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Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

                                                                                  przetargowego – najem lokalu użytkowego  

                                                                                  Sulejów ul. Targowa 20  

 

Projekt  

UMOWA NAJMU  

  

zawarta dnia …………………………….. w Sulejowie pomiędzy:  

Gminą Sulejów,  97- 330 Sulejów, ul. Konecka 42, NIP 771-17-68-348, w imieniu której 

działa:   

• Wojciech Ostrowski– Burmistrz 

\Sulejowa  

przy kontrasygnacie  

Michała Kieszkowskiego -  Skarbnika 

zwaną w dalszej części umowy „ 

Wynajmującym” a  

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

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

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Najemcą”  

  

§ 1  

1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem budynku położonego w Sulejowie przy                        

ul. Targowej 20 na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym nr 233/1 o powierzchni 0,2429 

ha , dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. prowadzi księgę wieczystą KW Nr 

PT1P/00060922/3, stanowiącej własność Gminy Sulejów, w którym znajdują się 

pomieszczenia będące przedmiotem najmu o łącznej powierzchni 238,25 m2 (zwane dalej 

Lokalem).   

2. Rzut wynajmowanych pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
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§ 2  

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem stanowiące przedmiot niniejszej umowy 

pomieszczenia określone w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 1, zwane dalej Lokalem, 

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności obejmującej udzielanie świadczeń 

zdrowotnych przysługujących mieszkańcom Gminy Sulejów - zgodnie z ofertą złożoną           

w ramach pisemnego przetargu ograniczonego na najem lokalu w celu świadczenia usług 

medycznych.  

2. Złożona oferta, o której mowa wyżej będzie stanowić załącznik nr 2 do niniejszej umowy.   

§ 3  

1. Najemca jest obowiązany do uzyskania we własnym zakresie, na własny koszt i na własne 

ryzyko ewentualnych zezwoleń, uzgodnień  i opinii związanych z dostosowaniem lokalu do 

wymogów działalności w zakresie usług medycznych. Koszty uzyskania w/w zezwoleń, 

uzgodnień i opinii obciążają Najemcę, bez prawa żądania ich zwrotu od Wynajmującego.  

Powyższe zapisy nie dotyczą działań związanych z montażem urządzenia dźwigowego.  

2. Koszty związane z urządzeniem i wystrojem wnętrza lokalu ponosi Najemca we własnym 

zakresie.
 
Poniesione w tym względzie nakłady finansowe obciążają wyłącznie Najemcę.  

Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń o zwrot nakładów od Wynajmującego.    

  

§ 4  

1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu najmu w wysokości …………..zł (słownie: 

………………………………………….) netto miesięcznie powiększonego o należny 

podatek VAT, na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT.  

2. Czynsz najmu jest płatny przez Najemcę co miesiąc, przelewem na rachunek bankowy  

Wynajmującego  nr 60 89730003 0020 0031 0082 0001 do 15-go dnia każdego miesiąca na 

podstawie wystawionej faktury VAT.   

3. W przypadku nieterminowej zapłaty będą naliczone odsetki ustawowe.  

4. Stawka czynszu może ulec podwyższeniu corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów         i 

usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS na dzień 1 stycznia każdego roku 

obowiązywania umowy, o czym w przypadku zmiany wysokości czynszu Najemca  zostanie
 

pisemnie poinformowany. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.   
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§ 5  

1. Najemca jest zobowiązany do ponoszenia w pełni wszelkich opłat i kosztów związanych                   

z eksploatacją przedmiotu najmu, a w szczególności kosztów centralnego ogrzewania, 

energii elektrycznej, ścieków, wody, wywozu nieczystości, odpadów niebezpiecznych oraz 

opłat za media na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z dostawcą usług.   

2. Z tytułu prowadzonej działalności Najemca będzie zobowiązany do opłacenia podatku od 

nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji.  

 

§ 6  

1. Najemca zobowiązany jest:  

1) używać Lokal zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem i bez zgody  

Wynajmującego nie może czynić zmian sprzecznych z tym przeznaczeniem;  

2) stosować powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: 

przeciwpożarowe, budowlane, sanitarne;  

3) przeprowadzać w czasie trwania stosunku najmu na własny koszt bieżące naprawy, 

remonty  i  konserwację Lokalu i znajdujących się w nim urządzeń,  

4) utrzymywać porządek i czystość w Lokalu;  

5) do zapewnienia o dostosowaniu wynajmowanych lokali do wymogów określonych      w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739) z wyłączeniem dotyczącym 

zamontowania urządzenia dźwigowego.  

