
Umowa dzierżawy Nr …......./2015

 zawarta  w dniu …………… 2015r. w Opolu,

pomiędzy:

1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 
Opolu z siedzibą w Opolu,  45-075 Opole, ul. Krakowska 44, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 39436, posiadającym NIP: 7541091489 oraz REGON: 
531163515,

reprezentowanym przez: Jacka Bartosz – Dyrektora,

zwanym dalej „Wydzierżawiającym”,

a 

2.
…………………………………………………………………………………………….......................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

zwanym w dalej ,,Dzierżawcą”,

w  wyniku  rozstrzygnięcia  przetargu  pisemnego nieograniczonego  na  dzierżawę  części  powierzchni
ścian w salach chorych i innych wyznaczonych pomieszczeniach w celu zainstalowania systemu płatnej
telewizji szpitalnej (STS) przeznaczonej do odbioru programów TV przez  pacjentów (nr postępowania
PPN-1/2015), została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

§ 1.

1. Wydzierżawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością poło-
żoną w Opolu,  przy ul. Krakowskiej 44, oznaczoną numerem geodezyjnym działki  103/3 z
mapy  50,  dla  której  Sąd  Rejonowy  w  Opolu  prowadzi  księgę  wieczystą  o  numerze:
OP1O/00075688/7. 

2. Na nieruchomości wskazanej w ust. 1 usytuowane są budynki Szpitala oraz Przychodni, skła-
dające się z sal chorych oraz innych pomieszczeń, w których znajdują się powierzchnie prze-
znaczone do instalacji Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) (przedmiot dzierżawy).

3. Szczegółowy wykaz przedmiotu dzierżawy, to jest powierzchni przeznaczonych do instalacji
Systemu Telewizji Szpitalnej (STS), stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy przedmiot dzierżawy do używania i pobierania pożytków,
a Dzierżawca przyjmuje go w dzierżawę na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2. Dzierżawca oświadcza, że:

a) w zakresie przedmiotu dzierżawy zainstaluje i będzie prowadził  na własne ryzyko i
koszt tylko i wyłącznie działalność w zakresie Systemu Telewizji Szpitalnej (STS);

b) posiada  wiedzę,  doświadczenie  i  wszelkie  uprawnienia  wymagane  przepisami  po-
wszechnie obwiązującego prawa do realizacji zobowiązań określonych w pkt 1;

c) realizacja zobowiązań określonych w pkt 1 nie będzie ograniczała w jakikolwiek spo-
sób działalności statutowej wykonywanej przez Wydzierżawiającego, a w szczególno-
ści nie będzie w jakimkolwiek stopniu ograniczała lub utrudniała pracownikom Wy-
dzierżawiającego dostępu do sal chorych, innych pomieszczeń oraz pacjentów.

3. Wydzierżawiający wyraża Dzierżawcy zgodę na dostęp do przedmiotu dzierżawy pracownikom
Dzierżawcy w celu należytego wykonywania jego zobowiązań wynikających z niniejszej umo-
wy, z tym zastrzeżeniem, że Dzierżawca przekaże Wydzierżawiającemu imienny wykaz pra-
cowników w formie odrębnego dokumentu. Dzierżawca będzie zobowiązany do bieżącego ak-



tualizowania imiennego wykazu pracowników, pod rygorem zakazu  dostępu do przedmiotu
dzierżawy pracownikom Dzierżawcy nieujętym w tym wykazie.

4. Przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany przez Dzierżawcę w sposób odpowiadający jego
właściwościom i przeznaczeniu wyłącznie dla prowadzenia działalności określonej w postano-
wieniu ust. 2 pkt 1.

5. Prowadzenie przez Dzierżawcę innej działalności, niż określona w postanowieniu ust. 2 pkt 1
wymaga zgody Wydzierżawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Dzier-
żawca nie będzie mógł oddać przedmiotu dzierżawy innemu podmiotowi do korzystania pod
jakimkolwiek tytułem prawnym.

