
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie                     Załącznik Nr 4 do umowy 
Dział Organizacyjny                                                                 o     świadczenie usług żywienia pacjentów

Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków                                                                                                         
tel. (12) 622-94-87, fax: (12) 644-47-56
e-mail: zpubl@interia.pl

UMOWA NAJMU

zawarta w Krakowie w dniu .................... r. 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  oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000035552, NIP 678-26-80-
028, zwanym dalej „Wynajmującym”, w imieniu i na rzecz którego działa:

Dyrektor Szpitala – 

a

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

wpisaną  do  Rejestru/  ewidencji  ..................................................................  prowadzonego
przez  ................................  pod  numerem .......................................,  NIP   ..........................................
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu i na rzecz której działa/ją:
...................................................................
...................................................................

§ 1.

Zawarcie niniejszej umowy następuje w celu umożliwienia wykonania postanowień umowy o świadczenie
usług żywienia zawartej pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą w dniu .............................

§ 2.

1. Wynajmujący  oddaje  Najemcy  w  najem  pomieszczenia  Kuchni  Centralnej  oraz  pomieszczenia
towarzyszące o łącznej powierzchni użytkowej 740 m2, usytuowane w Krakowie, os. Na Skarpie 66, w
Pawilonie „Kuchnia – Pralnia”. 

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, wyposażone są w następujące instalacje: wodno kanalizacyjną,
centralnego  ogrzewania,  elektryczną,  gazową,  wentylacyjną,  parową,  teletechniczną  oraz  w  dźwig
kuchenkowy do transportu posiłków.  

§ 3.

Przedmiot najmu wykorzystywany będzie przez Najemcę wyłącznie na cele związane ze świadczeniem usług
żywienia na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. W przypadku gdy
Wykonawca zamierza wykorzystać przedmiot najmu do realizacji innych zamówień musi uzyskać pisemną
zgodę Zamawiającego. 

§ 4.

1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu według stawki 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć
złotych 00/100) miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej stanowiących przedmiot najmu pomieszczeń.
Stawka czynszowa powiększana będzie o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

2. Niezależnie od czynszu Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów eksploatacji pomieszczeń, w
tym:



a) opłat za dostawę wody zimnej i odprowadzanie ścieków wg wskazań liczników przy zastosowaniu
stawek wynikających z taryfy MPWiK, które aktualnie wynoszą:
- woda zimna -3,81 zł/1m3  netto
- odprowadzanie ścieków – 5,34  zł/1m3 netto

b) opłat za dostawę wody ciepłej wg wskazań liczników przy zastosowaniu stawki 16,94 zł/m3 netto,
c)  opłat  za  dostarczenie  energii  elektrycznej  wg  wskazań  liczników  przy  zastosowaniu  stawek

wynikających z taryfy Zakładu Energetycznego S.A. w Krakowie, które aktualnie wynoszą:
- za zużytą energię elektryczną  – 0,2378 netto zł/1kWh

- za przesył energii elektrycznej  – od 0,1500 netto  zł/1 kWh  do 0,2500 netto zł/1 kWh 

d) opłat za dostawę energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania – ryczałtowo wg powierzchni

ogrzewanej wg stawki 4,87 zł/ 1m
2 

 netto

e) opłat za korzystanie z wewnętrznej sieci telefonicznej przy zastosowaniu zryczałtowanej stawki 138,00
netto zł/ za nr 557 i 213.

f) opłat za bieżącą konserwację urządzeń dźwigowych o numerze      31.12.008544 oraz 31.12.008545, w
wysokości 444,36zł netto  miesięcznie.

g) opłata półroczna na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego – 250,00 zł brutto za  jedno urządzenie
dźwigowe,  jak  również  wszystkie  ewentualne  koszty,  wynikające  z  konieczności  wykonania
nakazów i zaleceń Urzędu – na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę tych usług.

h)  opłatę za wywóz odpadów komunalnych w szacunkowej wysokości 899,90 zł netto miesięcznie; 2 x
wywóz w tygodniu odpady niesegregowane, 1 x w tygodniu odpady segregowane. 

