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Załącznik nr 2 do Informatora Konkursowego 

 

PROJEKT UMOWY NAJMU 

 

Zawarta w dniu ....................................... pomiędzy: 
Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Warszawie (04-073) przy ul. Grenadierów 51/59, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478458, NIP 1132869037, REGON 

002153989, kapitał zakładowy: 19.383.000,00 złotych,  

zwaną dalej „Wynajmującym” lub „Szpitalem”,  

reprezentowaną przez:  

1) Panią Beatę Jagielską – Prezesa Zarządu Spółki; 

2) Pana Adriana Bochnia – Członka Zarządu Spółki  

a 

………………………………. z siedzibą w ………….. (kod pocztowy) przy ul. ….., zarejestrowaną  

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS ….., posiadającą NIP nr …..; REGON nr …..; kapitał 

zakładowy: …………………..złotych,  

zwaną dalej „Najemcą”  

reprezentowaną przez:……………………… - …………………………….,  

 

lub 

 

Panem/Panią ……………………………. prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

…………… z siedzibą w ………………………………… (kod pocztowy,) przy ul. ……………….……….., 

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP nr ….., 

REGON nr ….., zwanym/zwaną dalej ”Najemcą” 

 

o następującej treści 

 

Przedmiot umowy 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem najmu są części ścian pomieszczeń Pawilonów Szpitala Grochowskiego im. 

dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o. położonych w Warszawie przy ul. Grenadierów 51/59, 

znajdujących się na nieruchomości będącej we władaniu Wynajmującego. 

2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi 20,72 m2 i jest przeznaczona na odpłatne 

korzystanie przez Najemcę ze ścian w poszczególnych pomieszczeniach (salach chorych) 

Wynajmującego, poprzez zamontowanie na stelażu urządzeń do odbioru programów 

telewizji publicznej oraz pobieranie opłat od pacjentów Szpitala Grochowskiego im. dr 

med. Rafała Masztaka sp. z o.o. za korzystanie z tych urządzeń.  

3. Zamontowany Multimedialny System Telewizji Szpitalnej (DSTS) składa się z 

następującego sprzętu: 

1) instalacja antenowa (sieć), studio antenowe; 

2) instalacja sygnałowa (skrętka KAT-5, kabel koncentryk); 

3) wpłatomaty z ekranem 18”+/-2” umożliwiające korzystanie z odbiorników, 

montowane w  korytarzu/holu poszczególnych oddziałów – 8 szt.; 

4) stelaże do zawieszania odbiorników – 74 szt.; 

5) odbiorniki LCD min. 32” LED – 74 szt., plus piloty; 

6) Access Poity - Wi-Fi; 

7) Instrukcje obsługi montowane w salach pacjentów (rozmiar 50cm x 50cm lub A4 

pokryte szybą PLEXI), nad wpłatomatem (rozmiar 50cm x 50cm pokryte szybą 

PLEXI). 
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4. Wielkość przedmiotu najmu określana jest poprzez iloczyn liczby zamontowanych 

Multimedialnych Systemów Telewizji Szpitalnej (DSTS) i zajmowanej powierzchni. 

5. Najemca poprzez „DSTS” zapewni pacjentom dostęp do usług takich jak: 

1) telewizja, w tym dwa kanały bezpłatne; 

2) bezpłatny kanał informacyjny INFO Szpital; 

3) wypożyczalnia filmów – VOD; 

4) doładowanie telefonu PrePaid; 

5) Internet – dostęp poprzez system bezprzewodowy WiFi;  

6) Audiobook – bezpłatnie. 

6. Telewizory umieszczone są na wysięgnikach na ścianach pionowych. 

7. Strony ustalają, że liczba zainstalowanych DSTS może ulec zmianie (zwiększenie lub 

zmniejszenie) po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego, po uprzednim 

przedstawieniu przez Najemcę Wynajmującemu pisemnej koncepcji zagospodarowania 

powierzchni na nowe odbiorniki telewizyjne, wraz z kosztorysem inwestorskim – do 

akceptacji Wynajmującego. 

8. Najemca przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych przedstawi do akceptacji 

Wynajmującego - harmonogram z etapami montażu systemu DSTS.  