§ 3. 
1. Wydzierżawiający i Dzierżawca wspólnie uzgadniają, że System Telewizji Szpitalnej (STS) 

obejmować będzie urządzenia techniczne oraz oprzyrządowanie służące do odbioru 
programów telewizyjnych przez pacjentów Wydzierżawiającego z założeniem pobierania opłat 
za korzystanie z tychże urządzeń.

2. Wydzierżawiający i Dzierżawca wspólnie uzgadniają, że urządzenia techniczne oraz 
oprzyrządowanie składające sią na System Telewizji Szpitalnej (STS) będą wyłączną 
własnością Dzierżawcy. 

3.  Dzierżawca oświadcza, że zainstalowanie Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) nastąpi zgodnie 
z Polskimi Normami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Dzierżawca oświadcza, że wszystkie urządzenia techniczne oraz oprzyrządowanie składające 
sią na System Telewizji Szpitalnej (STS) będą spełniać Polskie Normy oraz będą zgodne z 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto, Dzierżawca oświadcza, że 
urządzenia techniczne oraz oprzyrządowanie składające sią na System Telewizji Szpitalnej 
(STS) nie będą w jakikolwiek sposób zakłócać pracy sprzętu medycznego i innych urządzeń 
znajdujących się w pomieszczeniach Wydzierżawiającego. 

5. Urządzenia techniczne oraz oprzyrządowanie składające się na System Telewizji Szpitalnej 
(STS) obejmować będą: 

a. instalację antenową oraz magistralę wraz z rozgałęzieniami do niej wcelu posadowienia 
odbiorników; 

b.  stelaże do zawieszania odbiorników telewizyjnych, umożliwiające obrót odbiornika w osi 
poziomej;

c. odbiorniki telewizje o przekątnej 32 cale, z pilotami i słuchawkami;
d. automaty wrzutowe lub inny system umożliwiający korzystanie z odbiorników telewizyjnych;
e. okablowanie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Systemu Telewizji Szpitalnej (STS).

§ 4. 

1. Dzierżawca zobowiązany będzie do przedłożenia Wydzierżawiającemu szczegółowej koncepcji
Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) w terminie 5 dni liczonych od dnia zawarcia niniejszej

umowy.
2. Wydzierżawiający będzie uprawniony do zaakceptowania koncepcji, o której mowa w  ust. 1,

w terminie 5 dni liczonych od dnia jej przedłożenia przez Dzierżawcę, bądź w tym terminie
będzie uprawniony do wniesienia do jej treści uwag. 

3. Wydzierżawiający będzie zobowiązany do przedłożenia Wydzierżawiającemu skorygowanej 
koncepcji Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) w terminie 5 dni liczonych od dnia przekazania 
uwag, o których mowa w ust. 2.

4. Dzierżawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag Wydzierżawiającego, które nie 
sprzeciwiają się treści łączącego strony stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy, 
obowiązującym zwyczajom i przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5.



1. Dzierżawca zobowiązany będzie do zainstalowania Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) w 
terminie 21 dni liczonych od dnia zaakceptowania przez Wydzierżawiającego szczegółowej 
koncepcji Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) i przekazania przedmiotu dzierżawy.

2. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi na mocy protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 6.

1. Po zainstalowaniu Systemu Telewizji Szpitalnej (STS), Dzierżawca nie będzie uprawniony do
jakiejkolwiek  ingerencji  w  stan  przedmiotu  dzierżawy  bez  zgody  Wydzierżawiającego
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zastrzeżenie to nie dotyczy drobnych
napraw,  montażu  sprzętu  lub  wyposażenia,  czy  innych  czynności,  które  wynikają  z
normalnego użycia przedmiotu dzierżawy.

2. Wydzierżawiający zobowiązany będzie do pisemnego powiadomienia Dzierżawcy o wszelkich
planowanych  pracach  i/lub  robotach  budowlanych  w  obrębie  sal  chorych  i  innych
pomieszczeń,  w  których  znajdują  się  powierzchnie  przeznaczone  do  instalacji  Systemu
Telewizji  Szpitalnej (STS), na 14 dni przed ich rozpoczęciem, o ile prace i roboty te będą
wpływały  na  substancję  Systemu  Telewizji  Szpitalnej  (STS)  albo  będą  wpływały  na
funkcjonalność Systemu Telewizji Szpitalnej (STS). 

