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UMOWA nr …...../PPN/2021 
 

Zawarta w dniu...............r. w Busku-Zdroju pomiędzy: 
21 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju, ul. F. 

Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551665170; REGON: 290524853 

reprezentowanym przez: 
Dyrektor dr n. med. Bernard SOLECKI 
zwanym w treści umowy Wydzierżawiającym 

a 

…................................................................................................................................................ 

NIP …................................. 
reprezentowanym przez: 
 ….................................................................. 

zwanym w treści umowy Dzierżawcą 

które łącznie w dalszej części umowy nazywa się STRONAMI. 

 

W wyniku postępowania w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, działając na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 

września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 ze zm.) zawarta zostaje umowa następującej treści: 

 
 

§ 1 

1. Przedmiotem dzierżawy są wyznaczone powierzchnie podłóg w przestrzeni ogólnej i ściany  

w pokojach pacjentów w budynkach Wydzierżawiającego o ogólnej powierzchni 83 m2 w celu 

montażu i funkcjonowania systemu RTV będącego własnością Dzierżawcy lub posiadanego 

przez niego na podstawie innego tytułu prawnego, zwanego dalej „Systemem”. 

2. Wykaz elementów niezbędnych do funkcjonowania Systemu będzie załącznikiem do protokołu 

potwierdzającego uruchomienie Systemu i jego sprawność działania.  

3. Wszelkie zmiany/modyfikacje elementów Systemu o których mowa w rozdz. IV pkt 2 

Specyfikacji Warunków Dzierżawy nie dotyczą oczekiwanych ilości infokiosków/wpłatomatów 

oraz ilości i wielkości odbiorników telewizyjnych LCD. 

4. Dzierżawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, świadczy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej usługi funkcjonowania Systemu do odbioru programów RTV poprzez 

instalację niezbędnego sprzętu oraz infrastruktury technicznej w obiektach użyteczności 

publicznej, na warunkach i w zakresie określonym w niniejszej umowie. 

5. Dzierżawca zapewnia prawidłową jakość sygnału telewizyjnego i radiowego zgodnie z Polskimi 

Normami. 

§ 2  

Dzierżawca zobowiązuje się do: 

1) instalacji Systemu w obiekcie Wydzierżawiającego; 

2) dostarczenia wszelkich niezbędnych do funkcjonowania Systemu komponentów na czas 

trwania Umowy; 

3) niezwłocznego uruchomienia Systemu po etapie wdrażania i wykonania niezbędnych 

testów ale nie dłużej niż 90 dni od dnia zawarcia umowy; 

4) ograniczenia do niezbędnego minimum przerw w nadawaniu obecnego sygnału 

telewizyjnego w związku z instalacją Systemu; 

5) udostępnienie  co najmniej 41 programów TV -  zał. nr 1 do umowy; 

6) utrzymywania na swój koszt Systemu w pełnej sprawności technicznej przez okres trwania 

umowy; 

7) wsparcia technicznego i przyjmowana reklamacji w przypadku zgłaszania przez Pacjentów 

lub przedstawiciela Wydzierżawiającego; 

8) dostarczenia Wydzierżawiającemu niezbędnych opisów działania Systemu w języku polskim 
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najpóźniej w dniu uruchomienia oraz przeszkolenia wyznaczonych pracowników 

Wydzierżawiającego z podstawowymi zasadami działania; 

9) elastycznego reagowania na potrzeby Wydzierżawiającego, obejmujące między innymi 

zmniejszenie lub zwiększenie zakresu świadczonej usługi; 

10) przedstawienia stosownych certyfikatów i atestów dopuszczających montaż i użytkowanie 

zamontowanych urządzeń w ramach Systemu; 

11) ponoszenia opłat na rzecz nadawców oraz uprawnionych do reprezentowania przez 

Organizacje Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi na wszystkich polach eksploatacji 

w tym publicznej eksploatacji artystycznych wykonań, reemisji w Systemie TV będącej 

przedmiotem niniejszej umowy za pośrednictwem umieszczonych w pokojach bazy 

noclegowej Wydzierżawiającego jak i salach w których zostaną umieszczone odbiorniki 

telewizyjne /radiowe działające w ramach Systemu; 

12) przejęcia wszelkich zobowiązań wynikających z ewentualnych roszczeń osób trzecich lub 

instytucji jak i podmiotów gospodarczych w związku z emitowaniem programów 

telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem Systemu na terenie siedziby 

Wydzierżawiającego zaistniałych i ponosi z tego tytułu wszelkie konsekwencje prawna jako 

własne; 

13) niepobierania od pacjentów pełnopłatnych i wskazanych przez Wydzierżawiającego opłat 

w zamian za płatności realizowane przez Wydzierżawiającego na rzecz Dzierżawcy wg 

stawki określonej w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy. 