9. Wynajmujący z uwagi na możliwość przeprowadzania prac modernizacyjnych  

w pracujących oddziałach, zastrzega sobie możliwość dokonania zmian  

w harmonogramie określając terminy montażu poszczególnych podzespołów tak, aby nie 

kolidowały z działalnością podstawowa Wynajmującego i przebiegały w sposób nie 

uciążliwy dla pacjentów. 

10. Strony ustają, że wykonana przez Najemcę instalacja telewizyjna (trwale wbudowana w 

ściany) przechodzi na własność Wynajmującego, po zakończeniu umowy najmu. 

11. Strony ustalają, że Najemca bezpłatnie udostępni sygnał telewizyjny do wyznaczonych 

pomieszczeń wskazanych pisemnie przez Wynajmującego. 

12. Wynajmujący wymaga montażu przez Najemcę dodatkowych odbiorników LCD 42-52” 

bez automatów wrzutowych w: holu głównym szpitala, izbie przyjęć, przychodni, 

chemioterapii jednodniowej itp. ciągach komunikacyjnych (korytarze) - celem emisji 

bezpłatnego kanału o tematyce prozdrowotnej dla pacjentów i osób przebywających na 

terenie szpitala. 

13. Bezpośrednimi użytkownikami „DSTS-u” oraz wchodzących w jego skład odbiorników 

telewizyjnych będą pacjenci Szpitala. Nie wyklucza to możliwości korzystania z sieci 

„DSTS-u” przez przebywający na terenie Szpitala personel, osoby odwiedzające 

pacjentów oraz inne osoby przebywające na terenie Szpitala zgodnie z obowiązującymi 

tam przepisami porządkowymi. 

14. Opłaty ponoszone przez pacjentów Szpitala za korzystanie z odbiorników należących do 

„DSTS-u”, będą pobierane za pośrednictwem wpłatomatów lub automatów wrzutowych. 

15. Wynajmujący oświadcza, że posiada upoważnienie właściwego organu do użytkowania 

nieruchomości oraz zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

1. Wynajmujący wydaje Najemcy przedmiot najmu, co Najemca niniejszym potwierdza. 

2. Załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowi protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający 

fakt wydania przedmiotu najmu, zawierający opis stanu technicznego przedmiotu najmu w 

tym instalacji i urządzeń znajdujących się w w/w przedmiocie najmu. 

3. Stan przedmiotu najmu opisany w protokole, o którym mowa w ust. 2 będzie stanowił 

podstawę przy rozliczeniu stron po zakończeniu umowy najmu. 



 3 

§ 3. 

1. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej 

polegającej na udostępnianiu Multimedialnego Systemu Telewizji Szpitalnej (DSTS). 

2. Zmiana rodzaju działalności prowadzonej w pomieszczeniach określonych w § 1 

każdorazowo wymaga zgody Wynajmującego w formie pisemnej. 

 

Obowiązki stron 

§ 4. 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego działania urządzeń technicznych, 

umożliwiających Najemcy korzystanie z przedmiotu najmu, w tym energii elektrycznej.  

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji 

elektrycznej spowodowanej działaniem Najemcy, osoby trzeciej lub siły wyższej, jak 

również z brakiem dostaw wymienionych mediów. 

§ 5. 

Najemca zobowiązuje się do: 

1) zainstalowania na przedmiocie najmu podliczników umożliwiających rzeczywisty pomiar 

zużywanej energii;  

2) używania wynajętego przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz do prowadzenia w nim działalności określonej w § 3 niniejszej 

umowy; 

3) dbałości o estetykę i wystrój zewnętrzny przedmiotu najmu dostosowany do wymagań 

właściwych służb architektonicznych; 

4) niedokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w sposób 

trwały substancję przedmiotu najmu lub budynku, w którym znajduje się przedmiot 

najmu; 

5) nieoddawania przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobie 

trzeciej w całości lub w części. 

§ 6. 

Najemca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu najmu 

i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

 

§ 7. 

1. Jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie potrzeba wykonania napraw obciążających 

Wynajmującego, Najemca obowiązany jest: 

1) niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Wynajmującego. 

2)  udostępnić bezzwłocznie Wynajmującemu swobodny dostęp do przedmiotu najmu w 

zakresie umożliwiającym dokonanie napraw lub remontu. 

2. W przypadku niedopełnienia przez Najemcę obowiązków wynikających  

z ust. 1, Wynajmujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek działania lub 

zaniechania Najemcy. 