3. W sytuacjach określonych w ust. 1, Dzierżawca będzie zobowiązany do pełnej współpracy z
Wydzierżawiającym w celu sprawnego wykonywania i zakończenia rzeczonych prac i/lub robót
budowlanych, a w szczególności zobowiązany będzie do demontażu urządzenia technicznych
oraz  oprzyrządowania  składających  się  na  System  Telewizji  Szpitalnej  (STS)  oraz  ich
ponownego  montażu  w  sposób  odpowiadający  nowemu  stanowi  sal  chorych  i  innych
pomieszczeń.

§ 7.

1. Dzierżawca zobowiązany  będzie do stałej  konserwacji  oraz  serwisu  urządzeń technicznych
oraz oprzyrządowania składających się na System Telewizji Szpitalnej (STS).

2. Strony  wspólnie  uzgadniają,  że  przez  stałą  konserwację  rozumieją  wszelkie  czynności
dokonywane przez Dzierżawcę w okresie obowiązywania niniejszej umowy, które mają na celu
należyte funkcjonowanie Systemu Telewizji Szpitalnej (STS), a w szczególności zapewniają:

a) należyty  stan  urządzeń  technicznych  oraz  oprzyrządowania  składających  sią  na  System
Telewizji Szpitalnej (STS);

b) jakość odbioru na wysokim poziomie.

3. Strony wspólnie uzgadniają, że przez serwis rozumieją wszelkie czynności dokonywane przez
Dzierżawcę w okresie obowiązywania niniejszej umowy, które mają na celu usuwanie wad
funkcjonowania  urządzeń  technicznych  oraz  oprzyrządowania  składających  sią  na  System
Telewizji Szpitalnej (STS). 

4. Dzierżawca  będzie  zobowiązany  do  usunięcia  wszelkich  wad  funkcjonowania  urządzeń
technicznych oraz oprzyrządowania składających sią na System Telewizji Szpitalnej (STS) w
ramach  serwisu,  w  terminie  24  godzin  liczonych  od  chwili  zgłoszenia  przez
Wydzierżawiającego. Zgłoszenie następować będzie telefonicznie, na numer …………………, w
dniach roboczych, w godzinach od …:… do …:….

§ 8.

Dzierżawca  zobowiązany  będzie  do  ponoszenia  wszelkich  kosztów związanych  z  funkcjonowaniem
System Telewizji Szpitalnej (STS), a w szczególności abonamentu RTV oraz opłat: ZAiKS, STOART i
SAWP.

§ 9.

Wydzierżawiający będzie uprawniony do dokonywania kontroli w zakresie przedmiotu dzierżawy oraz
System Telewizji  Szpitalnej  (STS)  w  celu  uzyskania  informacji  odnośnie  należytego/nienależytego
realizowania przez Dzierżawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.



§ 10.

1. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego strony ustalają na kwotę będącą sumą:

a) kwoty będącej wynikiem iloczynu ilości faktycznie zainstalowanych odbiorników telewizyjnych
oraz stawki ….......zł netto (słownie: …............................................ 00/100 netto);

b) kwoty  stanowiącej  równowartość  kosztów  zużytej  energii  elektrycznej  obliczanej  według
wzoru: (1szt odbiornika średio około)  40W x 5h/dobę (średni czas oglądania) x 31 dni w
danym  miesiącu  kalendarzowym  x  33  szt  (ilość  faktycznie  zainstalowanych  odbiorników
telewizyjnych) x 0,35zł (aktualnie obowiązująca cena netto za 1kWh).

c) Min. 5% netto ( za obsługę) ze sprzedaży kart ( jeżeli taki system będzie zamontowany).

