Projekt umowy

U M O W A D Z I E R Z A W Y NR EAI
zawarta w dniu

w Belchatowie

/2009
pomiedzy:

Szpitalem
Wojewódzkim
im.
Jana
Pawla
II
w
Belchatowie,
ul.
Czapliniecka
123
97-400 Belchatów, NIP: 769-17-87-666, Regon: 000306503, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym
dla Lodzi-Sródmiescia
w Lodzi, XX Wydzial
KRS pod nr: 0000006103,
zwanym
dalej
Wydzierzawiajacym, reprezentowanym przez:
Dyrektor Szpitala - Miroslaw Leszczynski

a
zwanym dalej Dzierzawca reprezentowanym
o nastepujacej tresci:

przez:

§1
Wydzierzawiajacy
oswiadcza, ze pomieszczenia o lacznej
w budynku glównym pozostaja we wladaniu Szpitala.
§2
Dzierzawca oswiadcza, ze znany jest mu stan techniczny
przyjmuje w dzierzawe z dniem zawarcia umowy.

powierzchni

przedmiotu

210,60

m2 zlokalizowane

okreslonego

w

§

1, który

§3
Wydzierzawiajacy
oddaje wymienione
........................
do
gastronomicznej,
w tym sprzedaz
z artykulami ogólnospozywczymi.

w

§

1 pomieszczenia
w dzierzawe na okres 3 lat od
z przeznaczeniem
na prowadzenie
dzialalnosci
posilków
zimnych
i goracych
oraz uslug handlowych

§3
Dzierzawca zobowiazuje sie ubezpieczyc na wlasny koszt przedmiot dzierzawy oraz zobowiazuje sie
do dokonania na wlasny koszt wszelkich napraw i remontów, niezbednych do prawidlowej eksploatacji
przedmiotu dzierzawy.

§4
1.
2.

Dzierzawca w okresie obowiazywania umowy przejmuje na siebie wszystkie obowiazki zwiazane
z prawidlowa eksploatacja pomieszczen.
Dzierzawca nie ma prawa oddania pomieszczen w podnajem, poddzierzawe lub uzytkowanie
osobom trzecim.

§5
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Strony ustalaja, iz z tytulu dzierzawy Dzierzawca bedzie placil Wydzierzawiajacemu
czynsz
dzierzawny w wysokosci netto
zl plus podatek VAT, czyli brutto:
zl (slownie
.................. ) miesiecznie, od dnia zawarcia umowy.
Czynsz dzierzawny platny bedzie w terminie do 10 dnia nastepnego miesiaca po wystawieniu
faktury przez Wydzierzawiajacego.
Oprócz czynszu Dzierzawca bedzie pokrywac koszty utrzymania wydzierzawionych pomieszczen,
w szczególnosci ogrzewania, wywozu odpadów bytowych w wysokosci okreslonej kalkulacja
kosztów oraz za przeprowadzone
rozmowy telefoniczne wg bilingu w terminie okreslonym na
fakturze.
Oplaty za ciepla i zimna wode, scieki oraz energie elektryczna wnoszone beda przez Dzierzawce
wedlug podliczników.
Za media wymienione
w pkt 3 i 4 Dzierzawca
bedzie
placil Wydzierzawiajacemu
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierzawiajacego.
Wydzierzawiajacy
zastrzega sobie prawo zmiany oplat zwiazanych z kosztami utrzymania
pomieszczen wymienionych w § 5 ust. 3 i 4 w przypadku zmiany cen przez dostawców mediów.
Wydzierzawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany wysokosci czynszu dzierzawnego.
Zmiana wysokosci czynszu oraz oplat za media dla swej skutecznosci
wymaga jedynie
pisemnego poinformowania o tym fakcie Dzierzawcy i nie jest wymagana forma aneksu.

§6
Dzierzawca zobowiazany jest do:
1. Doposazenia na wlasny koszt w terminie 1 m-ca od dnia przekazania przedmiotu dzierzawy
protokolem zdawczo-odbiorczym
zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisów prawnych w
zakresie prowadzenia dzialalnosci gastronomicznej.
2. Uzywania wydzierzawionych
pomieszczen
w sposób
odpowiadajacy
ich przeznaczeniu
i przestrzegac wymogów bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony mienia.
3.
Po rozwiazaniu
umowy natychmiast
zwrócic Wydzierzawiajacemu
przedmiot
dzierzawy
w stanie nie pogorszonym,
poza normalnym stopniem zuzycia wynikajacym
z prawidlowej
eksploatacji.
§7
1. Wydzierzawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych kontroli wydzierzawionych
pomieszczen przy wspóludziale przedstawicieli Dzierzawcy.
2. Wydzierzawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek szkody w mieniu Dzierzawcy
przechowywanym w miejscu stanowiacym przedmiot dzierzawy.

§8
1.
2.

Strony maja prawo rozwiazania umowy z zachowaniem 3 miesiecznego okresu wypowiedzenia
z przyczyn powodujacych, iz dalsze obowiazywanie umowy nie bedzie lezalo w ich interesie.
Wydzierzawiajacy
moze rozwiazac
umowe w kazdym czasie, bez zachowania
okresu
wypowiedzenia, jezeli Dzierzawca:
a)
uzytkuje przedmiot dzierzawy w sposób sprzeczny z umowa lub jego przeznaczeniem i mimo
upomnienia nie przestaje go w ten sposób uzytkowac,
b) zaniedbuje przedmiot dzierzawy do tego stopnia, ze zostaje on narazony
na utrate lub
uszkodzenie,
c)
dopuszcza sie opóznienia z zaplata czynszu za co najmniej dwa pelne okresy platnosci.
d)
nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje inne warunki umowy.
e)
nieruchomosc lub jej czesc zostala oddana do korzystania osobom trzecim bez zgody
Wydzierzawiajacego.

§9
1.

2.
3.

Tytulem zabezpieczenia naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy Dzierzawca wplaci kwote w
wysokosci trzymiesiecznego czynszu na konto Wydzierzawiajacego
Nr 83 1440 1257 0000 0000
0192 0715.
Kwota zabezpieczenia
podlega zwrotowi w terminie 60 dni od daty rozwiazania
umowy
i zdania przez Dzierzawce pomieszczen na podstawie protokolu zdawczo-odbiorczego.
Z kwoty kaucji potracane beda wszelkie naleznosci wobec Wydziarzawiajacego,
o czym
Wydzierzawiajacy bedzie informowal Dzierzawce·

§ 10
W sprawach nieuregulowanych
Kodeksu Cywilnego.

postanowieniami

niniejszej

L::'11owy maja

zastosowanie

przepisy

§ 11
Wszelkie zmiany postanowien

niniejszej umowy wymagaja dla swojej waznosci formy pisemnej.

Wszelkie spory wynikajace z postanowien
dla siedziby Wydzierzawiajacego.

§ 12
niniejszej umowy rozstrzygane

beda przez Sad wlasciwy

§ 13
Umowa zostala sporzadzona
stron.
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