5.  Opłaty, o których mowa w ust. 2, powiększane będą o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.

6.  Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 oraz w § 5 ust. 2 umowy, może ulec zmianie na skutek zmian
cen  mediów  dostarczanych  Wynajmującemu  przez  Zakład  Energetyczny  S.A.  w  Krakowie,  Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji  S.A.  w Krakowie,  Miejskie  Przedsiębiorstwo Oczyszczania,
Zakład  Telekomunikacyjny,   lub  w  przypadku  zmiany  wysokości  stawek  opodatkowania  sprzedaży
wymienionych  wyżej  mediów  i  usług  podatkiem  od  towarów  i  usług  (VAT).  W  takim  przypadku
Wynajmujący  powiadomi  pisemnie  Najemcę o nowych  warunkach płatności  obowiązujących od  dnia
ogłoszenia wysokości  stawek podatku od towarów i  usług (VAT), a także zmiany cen dostarczanych
mediów lub usług.

§ 5.

1. Niezależnie od postanowień § 4 ust. 2 umowy Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów:

a) eksploatacji kuchenek oddziałowych w tym dostarczania energii elektrycznej, zimnej i ciepłej wody
wraz z odprowadzaniem ścieków,

b)  konserwacji,  dozoru  i  napraw  autoklawu  do  sterylizacji  naczyń  (o  numerze  ewidencyjnym
N2112000609  numerze  fabrycznym  306)  znajdującego  się  w  kuchence  oddziałowej  Oddziału
Obserwacyjno  –  Zakaźnego  –  w  przypadku  korzystania  z  autoklawu  do  sterylizacji  naczyń
znajdującego się w kuchence oddziałowej Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego.

2. Z tytułu kosztów eksploatacji, o których mowa w ust. 1 Najemca ponosił będzie ryczałtową opłatę za:
a) dostarczanie energii elektrycznej w ilości 2.000 kWh / miesięcznie,
b) dostarczanie wody ciepłej w ilości 20  m3 / miesięcznie,
c) dostarczanie wody zimnej w ilości 30 m3 / miesięcznie,
d) odprowadzanie ścieków w ilości 50 m3 / miesięcznie.

3. Wartość ryczałtowej opłaty, o której mowa w ust. 2 ustalana będzie przy zastosowaniu stawek określonych
w § 4 ust. 2 pkt a-c.

§6.

1. Najemca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  odrębnej  umowy  w  zakresie  wywozu  odpadów
konsumpcyjnych  z odpowiednim dostawcą tych usług.

2. Najemca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy w zakresie usług telekomunikacyjnych (sieć
telefoniczna zewnętrzna) z odpowiednim dostawcą tych usług.

3. Najemca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  odrębnej  umowy  w  zakresie  dostaw  gazu  ziemnego  
z odpowiednim dostawcą.



4. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Najemca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt
liczników.

§7.

1. Należności  z  tytułu  czynszu  najmu  oraz  opłat  za  eksploatację  przedmiotu  najmu  ustalanych
ryczałtowo płatne będą przez Najemcę z góry w terminie ….  dni licząc od daty wystawienia faktury
przez Wynajmującego.

2. Faktury VAT, o których mowa w ust. 1 będą wystawiane przez Wynajmującego najpóźniej do 5 dnia
każdego miesiąca kalendarzowego którego dotyczą. 

3. Należności z tytułu opłat za eksploatację przedmiotu najmu ustalanych według wskazań liczników
płatne  będą przez  Najemcę  z  dołu  na  podstawie  wystawianych przez  Wynajmującego  faktur  w
terminie ….. dnia od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. 

4. Należności płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w wystawianych
przez niego fakturach.

5. W przypadku  zwłoki  w  uiszczeniu  czynszu  oraz  opłat  za  dostarczanie  mediów Wynajmującemu
przysługują odsetki ustawowe.

§8.

1. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie dokonywać zmian technicznych
w przedmiocie najmu.

2. Najemca jest zobowiązany:
a) korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki,
b) dokonywać w przedmiocie najmu bieżących remontów i konserwacji,
c) dbać o zabezpieczenie przedmiotu najmu przed kradzieżą i pożarem,

3. Modernizacje  przedmiotu  najmu  wykraczające  poza  bieżące  remonty  i  konserwacje  mogą  być
przeprowadzone przez Najemcę na warunkach określonych w umowie opisanej w  § 1.

4. Przekazanie Najemcy przedmiotu najmu jak również jego zwrot po upływie okresu obowiązywania
niniejszej  umowy  odbywa  się  w  drodze  pisemnego  protokołu  przekazania  przedmiotu  najmu
zawierającego  wykaz  pomieszczeń  wraz  z  określeniem  ich  powierzchni  i  stanu  technicznego,
podpisanego przez  upoważnionych  przedstawicieli  stron.  Protokół  przekazania  przedmiotu  najmu
będzie stanowił załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Wynajmujący  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzania  w  obecności  Najemcy  lub  jego
przedstawiciela okresowych kontroli stanu technicznego przedmiotu najmu.