2. Strony wspólnie uzgadniają, że w okresie do dnia zainstalowania Systemu Telewizji Szpitalnej
(STS) przez Dzierżawcę, nie dalej jednak, niż do upływu terminu określonego w postanowie-
niu § 5 ust. 1 niniejszej umowy, stawka czynszowa może zostać obniżona do 50%. 

3. Do kwoty czynszu dzierżawnego obliczonej zgodnie z ust. 1 lub zgodnego z ust. 2 zostanie do-
liczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w chwili wystawienia
faktury VAT, a wynoszącej w chwili zawarcia umowy 23%.

4. Płatność czynszu dzierżawnego będzie następować na podstawie doręczonej Dzierżawcy fak-
tury VAT, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, na rachunek bankowy Wydzierżawiającego
wskazany w jej treści.

5. Stawka, o której mowa w ust. 1 pkt 1 może zostać podwyższona przez Wydzierżawiającego
jeden raz w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy, o średnioroczny wskaźnik
wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku ubiegłego, ogłaszany w Monitorze
Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie pisemnego zawiado-
mienia Wydzierżawiającego, od daty otrzymania tego zawiadomienia przez Dzierżawcę. Doko-
nana w ten sposób zmiana wysokości czynszu nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

6. Z tytułu zobowiązań Dzierżawcy wynikających z niniejszej umowy, nie będzie on uprawniony
do jakiegokolwiek wynagrodzenia ze strony Wydzierżawiającego. Wszelkie koszty z tego tytułu
będą wkalkulowane w ponoszoną z tytułu korzystania z Sytemu Telewizji Szpitalnej (STS).

§ 11.

1. Dzierżawca  zobowiązany  będzie  do  przekazania  Wydzierżawiającemu kaucji  w  wysokości
5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Kaucja zostanie zwrócona Dzierżawcy w chwili rozwiązania umowy, albo – w przypadku takiej
konieczności – zostanie zaliczona przez Wydzierżawiającego na niezapłacone należności z ty-
tułu czynszu dzierżawnego, na niezapłacone należności z tytułu szkód wyrządzonych przez
Dzierżawcę Wydzierżawiającego, w tym na wykonanie zastępcze obowiązków określonych w
postanowieniu § 13, na niezapłacone kary umowne, a także na niezapłacone koszty postępo-
wania sądowego i egzekucyjnego związane z opróżnieniem przedmiotu dzierżawy.

3. Kaucja nie podlega jakiejkolwiek waloryzacji. 

4. W przypadku, gdy w czasie trwania stosunku dzierżawy Wydzierżawiający przeznaczy jakąkol-
wiek część kaucji na poczet przysługujących mu należności, Dzierżawca zobowiązany będzie
do niezwłocznego uzupełnienia kaucji do wysokości określonej w ust. 1.

§ 12.

1. Wydzierżawiający obowiązany będzie ubezpieczyć nieruchomość w obrębie której znajdują się
powierzchnie  przeznaczone  do  instalacji  Systemu  Telewizji  Szpitalnej  (STS)  stanowiące
przedmiot  dzierżawy  od  wszelkich  ryzyk  mogących  mu zagrozić  w całym okresie  trwania
umowy.

2. Dzierżawca powinien ubezpieczyć urządzenia techniczne oraz oprzyrządowanie składające sią
na  System Telewizji  Szpitalnej  (STS)  od  wszelkich  ryzyk  mogących  im zagrozić  w  całym
okresie trwania umowy. 

3. Wydzierżawiający i Dzierżawca wspólnie uzgadniają, że Wydzierżawiający nie będzie ponosił
jakiejkolwiek  odpowiedzialności  za  utratę,  w  tym  z  powodu  kradzieży,  bądź  szkody



wyrządzone w substancji  urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składających sią na
System Telewizji Szpitalnej (STS) przez podmioty trzecie, w tym pacjentów.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących powodować szkody w substancji przedmiotu
dzierżawy,  Dzierżawca  jest  zobowiązany  do  bezzwłocznego  powiadomienia  o  tym  fakcie
Wydzierżawiającego  oraz  podjęcia  wszelkich,  możliwych  działań  mających  na  celu
zapobieżenie lub zmniejszenie rozmiaru szkody.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących powodować utratę bądź szkody w substancji
urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składających się na System Telewizji Szpitalnej
(STS),  Wydzierżawiający  jest  zobowiązany  do bezzwłocznego  powiadomienia  o  tym fakcie
Dzierżawcy oraz podjęcia wszelkich, możliwych działań mających na celu zapobieżenie utracie
bądź zapobieżenie lub zmniejszenie rozmiaru szkody.

