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Załącznik nr 2 
 

UMOWA NAJMU 
Nr …… /2020 

 
zawarta w dniu  ………….. 2020 r. w Otwocku pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA  
w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru  stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000177289, NIP 532-10-17-768, REGON 
010158710,  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym/Udzielającym Zamówienia , reprezentowanym przez: 
Dariusza Kołodziejczyka - Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uprawnionego do 

reprezentacji zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS z dnia ______________ r., 

która stanowi Załącznik do umowy 

zwanym dalej Wynajmującym 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
zwanym dalej Najemcą 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest najem łącznej powierzchni 4,30 m2 pod instalację automatów 

vendingowych zlokalizowanych: 
1) w budynku A – parter, hol przy stołówce – 1,20 m2; 
2) w budynku B – parter, hol przy sali telewizyjnej – 0,70 m2, 
3) w budynku R – parter, hol przy rejestracji – 1,20 m2, 
4) w budynku R – parter, klatka schodowa – 0,70 m2, 
5) w budynku E – parter, klatka schodowa – 0,50 m2, 

2. Automaty będą rozmieszczone w następujący sposób: 
1) w budynku A – napoje gorące – 1 szt., napoje zimne i przekąski – 1 szt., 
2) w budynku B – napoje zimne, przekąski i art. przemysłowe – 1 szt., 
3) w budynku R – napoje gorące – 1 szt., napoje zimne i przekąski – 1 szt., 
4) w budynku R – napoje zimne i przekąski – 1 szt., 
5) w budynku E – napoje gorące – 1 szt., 

3. Wynajmujący oświadcza, że wobec niego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, nie jest 
w likwidacji, ani nie jest uczestnikiem postępowania mogącego doprowadzić do upadłości lub 
likwidacji. 

4. Przedmiot umowy zostanie wydany Najemcy w dniu podpisania umowy,  
na podstawie protokołu przekazania, podpisanego przez obie Strony umowy. 

 
§ 2. 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy przedmiot najmu, o którym mowa w § 1 w najem  
z przeznaczeniem na posadowienie samoobsługowych automatów vendingowych do dystrybucji 
zimnych i gorących napojów, przekąsek oraz drobnej chemii gospodarczej (chusteczki higieniczne, 
nawilżone chusteczki higieniczne, szampon do włosów, szczoteczka do zębów, pasta do zębów, 
mydło, proszek do prania, podpaski, tampony, dezodorant, długopis, ołówek, pianka do golenia, 
maszynki). 
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2. Najemca przejmuje przedmiot najmu oaz oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu 
umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.  

3. Najemca będzie wykorzystywał przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, na prowadzenie 
działalności usługowej określonej w ofercie złożonej przez Najemcę z dnia _________ 2020 roku 
stanowiącą integralną część umowy oraz zobowiązuje się do jego utrzymania w dobrym stanie 
technicznym 

4. Zmiana przeznaczenia przedmiotu umowy wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.  
5. Instalacji urządzeń dokona Najemca własnymi staraniami i na własny koszt w terminie 14 dni od dnia 

przekazania przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym. 
6. Zmiana lokalizacji urządzenia wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.   

 
§ 3. 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do:  
1) udostępnienia Najemcy przedmiotu najmu, o którym mowa w § 1 z dostępem do gniazdka 

elektrycznego z uziemieniem,  
2) umożliwienia pracownikom Najemcy dostępu do automatu vendingowego w celu uzupełnienia 

produktów oraz konserwacji automatu w uzgodnionym przez strony terminie – od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy, 

3) informowania Najemcy, w miarę swoich możliwości, o nieprawidłowościach w pracy działania 
automatu, w szczególności zaś o aktach wandalizmu dokonanych na automacie, 

4) utrzymywać instalacje i urządzenia techniczne związane z odpowiednim funkcjonowaniem  
w stanie przydatnym do użytku. 

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za nieprawidłowe wykonywania 
usług przez Najemcę oraz za szkody spowodowane przez Najemcę. 

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przez Najemcę. 
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za szkody powstałe w szczególności  

w wyniku awarii instalacji elektrycznej, szkody spowodowanej działaniem Najemcy, osób trzecich lub 
siły wyższej. 

§ 4. 

1. Najemca zobowiązuje się do:  
1) dostarczenia na własny koszt automatów i ustawienia ich w miejscach wskazanych przez 

Najemcę, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy; 
2) zapewnienia ciągłych dostaw koniecznych produktów; 
3) bieżącego, w miarę możliwości technicznych, usuwania wszelkich awarii automatu,  
4) regularnego opłacania czynszu oraz opłat eksploatacyjnych, w tym rozliczenia za prąd  w postaci 

opłaty ryczałtowej w wysokości 40 zł netto za każdy automat,  
5) pokrycia szkód powstałych wskutek nieprawidłowej pracy automatu oraz oświadcza, że posiada 

ubezpieczenie OC prowadzonej działalności,  
6) używania przedmiotu umowy w sposób zabezpieczający jego uszkodzeniu lub dewastacji,  
7) przestrzegając zasad prawidłowej eksploatacji,  
8) ponoszenia kosztów związanych z serwisowaniem automatów, 
9) informowania Wynajmującego o każdorazowy montażu lub demontażu automatu; 
10) przestrzegania przepisów p. poż, bhp, ochrony mienia, oraz obowiązujących u Wynajmującego 

Regulaminów, w tym również do stosowania się do zaleceń administratora budynków, 
11) dbałości o estetykę oraz porządek.  

2. Najemca nie ma prawa, bez pisemnej zgody Wynajmującego oddawać osobom trzecim przedmiot 
najmu w podnajem  czy użytkowanie zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.  