14) informowania Wydzierżawiającego o planowanych zmianach w Systemie w tym zmianie 

stawki opłat za dostęp pacjenta do odbioru programów RTV. 

 

§ 3 

Wydzierżawiający zobowiązuje się do: 

1) umożliwienia sprzedaży za pomocą infokiosków/wpłatomatów usług dostępu do Systemu; 

2) umożliwienia wprowadzenia nowych usług w przypadku prowadzonych akcji 

marketingowych lub innych okresowych rabatów; 

3) oferowania korzystania z Systemu w pokojach pacjentów należących do 

Wydzierżawiającego; 

4) udostępnienia powierzchni podłóg w przestrzeni ogólnej i ścian w pokojach pacjentów  

w budynkach Wydzierżawiającego w celu montażu i funkcjonowania Systemu 

5) umożliwienia umieszczenia wszelkich materiałów informacyjnych/marketingowych na 

pisemny wniosek Dzierżawcy. 

 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, że: 

1) Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu comiesięcznie: 

a) tytułem czynszu dzierżawy powierzchni kwotę ........................ złotych brutto 

(słownie:.............................................) do dnia 10 każdego miesiąca, za miesiąc bieżący, zgodnie 

ze złożoną ofertą nr ……….….……… , 

b) tytułem opłaty za energię elektryczną wykorzystaną do funkcjonowania Systemu na 

podstawie wykazu elementów wchodzących w skład Systemu będącym załącznikiem 

do protokołu o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy oraz ich zapotrzebowaniem na 

energię elektryczną w oparciu o przedstawioną etykietę energetyczną/kartę 

charakterystyki energetycznej producenta wyrobu, zawierającą informację o rocznym 

zużyciu energii w kWh  -  do dnia 10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni wg stawek 

dostawcy energii elektrycznej do Wydzierżawiającego 

- na wskazane konto Wydzierżawiającego bez dodatkowego wezwania do zapłaty; 

2) Wydzierżawiający będzie płacił Dzierżawcy comiesięczną kwotę za dostęp do Systemu przez  

pacjentów o których mowa w § 2 pkt 13 umowy wg stawki w wysokości 4,00 złotych netto 

(słownie: cztery złotych) od każdego pacjenta na podstawie danych udostępnionych przez 

Wydzierżawiającego i wystawionej z tego tytułu faktury przez Dzierżawcę do dnia 10 

każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

3) w przypadku zagrożenia epidemicznego ustanawiającego czasowe ograniczenia 
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prowadzenia działalności gospodarczej przez stosowne akty prawne, Wydzierżawiający 

może wstrzymać lub ograniczyć prowadzoną działalność handlową, a płatność tytułem 

czynszu dzierżawy powierzchni o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) umowy, na wniosek 

Dzierżawcy może być zawieszona lub proporcjonalnie pomniejszona o czas ograniczeń 

według oceny Wydzierżawiającego; 

4) kwota czynszu dzierżawy powierzchni o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) umowy, może 

być waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych wynoszący powyżej 2% ogółem za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, poczynając od opublikowania 

ogłoszenia w danym roku.  

2. Obowiązująca stawka Vat wynosi 23%. 

3. Brak terminowej zapłaty należności określonych w ust.1 pkt 1) i 2) umowy spowoduje naliczenie 

ustawowych odsetek z tytułu zwłoki 

4. Strony oświadczają, że są płatnikiem VAT i upoważniają każdą ze stron do wystawiania faktur 

bez podpisu odbiorcy. 

5. W przypadku zwiększenia ilości pokoi dla pacjentów i/lub odbiorników TV oraz zgody na 

wydzierżawienie dodatkowej powierzchni przez podmiot tworzący, Dzierżawca zobowiązuje się 

do zwiększenia zainstalowania dodatkowych odbiorników TV i uiszczania opłat zgodnie  

z zapisami ust. 1 pkt 1) umowy. 