6. Wydzierżawiający i Dzierżawca wspólnie uzgadniają, że Wydzierżawiający nie będzie ponosił
względem Dzierżawcy jakiejkolwiek odpowiedzialności ze względu na fakt, że System Telewizji
Szpitalnej (STS) nie będzie osiągał planowanych przychodów. W szczególności, nie będzie to
wpływało na wysokość czynszu dzierżawnego.

7. Wydzierżawiający  zobowiązuje  się  do  utrzymania  czystości  urządzeń  technicznych  oraz
oprzyrządowania składających się na System Telewizji Szpitalnej (STS).

§ 13.

1. Umowa została zawarta na czas oznaczony, od dnia … …………… 20…r. do dnia … ……………
20…r.

2. Jeżeli Dzierżawca wyrazi taką wolę, to Wydzierżawiający może zawrzeć z Dzierżawcą kolejną
umowę dotyczącą przedmiotu umowy, pod warunkiem uzyskania przez Wydzierżawiającego
zgody podmiotu tworzącego oraz na warunkach odrębnie uzgodnionych (w tym w szczególno-
ści dotyczących czynszu i jego waloryzacji). Wola Dzierżawcy o przedłużeniu umowy powinna
zostać wyrażona na piśmie, co najmniej na 3 miesiące przed terminem wygaśnięcia niniejszej
umowy.

§ 14.

1. Oprócz  przesłanek wynikających  z  przepisów powszechnie  obowiązującego  prawa,  umowa
ulega rozwiązaniu:

1) z upływem terminu określonego w postanowieniu § 13 ust. 1;

2) z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalen-
darzowego, na mocy pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego, w przypadku wystąpienia
po stronie Wydzierżawiającego ważnych przyczyn, a w szczególności w sytuacji gdy realizacja
umowy nie leży w interesie Wydzierżawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia niniejszej umowy;

3) bez wypowiedzenia, na mocy pisemnego oświadczenia którejkolwiek ze Stron złożonego w
przypadku, gdy nastąpi:

a) zmiana podmiotu tworzącego dla Wydzierżawiającego lub zmiana formy organizacyjno-
-prawnej Wydzierżawiającego,

b) ogłoszenie upadłości lub postępowania likwidacyjnego Wydzierżawiającego lub Dzierżaw-
cy,

c) zniszczenie nieruchomości w obrębie której znajdują się powierzchnie przeznaczone do insta-
lacji Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) stanowiące przedmiot dzierżawy w stopniu uniemożli-
wiającym prowadzenie w nim przez Wydzierżawiającego działalności leczniczej z przyczyn sta-
nowiących nadzwyczajne okoliczności spowodowane siłą wyższą,

d) zmiana właściciela nieruchomości, w obrębie której znajdują się powierzchnie przeznaczone
do instalacji Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) stanowiące przedmiot dzierżawy;

4) bez wypowiedzenia z winy Dzierżawcy, w chwili  złożenia stosownego oświadczenia przez Wy-
dzierżawiającego:



a) w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z § 2 ust. 4,5 i 6 oraz § 6 ust. 1 niniejszej
umowy;

b) w przypadku niedotrzymania przez Dzierżawcę terminu przedłożenia szczegółowej koncepcji
Systemu  Telewizji  Szpitalnej  (STS),  o  którym  mowa  w  postanowieniu  §  4  ust.  1,  bądź
niedotrzymania  przez  Dzierżawcę  terminu  przedłożenia  skorygowanej  koncepcji  Systemu
Telewizji  Szpitalnej (STS), o którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 3, z uwzględnieniem
uwag Wydzierżawiającego zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 4,

