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UMOWA DZIERŻAWY Nr OP/270/…./21 

 

zawarta w dniu …………………………2021 r. pomiędzy: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym 

dalej „Dzierżawcą”, reprezentowanym przez: 

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

a 

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 PUMw Szczecinie, z siedzibą przy  al. 

Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000018427, REGON: 000288900 oraz NIP: 9551908958, zwanym dalej 

„Wydzierżawiającym”, reprezentowanym przez:  

Dyrektora – Marcina Sygut,  

- zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy „Stronami”. 

 

Umowę zawarto na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 
zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego wraz z dzierżawą pomieszczeń. 

 

§1 

Wydzierżawiający oświadcza, że: 

1) właścicielem budynku, w którym znajdują się pomieszczenia stanowiące przedmiot dzierżawy 

jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (dalej PUM); 

2) Senat PUMUchwałą Nr 125/2016 wyraził zgodę na oddanie przez Wydzierżawiającego do 

odpłatnego używania majątku nieruchomego tj. pomieszczeńo łącznej powierzchni 242,46 m2 

(słownie: dwieście czterdzieści dwa 46/10 metrów kwadratowych) w tym pomieszczenia 

zlokalizowanego na parterze o powierzchni 188,76 m2 oraz piwnicy o powierzchni 53,70 

m2,zlokalizowanejw budynku oznaczonym lit. H stanowiących przedmiot dzierżawy. 

 

§2 

1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania pomieszczenia stanowiące przedmiot 

dzierżawy, w związku z zawartą umową na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

wykonywanych badań rezonansu magnetycznego z opisem. 

2. Szczegółowy wykaz pomieszczeństanowiących przedmiot dzierżawy oraz ich powierzchniastanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§3 
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1. Przekazanie pomieszczeń, o których mowa w §2 umowy, nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony umowy, sporządzonegowg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Zwrot pomieszczeń nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§4 

Dzierżawca oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pomieszczeń stanowiących przedmiot 

umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.  

§5 

1. Dzierżawione pomieszczenia wykorzystywane będą przez Dzierżawcę wyłącznie w celu 

wykonywaniaumowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu 

magnetycznego. 

2. Dzierżawca nie ma prawa bez zgody Wydzierżawiającego wykorzystywać dzierżawionych 

pomieszczeń do innych celów niż określone w ust. 1. 

3. Dzierżawca nie ma prawa oddawania pomieszczeń odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim bez 

pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 

§6 

1. Dzierżawca zobowiązuje się używać dzierżawione pomieszczenia w sposób odpowiadający ich 

przeznaczeniu, określonemu w §5 ust. 1 umowy i przestrzegać wymagań sanitarnych i 

epidemiologicznych, ochrony p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony mienia oraz 

przepisów porządkowych obowiązujących u Wydzierżawiającego. 

2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania okresowych kontroli dzierżawionych 

pomieszczeń przy współudziale przedstawicieli Dzierżawcy. 

§7 

Dzierżawca zobowiązuje się: 

1) wyposażyć Pracownię Rezonansu Magnetycznego w sprzęt do wykonywania badań rezonansu 

magnetycznego, posiadający parametry określone w Załączniku nr 1 do formularza oferty; 

2) używać do wykonywania badań rezonansu magnetycznego przez cały okres funkcjonowania 

Pracowni wyłącznie sprzętu gwarantującego wysoką jakość wykonywanych badań; 

3) zapewnić możliwość korzystania z usług świadczonych przez Pracownię Rezonansu 

Magnetycznego Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Szczecinie oraz SPSK-1 w 

Szczecinie na warunkach określonych w odrębnych umowach; 

4) umożliwić nieodpłatnie dostęp do Pracowni Rezonansu Magnetycznego studentom i 

pracownikom naukowym i dydaktycznym PUM w Szczecinie w zakresie, w jakim nie będzie to 

zakłócało normalnego funkcjonowania Pracowni i na warunkach określonych w odrębnym 

porozumieniu zawartym pomiędzy Dzierżawcą i PUM w Szczecinie; 
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5) umożliwić dla celów badań naukowych dostęp do danych zgromadzonych w Pracowni Rezonansu 