6. Wyłącza  się  możliwość  podnajmowania  przedmiotu  najmu  bądź  jego  części  albo  oddawania
przedmiotu najmu bądź jego części w bezpłatne używanie osobom trzecim.

7. Najemca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu.

§9.

1. Najemca  odpowiada  za  stan  techniczny  przedmiotu  najmu,  za  wyjątkiem  elewacji,  dachu,
fundamentów i izolacji pionowej.

2. Najemca  zobowiązany  jest  do  wymiany  opraw oświetleniowych  wraz  z  wykonaniem oświetlenia
ewakuacyjnego w wyodrębnionej kratami części tunelu pod Kuchnią Centralną.

3. Najemcę  obciążają  konserwacje,  bieżące  remonty  i  utrzymanie  sprawności  technicznej  instalacji
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, parowej, wentylacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej
wynajmowanych pomieszczeń i  wyodrębnionej kratami części  tunelu pod Kuchnią Centralną oraz
konserwacje, bieżące remonty i utrzymanie sprawności technicznej dźwigów wraz z szybami.

4. Najemcę  obciążają  obowiązkowe  roczne  przeglądy  techniczne  instalacji  gazowej,  elektrycznej  i
przewodów kominowych.

§10.

1. Wynajmujący  oświadcza, że przedmiot najmu w postaci pomieszczeń stanowi własność Gminy Miejskiej
Kraków -  miasta  na  prawach  powiatu,  oraz  że  został  on  oddany  Wynajmującemu  w nieodpłatne  i
nieograniczone w czasie użytkowanie na podstawie umowy ustanowienia użytkowania zawartej w dniu
26.02.2003  r.  aktem  notarialnym  sporządzonym  przed  notariusz  Ireną  Ulman-Leśniak  (Rep.  A  Nr
420/2003).



2. W oparciu o § 5 ust. 5 pkt 2 Uchwały Nr XL III/562/12 RMK z 25.04.2012 r. zawarcie niniejszej umowy
pomiędzy  Wynajmującym  a  Najemcą  następuje  z  pominięciem  trybu  przetargu  w  celu  wykonania
postanowień umowy o świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala zawartej w trybie ustawy Prawo
zamówień  publicznych  w  postępowaniu  przetargowym o  świadczenie  usług  żywienia  pacjentów (ZP
47/15) w dniu  ...................... r. 

3. Wynajmujący   oświadcza,  że  przedmiot  najmu  w  postaci  wyposażenia  stanowi  wyłączną  własność
Wynajmującego.

4. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest wolny od wszelkich obciążeń oraz roszczeń i praw
osób trzecich za wyjątkiem określonych w ust. 1.

5. Najemca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu i że wnosi w tym zakresie
żadnych zastrzeżeń. 

§ 11.

Przedmiot najmu zostanie wydany Najemcy do dnia .............................................

§ 12.

1. Niniejsza mowa zostaje zawarta na czas trwania umowy o świadczenie usług żywienia z dnia 18 stycznia
2016 r.  i obowiązuje  do dnia 31 maja 2016 r.  

2. Strony zgodnie uznają, że z uwagi na wzajemny związek umów, rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron
umowy  o  świadczenie  usług  żywienia  wskazanej  w  §1  niniejszej  umowy,  jest  równoznaczne  z
rozwiązaniem niniejszej umowy.

§ 13.

Wynajmujący oświadcza,  że zastrzega sobie prawo potrącenia należności  z  tytułu umowy o świadczenie
usług żywienia, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, jeżeli Najemca zalega z zapłatą należnego czynszu
najmu lub opłat eksploatacyjnych za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

§ 14.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

2. Zmiana wysokości opłat za eksploatację przedmiotu najmu w trybie określonym w § 4 ust. 4 nie stanowi
zmiany umowy wymagającej sporządzenia stosownego aneksu.

§ 15.

W sprawach  nieuregulowanych niniejszą  umową poza  zapisami  umowy o  świadczenie  usług  żywienia  z
dnia .................................... r. zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 151 poz. 896) wraz z przepisami
wykonawczymi.

§ 16.

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
sądu powszechnego właściwych miejscowo dla Wynajmującego.

§ 17.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Wynajmującego a jeden
dla Najemcy.

§ 18.

Załącznikiem  do  niniejszej  umowy  jest  protokół  przekazania  przedmiotu  najmu,  obejmujący  wykaz
pomieszczeń wraz z określeniem ich powierzchni i stanu technicznego.
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