c) w  przypadku  nieprzystąpienia  przez  Dzierżawcę  do  przekazania  przedmiotu  dzierżawy  w
formie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego,

d) niedotrzymania przez Dzierżawcę terminu zainstalowania Systemu Telewizji Szpitalnej (STS), o
którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 1,

e) w  przypadku,  kiedy  Dzierżawca  nie  wywiąże  się  ze  zobowiązań,  o  których  mowa  w
postanowieniu § 6 ust. 3 oraz § 7,

f) gdy Dzierżawca dopuści  się  zwłoki  z zapłatą  czynszu lub opłat  za co najmniej  trzy  pełne
okresy płatności; w takim przypadku Wydzierżawiający będzie zobowiązany do uprzedzenia
Dzierżawcy i udzielenia mu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty;

g) za porozumieniem stron.

2. W przypadkach,  o których mowa w postanowieniu ust.  1 pkt  4,  Wydzierżawiający  będzie
zobowiązany do wyznaczenia Dzierżawcy stosownego terminu w celu usunięcia naruszeń jego
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, nie krótszego jednak niż 7 dni kalendarzowych. 

§ 15.

1. Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego kary umownej:

a) w  sytuacji  rozwiązania  niniejszej  umowy  z  przyczyn,  za  które  Dzierżawca  ponosi
odpowiedzialność, a w szczególności w przypadkach określonych w postanowieniu § 14 pkt 4,
przy  założeniu,  że  Wydzierżawiający  wyznaczył  dodatkowy  termin  na  usunięcie  przez
Dzierżawcę  naruszeń jego  zobowiązań,  o  którym mowa w postanowieniu  §  14  ust.  2,  w
wysokości 1% miesięcznej opłaty brutto (za wszystkie odbiorniki TV bez opłaty za energię) –
za każdy dzień zwłoki.

b) w przypadku niedotrzymania przez Dzierżawcę terminu przedłożenia szczegółowej koncepcji
Systemu  Telewizji  Szpitalnej  (STS),  o  którym  mowa  w  postanowieniu  §  4  ust.  1,  bądź
niedotrzymania  przez  Dzierżawcę  terminu  przedłożenia  skorygowanej  koncepcji  Systemu
Telewizji  Szpitalnej (STS), o którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 3, z uwzględnieniem
uwag Wydzierżawiającego zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 4, w wysokości 1% miesięcznej
opłaty brutto (za wszystkie odbiorniki TV bez opłaty za energię) – za każdy dzień zwłoki.

c) w  przypadku  nieprzystąpienia  przez  Dzierżawcę  do  przekazania  przedmiotu  dzierżawy  w
formie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego, w
wysokości 1% miesięcznej opłaty brutto (za wszystkie odbiorniki TV bez opłaty za energię) –
za każdy dzień zwłoki.

d) w  przypadku  niedotrzymania  przez  Dzierżawcę  terminu  zainstalowania  Systemu  Telewizji
Szpitalnej (STS), o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 1, w wysokości 1% miesięcznej
opłaty brutto (za wszystkie odbiorniki TV bez opłaty za energię) – za każdy dzień zwłoki.

e) w  przypadku,  kiedy  Dzierżawca  nie  wywiąże  się  ze  zobowiązań,  o  których  mowa  w
postanowieniu § 6 ust. 3 oraz § 7, w wysokości 1% miesięcznej opłaty brutto (za wszystkie
odbiorniki TV bez opłaty za energię) – za każdy dzień zwłoki.

2. Zastrzeżenie  kar  umownych  nie  pozbawia  Wydzierżawiającego  możliwości  dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość kar umownych nie pokryje
powstałej szkody.

3. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 3 dni liczonych od dnia skutecznego
wystąpienia  z  żądaniem  jej  zapłaty.  Dwukrotne  awizo  listu  poleconego  pod  adresem
Dzierżawcy  ujawnionym  w  treści  niniejszej  umowy,  postrzegane  będzie  jako  skuteczne
wystąpienie z żądaniem zapłaty.