3. Za czas wyłączenia przedmiotu najmu z używania z przyczyn określonych  

w niniejszym paragrafie, Najemcy przysługuje zwolnienie z opłat czynszowych lub ich 

obniżenie w zależności od czasu i zakresu prac remontowych za wyjątkiem niedopełnienia 

przez Najemcę obowiązków wynikających, o których mowa w ust. 1. 

 

Czynsz 

§ 8. 
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1. Najemca będzie płacić Wynajmującemu czynsz najmu na podstawie otrzymanej faktury 

wystawionej przez Wynajmującego w wysokości: cena netto …………. zł 

(słownie:……………….. złotych), cena brutto ………………zł (słownie:………………… 

złotych.  

2. Oprócz czynszu, o którym mowa w ust. 1, Najemca zobowiązuje się płacić 

Wynajmującemu, jednocześnie z czynszem, miesięczne opłaty z tytułu świadczeń 

dodatkowych za pobór energii elektrycznej na podstawie odczytu ilości zużytej energii z 

zainstalowanych przez Najemcę podliczników energii elektrycznej (w cenie – refaktury z 

bieżącego odczytu licznika + należny podatek VAT). Miesięczne opłaty za pobór energii 

elektrycznej mogą ulec zmianie z chwilą podwyższenia ceny przez dostawcę energii 

elektrycznej. 

3. W przypadku remontu sal łóżkowych z zainstalowanym DSTS-em, trwającego powyżej 

jednego miesiąca, czynsz najmu będzie pomniejszony o 1.35% oraz o opłatę miesięczną za 

energię elektryczną + należny podatek VAT, pomnożona przez liczbę remontowanych sal. 

4.  W przypadku użytkowania (eksploatacji) telewizora bez licznika, wysokość opłaty za 

pobór energii elektrycznej określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Zmiana stawek za świadczenia dodatkowe nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

Wynajmujący o każdej zmianie powiadomi Najemcę w formie pisemnej niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 14 dni od podjęcia o nich wiedzy. 

6. Za okres bezumownego korzystania z przedmiotu umowy Wynajmujący nalicza 

odszkodowanie w wysokości 300% ostatnio obowiązującej stawki czynszu wraz z opłatą za 

świadczenia dodatkowe za każdy rozpoczęty miesiąc. 

 

§ 9. 

1. Czynsz najmu i opłaty za świadczenia dodatkowe płatne są do 14 dni od daty wystawienia 

faktury przez Wynajmującego.  

2. Udzielenie przez Wynajmującego dodatkowych terminów płatności na raty nie stanowi 

zmiany niniejszej umowy. 

3. W przypadku nieuregulowania należności w terminie Wynajmujący będzie naliczał 

ustawowe odsetki za opóźnienie. 

§ 10. 

1. Wynajmujący będzie uprawniony do zmiany wysokości stawki czynszu określonej w § 8 

ust.1 za jednostronnym pisemnym powiadomieniem bez konieczności wypowiadania 

warunków umowy, nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” za rok poprzedni. Waloryzacja obowiązuje od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ogłoszenia, a najemca oświadcza, 

że wyraża na powyższe zgodę. 

2. Pierwsza waloryzacja czynszu może nastąpić od dnia 1 stycznia 2022 r. 

3. Wynajmujący będzie upoważniony do zmiany wysokości stawki energii elektrycznej 

określonej w § 8 ust. 4 z chwilą jej podwyższenia za jednostronnym pisemnym 

powiadomieniem bez konieczności wypowiadania warunków umowy. 

 

Kaucja gwarancyjna 

 

§ 11. 
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1. Przed przyjęciem do używania przedmiotu najmu Najemca zobowiązuje się wpłacić na 

konto Wynajmującego kaucję w wysokości ……… złotych (słownie …………… złotych). 

2. Kaucja, o której mowa w ust. 1 przeznaczona jest na pokrycie szkód wynikających 

z niewłaściwego używania przedmiotu najmu oraz na pokrycie nieuregulowanego czynszu 

i opłat za świadczenia dodatkowe. 

3. W przypadku, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń w dacie 

zwrotu lokalu, kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zwrotu przedmiotu 

najmu. 

Czas trwania umowy 

 

§ 13. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony 3 lat (36 miesięcy), liczony od daty podpisania 

umowy. 