Magnetycznego z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie i na warunkach 

określonych w odrębnym porozumieniu zawartym z PUM w Szczecinie; 

§8 

1. Strony ustalają, że po zakończeniu dzierżawy pomieszczeń wszelkie nakłady i ulepszenia dokonane 

przez Dzierżawcę w przedmiocie umowy oraz w budynku będą w nim pozostawione bez 

dodatkowych roszczeń ze strony Dzierżawcy. Wydzierżawiający nie ma prawa żądać od 

Dzierżawcy przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 

2. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca 

nie będzie dochodził od Wydzierżawiającego ani od właściciela budynku – PUM w Szczecinie 

zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych na remonty i ulepszenia dzierżawionych pomieszczeń 

oraz budynku, niezależnie od charakteru oraz wielkości tych nakładów. 

§9 

1. Dzierżawca jest zobowiązany do utrzymywania dzierżawionych pomieszczeń przez cały czas 

trwania dzierżawy w stanie przydatnym do umówionego użytku, o którym mowa w §5 umowy. 

2. Dzierżawca, w przypadku zaistnienia konieczności, zobowiązany jest przeprowadzać na własny 

koszt bieżące remonty dzierżawionych pomieszczeń, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 

PUM za pośrednictwem Wydzierżawiającego. Dzierżawca zobowiązany jest zorganizować 

wykonanie remontów w taki sposób, aby ich realizacja nie powodowała zakłóceń w udzielaniu 

przez Wydzierżawiającego świadczeń zdrowotnych w sąsiadujących pomieszczeniach i obiektach. 

3. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Dzierżawcy znajdujące się w 

dzierżawionych pomieszczeniach. 

§10 

1. Dzierżawca zobowiązany jest płacićmiesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za 1 m² 

powierzchni w wysokości ..…netto………. zł brutto (słownie:……………………………………….). 

2. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo do waloryzacji stawek czynszu dzierżawy na 

podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanym przez Prezesa GUS, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, począwszy od 2022 

roku. 

3. Poza czynszem Wydzierżawiający obciąży Dzierżawcę kwotą podatku od nieruchomości za 

dzierżawioną nieruchomość.  

 

§11 

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się zapewnićdostęp do energii elektrycznej, wody i 

odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania oraz do przekazania jednego numeru 

telefonicznego centrali telefonicznej (bez możliwości wykonywania połączeń zewnętrznych). 
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2. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów określonych w 

ust. 1. 

3. W przypadku braku zasilania szpitala w energię elektryczną od dostawcy zewnętrznego, 

Dzierżawca zobowiązuje się wstrzymać wykonywanie badań do czasu powrotu zasilania. 

4. Dzierżawca w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym zobowiązany jest do założenia licznika zużycia 

wody. 

5. Dzierżawca zobowiązany ponosi koszt następującychopłat: 

a) opłaty za energię elektryczną – w wysokości ustalonej na podstawie wskazań licznika i ceny 

dostawcy energii elektrycznejWydzierżawiającego, 

b) opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków – w wysokości ustalonej na podstawie 

faktycznego zużycia wg wskazań wodomierzy i cen płaconych przez Wydzierżawiającego 

dostawcy wody (ilość ścieków odpowiada ilości zużytej wody), 

c) opłaty za centralne ogrzewanie – w wysokości ustalonej na podstawie zużycia obliczonego 

przez Wydzierżawiającego przy uwzględnieniu zasad stosowanych przy obciążaniu 

wewnętrznych jednostek/komórek organizacyjnych i stawek płaconych przez 

Wydzierżawiającego dostawcy ciepła lub na podstawie powierników ciepła, o ile zostaną 

zamontowane przez Dzierżawcę, 

§12 

1. Dzierżawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt wywozu 

odpadów komunalnych oraz wszelkich innych odpadów powstających w związku z 

prowadzeniem Pracowni Rezonansu Magnetycznego, z zachowanie obowiązujących przepisów 

w tym zakresie. Na żądanie Wydzierżawiającego Dzierżawca zobowiązany jest przedłożyć 

umowy na wywóz i utylizację odpadów zawarte przez Dzierżawcę z uprawnionymi 

podmiotami. 

2. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wynikające z działalności 

prowadzonej w dzierżawionych pomieszczeniach względem stosownych władz, a w 

szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży 

Pożarnej oraz pokrywał będzie wszelkie koszty wynikające z realizacji zaleceń ww. instytucji. 

3. Wydzierżawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać Dzierżawcę o wszelkich 

otrzymanych zaleceniach lub decyzjach stosownych władz mających zastosowanie do 

dzierżawionych pomieszczeń pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody 

powstałe wskutek zwłoki w powiadomieniu Dzierżawcy. 

 

§13 

1. Strony ustalają, że Dzierżawca obciążany będzie czynszem za dzierżawę pomieszczeń za okresy 

miesięczne a za dostawę mediów, o których mowa §11 umowy po otrzymaniu przez 

Wydzierżawiającego faktur od dostawców mediów w terminie 7 dni na podstawie refaktur. 
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2. Czynszu, o którym mowa w §11 ust. 1, Dzierżawca zobowiązany będzie zapłacić w terminie do 

30-go dnia danego miesiąca kalendarzowego którego dotyczy dzierżawa, na podstawie faktury 

VAT, którą Wydzierżawiający zobowiązuje się wystawić do 20-go dnia każdego miesiąca. 

3. Za dzień dokonania płatności będzie się uważać dzień wpływu środków finansowych na 

rachunek bankowy Wydzierżawiającego. 

4. W przypadku opóźnienia z regulowaniem należności związanych z dzierżawą Wydzierżawiający 

zastrzega sobie prawo naliczania Dzierżawcy odsetek ustawowych. 

§14 

1. Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić dzierżawione pomieszczenia w 

stanie nie pogorszonym ponadzużycie dzierżawionych pomieszczeń będące następstwem 

prawidłowego ich używania.  

2. Jeżeli Dzierżawca po zakończeniu niniejszej umowy odmówi opróżnienia i przekazania 

Wydzierżawiającemu pomieszczeń stanowiących przedmiot umowy, Wydzierżawiającemu za 

bezumowne korzystanie przez Dzierżawcę z pomieszczeń przysługiwać będzie wynagrodzenie 

w wysokości odpowiadającej dwukrotności miesięcznego czynszu dzierżawy pomieszczeń 

należnego w ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej umowy.  

§15 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony  oddnia 22 lutego 2021 r. do dnia 22 lutego 2024 r. 

2. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowymw przypadkach, gdy: 

a) Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu dzierżawy pomieszczeń, co najmniej dwa pełne okresy 

płatności po uprzednim wyznaczeniu nowego terminu do zapłaty należności; 

b) Dzierżawca używa pomieszczenia w sposób sprzeczny z umową lub ich przeznaczeniem 

albo, mimo wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 30 dniowego terminu, nie przystąpił 

do wykonania bieżących napraw, bez wykonania których wynajmowane pomieszczenia nie 

będą przydatne do umówionego użytku; 

c) Dzierżawca narusza postanowienia, o których mowa w §7 ust. 1 – 5 umowy. 

 

§16 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanej przez 

obie Strony pod rygorem nieważności, o ile Strony w niniejszej umowie nie postanowiły inaczej. 

§17 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie na drodze 

negocjacji, a w przypadku braku polubownego rozwiązania rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Wydzierżawiającego. 

§ 18 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

DZIERŻAWCA       WYDZIERŻAWIAJĄCY 