4. Wydzierżawiający,  w razie  opóźnienia  w zapłacie  kary  umownej  przez  Dzierżawcę,  będzie
mógł potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Dzierżawcy.

§ 16.

1. Dzierżawca zobowiązany będzie do zwrotu przedmiotu dzierżawy w terminie wskazanym przez
Wydzierżawiającego, nie krótszym jednak niż 30 dni liczone od dnia rozwiązania niniejszej
umowy, bez względu na przyczynę tego faktu, z tym zastrzeżeniem, że w tym okresie Dzier -
żawca będzie zobowiązany do:

1) demontażu wszelkich urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składających się na
System Telewizji Szpitalnej (STS);

2) przeprowadzenia  prac  remontowych  i/lub  budowlanych  koniecznych  do  przywrócenia
przedmiotu dzierżawy do stanu na dzień zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności do
wypełnienia ubytków w ścianach oraz ich całościowego pomalowania w sposób spójny z
pozostałymi ścianami danej sali chorych lub innego pomieszczenia. 

2. W każdym przypadku, gdy Dzierżawca nie wywiąże się ze zobowiązań określonych w  ust. 1,
Wydzierżawiający będzie uprawniony do:

1) demontażu wszelkich urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składających sią na
System Telewizji Szpitalnej (STS) oraz ich przechowania;

2) przeprowadzenia  prac  remontowych  i/lub  budowlanych  koniecznych  do  przywrócenia
przedmiotu dzierżawy do stanu na dzień zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności do
wypełnienia ubytków w ścianach oraz ich całościowego pomalowania w sposób spójny z
pozostałymi ścianami danej sali chorych lub innego pomieszczenia na koszt i ryzyko Dzier-
żawcy.

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1 Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wy-
dzierżawiającego odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy
w kwocie odpowiadającej podwójnej wysokości czynszu dzierżawnego obowiązującego w mie-
siącu poprzedzającym miesiąc rozwiązania umowy. Po upływie tego okresu, Dzierżawca zobo-
wiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego odszkodowania z tytułu bezumowne-
go korzystania  z  przedmiotu  dzierżawy,  w kwocie  odpowiadającej czterokrotnej  wysokości
czynszu dzierżawnego obowiązującego w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozwiązania umo-
wy.

4. Przekazanie przedmiot dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 17.

1. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Dzierżawcy nie mogą być przenoszone na
inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Wydzierżawiający wyrazi na to
przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Dzierżawcy nie mogą być przenoszone na
inne podmioty w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony
stosunku obligacyjnego, chyba że Wydzierżawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 18.

1. Osobami upoważnionymi do faktycznej realizacji zobowiązań Stron wynikających z niniejszej
umowy będą:

a) ze strony Wydzierżawiającego: …………… ……………, tel.: ……………, e-mail: ……………;

b) ze strony Dzierżawcy: …………… ……………, tel.: ……………, e-mail: ……………;

2. Zmiana  osób,  o  których  mowa  w  ust.  1  następować  będzie  na  podstawie  pisemnego
zawiadomienia  drugiej  Strony i  będzie  skuteczna od daty  doręczenia  tego zawiadomienia.
Dokonana w ten sposób zmiana nie stanowi zmiany niniejszej umowy.



§ 19.

1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z za-
strzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej umowie.

2. W sprawach  nieunormowanych  niniejszą  umową zastosowanie  mają  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Bez względu na to, że jedno z postanowień niniejszej umowy może się okazać nieważne lub
niewykonalne, pozostałe jej postanowienia zachowują swoją pełną moc prawną. W miejsce ta-
kiego zapisu strony umowy mogą ustalić inne, zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, a
jeżeli nie dojdą w tym zakresie do konsensusu – zastosowanie będą miały przepisy powszech-
nie obowiązującego prawa.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy
sąd powszechny w Opolu.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzem-
plarze dla Wydzierżawiającego i jeden egzemplarz dla Dzierżawcy.

WYDZIERŻAWIAJĄCY:                                                                DZIERŻAWCA:


