
Załącznik Nr 5
do SIWZ 

z dnia 3 czerwca 2013 r.
UMOWA DZIERŻAWY

zawarta w dniu ........................  r. w Krakowie pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035552, 
NIP: 678-26-80-028, REGON: 000630161, zwanym dalej „Dzierżawcą” 
w imieniu i na rzecz którego działa:

Dyrektor - lek. med. Andrzej Ślęzak
a
.................................................  z  siedzibą  .......................................................... wpisaną  do  Rejestru  przedsiębiorców 
prowadzonego  przez  przez  ...................................................  pod  numerem  KRS  .................................., 
NIP:......................, REGON:.......................... zwaną w dalszej treści umowy „Wydzierżawiającym”, w imieniu i na 
rzecz której działa/ją:
...................................................................
...................................................................

W  związku  z  rozstrzygnięciem  przetargu  nieograniczonego  na  „Dzierżawę  ,  dostawę,  montaż  i  uruchomienie 
aparatu  do  wykonywania  ciągłych  terapii  nerkozastepczych  oraz  zakup  osprzętu,  wyrobów  medycznych  i 
produktów leczniczych stosowanych w w.w.  aparacie.   ”(ZP  19/2013)  strony zawierają umowę dzierżawy o 
następującej treści:

§1

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest w posiadaniu aparatu model ...................................... do wykonywania ciągłych 
terapii nerkozastępczych, rok produkcji 2011/2012 o numerze seryjnym ......................, zwanego dalej „Urządzeniem”, 
przeznaczonego do wykonywania ciągłych  terapii  nerkozastępczych i  oddaje Dzierżawcy powyższe Urządzenie do 
używania i pobierania pożytków.
2. Wartość brutto Urządzenia wynosi .......................... zł(Słownie: ...................................................................)
3.  Miejsce instalacji  Urządzenia:  Oddział  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  w Szpitalu Specjalistycznym im. S. 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny serwis przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy zgodnie 
z Umową dostawy z dnia ...................... r.  Nr Rej. ..................................

§2

1. Wydzierżawiający  przekazuje  Dzierżawcy  instrukcję  obsługi  Urządzenia,  całość  dokumentacji  technicznej 
niezbędnej do prawidłowego korzystania z Urządzenia. 
2. Wydzierżawiający zapewnia bezpłatnie montaż urządzenia oraz przeszkolenie pracowników Dzierżawcy w zakresie 
jego obsługi min. 52 osoby w terminie 1 tygodnia od dnia uruchomienia urządzenia. 
3. Urządzenie  wraz  ze  stosownymi  instrukcjami  zostanie  wydane  Dzierżawcy  na  podstawie  protokołu  zdawczo-
odbiorczego, po stwierdzeniu przez Dzierżawcę faktu przekazania Urządzenia w stanie kompletnym i nadającym się do  
umówionego użytku.
4. Wydzierżawiający zapewni odpowiedni osprzęt do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wymienionych 
w załączniku nr 2 do umowy dostawy.
5. Dzierżawca  będzie  używał  wydzierżawionego  Urządzenia  w  sposób  odpowiadający  jego  właściwościom  i  
przeznaczeniu, zgodnie z instrukcją obsługi.

§ 3

1. Dzierżawca przejmuje Urządzenie w stanie zdatnym do użytku i zobowiązuje się utrzymywać Urządzenie w tym 
stanie przez czas trwania dzierżawy.
2. Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić Urządzenie Wydzierżawiającemu z chwilą rozwiązania Umowy w stanie nie 
pogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej eksploatacji.



3. W okresie dzierżawy Wydzierżawiający będzie zapewniał bezpłatnie serwis dla Dzierżawcy z wyjątkiem uszkodzeń  
wynikłych z wadliwej eksploatacji Urządzenia, kiedy to koszty naprawy będzie ponosił Dzierżawca.

§4

1.  Czynsz  dzierżawny  wynosi  miesięcznie  ....................  zł  netto,  stawka  Vat  23  %,  ..................zł  brutto 
(słownie: .....................................) i  będzie płatny w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez 
Wydzierżawiającego.
2.  Zaproponowany  w  ofercie  czynsz  dzierżawny  nie  ulegnie  zmianie  do  czasu  zrealizowania  całości  przedmiotu  
umowy.

§5

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, na tj, na okres obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia, o której 
mowa w § 1. 

2.  Z dniem rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o której mowa w ust. 1. umowa niniejsza wygasa.

§6

Wydzierżawiający obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem Urządzenia, a Dzierżawca 
obowiązany  jest  zabezpieczyć  pomieszczenia  w  których  będzie  używane  Urządzenie  przed  dostępem  osób 
niepowołanych.

§7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wydzierżawiający może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§8

1. W razie nieuregulowania przez Dzierżawcę płatności w wyznaczonym terminie, Wydzierżawiający ma prawo żądać 
odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 
2.  W przypadku  odstąpienia  od  umowy z  winy  Wydzierżawiającego,  Wydzierżawiający  zapłaci  Dzierżawcy  karę 
umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

§9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Dzierżawcy, a jeden dla Wydzierżawiającego.

       WYDZIERŻAWIAJĄCY                                                            DZIERŻAWCA 