6) do ubezpieczenia przedmiotu najmu, a także do posiadania ubezpieczenia OC przez cały 

okres trwania umowy.   

 

2. Najemca bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego nie może, niezależnie od tytułu 

lub formy, oddawać Lokalu, w szczególności w podnajem lub do nieodpłatnego korzystania, 

innym podmiotom.  

3. Najemca może podnajmować znajdujące się w Lokalu pomieszczenia celem prowadzenia                    

w nich działalności związanej ze świadczeniem usług medycznych w oparciu o kontrakt z  
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NFZ lub specjalistyczną prywatną praktyką lekarską po uzyskaniu uprzednio pisemnej 

zgody Wynajmującego.   

Najemca ma prawo do umieszczania na zewnątrz budynku swojego loga czy też innych 

oznaczeń dotyczących ochrony zdrowia.  

  

§ 7  

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas oznaczony 15 (piętnastu) lat tj. od dnia 1 września 

2019 r.  do dnia 31  sierpnia 2034 r.  

  

 

 

§ 8  

Najemca  zobowiązuje się do składania rocznych sprawozdań z realizacji zadań podstawowej 

opieki zdrowotnej i innych świadczeń medycznych zawartych w ofercie  w terminie jednego 

miesiąca po zakończeniu roku kalendarzowego.   

 

§ 9  

Wynajmujący ma prawo jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia , jeśli Najemca zalega z czynszem przez kolejne trzy miesiące bądź naruszyłby 

w rażący sposób istotne postanowienia umowy  

§ 10  

  

1. Wynajmujący ma prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 6 – miesięcznego 

okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej z uzasadnieniem.   

2. Wynajmujący ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy przed upływem okresu na jaki 

została zawarta z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku:  

1) Nie wywiązywania się Najemcy jako zakładu opieki zdrowotnej z zobowiązań 

wynikających z umowy;  

2) Nie wywiązywania się Najemcy jako zakładu opieki zdrowotnej ze zobowiązań 

wskazanych w ofercie, w tym w zakresie zagwarantowania opieki medycznej, w 

szczególności braku pełnej zgodności pomiędzy faktycznie świadczonymi usługami, 

a zakresem usług podanych w ofercie;  
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3) Negatywnej pisemnej opinii pacjentów-mieszkańców Gminy Sulejów, 

korzystających z usług Najemcy jako zakładu opieki zdrowotnej, popartej 

negatywnym wynikiem kontroli Komisji powołanej Zarządzeniem Burmistrza;  

4) Likwidacji lub upadłości Najemcy.   

3. Na żądanie Wynajmującego, Najemca ma obowiązek dostarczenia mu sprawozdania z 

wykonywania obowiązków, zwłaszcza w zakresie kwestii wskazanych w ust. 2   

4. Kontrola zgodności działania Najemcy z ofertą i niniejszą umową będzie sprawowana przez 

Wynajmującego w oparciu sprawozdania, o których mowa w ust 3 oraz poprzez kontrole 

Komisji powoływanej przez Burmistrza.    

 

  §  11  

1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Najemca zobowiązuje się do zwrotu 

przedmiotu najmu w terminie 30 dni w stanie nie pogorszonym.  

2. W przypadku nie wydania przedmiotu najmu przez Najemcę w terminie o którym mowa w 

ust. 1, Wynajmujący ma prawo naliczenia odszkodowania za bezumowne korzystanie                  

z przedmiotu najmu. 

3. Zdanie przedmiotu najmu następuje po podpisaniu przez strony niniejszej umowy protokołu 

zdawczo – odbiorczego.  

4. Najemca nie będzie żądał od Wynajmującego zwrotu jakichkolwiek nakładów 

poniesionych na przedmiot najmu. Wynajmujący może żądać przywrócenia stanu 

poprzedniego.   

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 13  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny.  

2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej 

umowy jest Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim. 

3. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu 1 września 2019 r.   
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§ 14  

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Wynajmującego i jeden dla Najemcy.  

 ............................................                                                   ............................................                         

           Wynajmujący                                                                             Najemca                                                    