2. Umowa może być wypowiedziana z ważnych przyczyn z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron. 

 

Rozwiązanie umowy 

 

§ 14. 

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,  

z winy Najemcy w przypadku: 

1) naruszania przez Najemcę warunków umowy, a w szczególności: 

a) zwłoki za trzy okresy płatności czynszu lub świadczeń dodatkowych, 

b) oddania wynajętego przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania w 

całości lub w części, 

c) używania przedmiotu najmu będącego przedmiotem niniejszej umowy niezgodnie z 

jego przeznaczeniem oraz przepisami prawa (ochrona środowiska, przepisy 

przeciwpożarowe itd.) a także prowadzenia działalności innej niż określona w § 3; 

2) złożenia przez Najemcę fałszywego oświadczenia lub innych dokumentów 

poświadczających nieprawdę, bądź zatajenia okoliczności, mających wpływ na 

zawarcie stosunku najmu; 

3) skazania Najemcy prawomocnym wyrokiem sądowym w związku  

z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

4) postawienia Najemcy w stan likwidacji lub upadłości. 

2. Wynajmujący może udzielić Najemcy miesięcznego terminu na usunięcie skutków 

naruszenia warunków umowy. 

 

Obowiązki Najemcy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy 

§ 15. 

1. Najemca zobowiązuje się do wydania Wynajmującemu przedmiotu najmu w terminie 14 

dni od wygaśnięcia lub rozwiązywania umowy najmu. 

2. Jeżeli po opuszczeniu przedmiotu najmu przez Najemcę w pomieszczeniu tym pozostaną 

rzeczy wniesione przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo przenieść je w inne miejsce na 

koszt i ryzyko Najemcy. 

§ 16. 

1. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do wydania 

Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Koszt remontu przedmiotu 
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najmu obciąża Najemcę. Podstawą do ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu 

stanowić będzie protokół zdawczo- odbiorczy. 

2. Wynajmujący może żądać przywrócenia przedmiotu najmu do stanu poprzedniego, jeżeli 

Najemca poczynił w nim zmiany bez pisemnej zgody Wynajmującego. 

 

Doręczenia 

 

§ 17. 

1. Faktury VAT oraz wszelkie pisma doręczane będą stronom pod adres: 

1) Wynajmujący – ……………………………………………   

2) Najemca – ………………………………………………… 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie 

adresu. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której jest 

zaadresowane. 

3. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powoduje, że pismo wysyłane pod 

adres określony w ust. 1 uznaje się za doręczone. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 18. 

Najemca obowiązany jest do sporządzenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o 

dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania 

cywilnego z tytułu ewentualnych zaległości w zapłacie czynszu, opłat eksploatacyjnych z 

tytułu świadczeń dodatkowych lub wydania nieruchomości. Koszt sporządzenia aktu 

notarialnego obciąża Najemcę. 

§ 19. 

Wynajmujący oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz.U. z 2019, poz. 118 z późn. zm.), a Najemca potwierdza, iż fakt ten jest mu znany w chwili 

zawierania umowy. 

§ 20. 

Umowa nie uprawnia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu 

przepisów ustawy prawo budowlane. 

§ 21. 

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§ 22. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 23. 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 24. 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  Najemca:       Wynajmujący: 
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 Załącznik nr. 1 do Umowy 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

z dnia  …………………………….. 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość Umiejscowienie 

1 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

2 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

3 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

4 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

5 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

6 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

7 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

8 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

9 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

10 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

11 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

12 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

13 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

14 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

15 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

16 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

17 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

18 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

19 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

20 Telewizor 1 Pawilon nr. …, piętro ….., sala nr. 
… 

… ………….. … ……………………………………… 

 
Stan techniczny -  ……………………… 
 
Najemca                                                                           Wynajmujący 
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                                                                                                         Załącznik nr. 2 do Umowy 
   
 
 

WYLICZENIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA DODATKOWE 
 
 

1. Moc zużycia energii elektrycznej 1 szt. telewizora – ……. W 

2. ……. W x 4 godz. = ……. W / doba 

3. ……. W x 30 dni = ……. kW / miesiąc 

4. …… kW / miesiąc x 0,55 zł/1kWh netto  = …… zł netto za 1 szt. telewizora /miesiąc.  

 

 
 
 
 
 
Wynajmujący                                                                                  Najemca 


