

Najemca zobowiązuje się w terminie obowiązywania umowy do ubezpieczenia pomieszczeń 

od ujemnych skutków zdarzeń losowych na czas trwania umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą 

niż 100 000,00 zł i przedłożenia odpisu Polisy Ubezpieczeniowej Wynajmującemu w terminie 30 dni 

od dnia obowiązywania umowy. 

 

§ 13 

Pełnomocnikami Stron uprawnionymi do kontroli wykonywania niniejszej umowy ustanawia się: 

1. Wynajmujący – Agnieszka Antoszków, Elwira Szymańska 

2. Najemca – ………………………………………. 

 

§ 14 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

§ 16 

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu właściwemu dla Wynajmującego. 

 

§ 17 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

  WYNAJMUJĄCY       NAJEMCA 

 



 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

Lp. Kliniczny Oddział 
Powierzchnia 

w m2 

Symbol 

pomieszczenia 

1 Pediatrii Ogólnej 23,58 B 3/57 

 

 

 

 

UWAGA: 

Wykaz powierzchni kuchni oddziałowej dokonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 a do umowy 

 

 

 

Kalkulacja zużycia wody dla kuchni oddziałowych 

Lp. Kliniczny Oddział Zmywarka Czajnik Zlewozmywak Ścieki 

  zimna zimna zimna ciepła  

1 Pediatrii Ogólnej 150 10 50 50 260 

 

Dobowe zużycie wody [l/24h] 150 10 50 50 260 

Zużycie dobowe łącznie [l/24h] 210 50 260 

Zużycie miesięczne średnie [l] 6300 1500 7800 

Średnie miesięczne zużycie [m3] 6,3 1,5 7,8 

       

 

 



         Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

Kalkulacja opłat na 1 miesiąc 

powierzchnia ogółem – 23,58 m2 

 

 

I. CZYNSZ: 

 

23,58 m2 x 2,00 zł/m² + obwiązująca w dniu fakturowania stawka podatku od towarów                  i 

usług VAT. 

 

II. KOSZTY EKSPLOATACYJNE: 

 

6. Zimna woda (*) – 4,66 zł/m3 + obwiązująca w dniu fakturowania stawka podatku od towarów 

i usług (VAT) – przyjęto ryczałt 6,3 m3/m-c. 
 

7. Ciepła woda (*) – składa się z dwóch składników: 

a/ podgrzanie wody – 21,41 zł/m3 + obwiązująca w dniu fakturowania stawka podatku od 

towarów i usług (VAT), 

b/ woda do podgrzania – 4,66 zł/m3 + obwiązująca w dniu fakturowania stawka podatku od 

towarów i usług (VAT), 

– przyjęto ryczałt 1,5 m3/m-c. 
 

8. Ścieki (*) – 6,86 zł/m3 + obowiązująca w dniu fakturowania stawka podatku od towarów i 

usług (VAT) – ilość według zużycia wody, tj. 7,8 m³/m-c. 
 

9. Ciepło opłata stała (cały rok) – 1,10 zł/m2 powierzchni użytkowej + obowiązująca w dniu 

fakturowania stawka podatku od towarów i usług (VAT). 
 

10. Ciepło w sezonie grzewczym – 3,54 zł/m2 powierzchni użytkowej + obowiązująca w dniu 

fakturowania stawka podatku od towarów i usług (VAT). 
 

11. Energia elektryczna (**) – rozliczana będzie na podstawie średnich cen za dostawę i usługi 

dystrybucji energii elektrycznej za kWh z odrębnych faktur rozliczeniowych z miesiąca, 

którego rozliczenia dotyczą + obowiązująca w dniu fakturowania stawka podatku od towarów 

i usług (VAT) – przyjęto ryczałt 353 kWh/m-c   

 

 

 

 

 

 

 

 