3. W razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody, Najemca jest 
zobowiązany do natychmiastowego usunięcia awarii, jednak nie dłużej niż w ciągu 48 h od dnia 
zgłoszenia awarii. 
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§ 5. 
1. W przypadku rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień § 4 i obowiązujących przepisów, 

Wynajmujący wezwie Najemcę do zaprzestania naruszeń w okresie 5 dni od dnia wręczenia 
wezwania.  

2. W przypadku dalszego naruszania przez Najemcę obowiązujących przepisów oraz niniejszej umowy, 
Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. Najemca zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za czynsz najmu oraz pozostałych opłat 
wynikających z tytułu najmu. 

4. Indywidualna reklama przedsiębiorstwa Najemcy, wymaga zgody Wynajmującego i jest odpłatna,  
a wysokość należnej opłaty oraz warunki umieszczenia reklamy zostaną ustalone odrębną umową. 

5.  Ewentualne prace adaptacyjne przedmiotu umowy wymagają zgody Wynajmującego i wykonane 
zostaną na koszt Najemcy, bez prawa jakichkolwiek roszczeń ich zwrotu od Wynajmującego po 
wygaśnięciu umowy lub rozwiązaniu. 

6. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w 
wysokości 1,00 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, 
za każdy dzień opóźnienia. 

7. Kara umowna zawarta w ust. 6 dotyczy niżej wymienionych sytuacji: 
1) Opóźnienie w dostawie automatów vendingowych w miejsca wskazane przez 

Wynajmującego, 
2) Opóźnienia w usunięciu stwierdzonych awarii automatów vendingowych, 

 
§ 6. 

1. Strony ustalają miesięczny czynsz najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni przedmiotu umowy, 
określonej w §1 ust. 1 w wysokości netto _________________ zł. 

2. Miesięczne wynagrodzenie netto za przedmiot umowy najmu wynosić będzie _________________ zł 
(słownie: __________________________). 

3. Do czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w obowiązującej wysokości. 
4. Czynsz najmu wraz z opłatami eksploatacyjnymi płatny będzie przez Najemcę w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania faktury od Wynajmującego. Wynajmujący będzie przekazywał faktury VAT na adres 
Najemcy wskazany w umowie. 

5. W przypadku zwłoki Najemcy w zapłacie czynszu naliczane będą umowne odsetki za zwłokę w 
wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.  

§ 7. 
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie energii elektrycznej i innych 
świadczeń dostarczanych przez właściwe podmioty, jeżeli przerwa powstała z ich winy lub na skutek siły 
wyższej. 

§ 8. 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.  na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.  

§ 9. 
1. Strony zgodnie przewidują możliwość wcześniejszego wypowiedzenia niniejszej umowy przez każdą 

ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
2. W przypadku rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszej umowy  

i obowiązujących przepisów, Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym bez prawa odszkodowania dla Najemcy, po wcześniejszym bezskutecznym 
wezwaniu Najemcy przez Wynajmującego do usunięcia naruszeń w terminie 5 dni.    

§ 10. 
1. Z chwilą wygaśnięcia umowy Najemca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy 

Wynajmującemu w stanie, w jakim przedmiot umowy znajdował się w chwili objęcia go przez 
Najemcę z uwzględnieniem normalnego zużycia wynikającego z normalnego korzystania.  

2. Najemca jest zobowiązany do naprawy wszelkich szkód lub zniszczeń przedmiotu umowy 
spowodowanych przez Najemcę. 

3. Po stronie Najemcy leży ubezpieczenie ruchomości znajdujących się w przedmiocie umowy. 
4. Wynajmujący oświadcza, że budynek jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia 

i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący zobowiązuje się utrzymać powyższe ubezpieczenie przez 
cały okres trwania najmu. 
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5. Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego dokonywać w przedmiocie umowy przeróbek i zmian 
funkcjonalnych oraz przeróbek i modernizacji wszelkich instalacji. W ciągu 14 dni od otrzymania 
pisemnego powiadomienia od Najemcy o planowanych zmianach i przeróbkach wraz z załączonymi 
planami i projektami tych zmian Wynajmujący wyrazi zgodę lub odmówi zgody na wyżej wymienione 
zmiany. Wszelkie zmiany i ulepszenia będą dokonywane na koszt Najemcy, a Najemcy nie przysługuje 
z tego tytułu prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów po ustaniu stosunku najmu. 

§ 11. 
1. Osoba do kontaktów ze strony Wynajmującego jest p. Marcin Jedynak – Kierownik Sekcji 

Administracyjno-Gospodarczej tel. +48 727 724 835 adres e-mail: m.jedynak@zozmswia.pl.  
2. Osobą do kontaktów ze strony Najemcy jest ……………………………………………., tel. ………………………….., 

adres e-mail: …………………………….. 
§ 12. 

W przypadku, gdy Najemca będzie zajmować przedmiot umowy bez tytułu prawnego po wygaśnięciu 
umowy, wówczas zobowiązany będzie zapłacić tytułem czynszu kwotę stanowiącą równowartość 200% 
wartości dotychczasowego miesięcznego czynszu za cały okres rozpoczynający się w dniu wygaśnięcia 
umowy i kończący się w dniu, w którym Najemca opuszcza przedmiot umowy. 
 

§ 13. 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, zawiadomienia, informacje i oświadczenia będą dokonywane za 

zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W 

przypadku braku rozstrzygnięć polubownych spory powstałe w związku z zawarciem lub 
wykonaniem niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
Wynajmującego 

3. Najemca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Wynajmującego o zmianie formy 
prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a 
także o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z powodu nie 
przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez 
Wynajmującego na adres podany przez Najemcę. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 14. 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

     Wynajmujący         Najemca     
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