§ 5  

 1. Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

zobowiązuje do pokrycia kosztów ewentualnego uporządkowania nieruchomości oraz 

pokrycie przez Dzierżawcę kosztów usunięcia powstałych w okresie obowiązywania umowy 

szkód powstałych w wyniku działalności Dzierżawcy. 

 2. Dzierżawca nie może podnajmować przedmiotu dzierżawy w całości czy też w części osobom 

trzecim, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

 3. Umieszczenie jakichkolwiek oznaczeń Dzierżawcy bądź reklam na zewnątrz budynku oraz  

w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytkowania wymaga przedstawiania do 

wcześniejszej akceptacji i uzyskania pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 

 4. Wszelkie prace dodatkowe, remonty, adaptacje mogą być podejmowane tylko za zgodą 

Wydzierżawiającego. Ograniczenia te nie wyłączają obowiązku Dzierżawcy do utrzymania 

przedmiotu umowy w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej jego eksploatacji oraz 

prowadzenia w tym celu niezbędnej konserwacji i remontów. 

 5. Dzierżawcy nie przysługują roszczenia o zwrot poniesionych nakładów, o których mowa w ust. 

4 niniejszego paragrafu. 

§ 6 

1. Wydzierżawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w Systemie a także zmieniać 

sposobu ani miejsca używania elementów Systemu. 

2. W celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, Dzierżawca ma 

prawo do okresowej konserwacji i kontroli Systemu oraz w tym celu do przerw w dostawie 

sygnału w Systemie, przez okres nie dłuższy jak 4 godziny, po uprzednim poinformowaniu 

Wydzierżawiającego. 

3. Wszelkich zmian, przeróbek lub ingerencji w System może dokonywać tylko Dzierżawca. 

§ 7 

1. Dzierżawca nie odpowiada, za zakłócenia lub zaniki sygnału powstałe z przyczyn niezależnych 

od niego (np. brak sygnału z satelity, brak sygnału z nadajników naziemnych, brak napięcia  

w budynku). 

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu Dzierżawcy, wynikającego z jego 

nieprawidłowego używania. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności, z tytułu niemożności 

korzystania z usług Systemu. 

3. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę programów RTV oferowanych  

w ramach Systemu. 

§ 8 

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia na okres do dnia 31.01.2030 roku z zastrzeżeniem, że 
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płatność tytułem dzierżawy powierzchni będzie obowiązywała od dnia uruchomienia Systemu 

oraz podpisania protokołu o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy z możliwością jej rozwiązania  

z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn. 

2. Wydzierżawiający za ważne przyczyny uznaje: 

1) zmiana profilu przeznaczenia dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego; 

2) brak terminowej zapłaty czynszu – trzykrotne upomnienie przez Wydzierżawiającego; 

3) naruszenia przez Dzierżawcę istotnych postanowień umowy. 

3. W czasie trwania umowy każda ze stron ma prawo do jej rozwiązania, w każdym czasie na 

zasadach porozumienia Stron, lub przez każdą ze stron za uprzednim trzy miesięcznym okresem 

wypowiedzenia skutkującym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Strony ustalają, że w przypadku zgody podmiotu tworzącego na dalszą dzierżawę i braku 

rozstrzygnięcia nowego postępowania będącego przedmiotem niniejszej umowy z upływem 

okresu o którym mowa w ust. 1, umowa obowiązywać będzie do czasu wyboru i zawarcia 

umowy z nowym dzierżawcą powierzchni. 

 

§ 9 

1. Strony umowy nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy  

w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych 

od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej 

Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec 

lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana 

jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem 

przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków  

z powodu działania siły wyższej. 

§ 10 

Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dzierżawcę Umowy, 

w szczególności nieprawidłowego działania Systemu należy składać za pośrednictwem: 

1) telefonicznie ………. 

2) poczty email: ……………  

3) platformy …………………. 

§ 11 

  
1. Umowa została zawarta w języku polskim. 

2. Wszelkie zmiany w Umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

3. Zmiana treści umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem § 1 ust. 8 umowy. 

4. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd miejscowy 

właściwy dla Wydzierżawiającego. 

6. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub 

numeru telefonu. 

7. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 6, pisma dostarczone pod 

adres wskazany w Umowie uważa się za dostarczone. 

8. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego. 

DZIERŻAWCA       WYDZIERŻAWAJĄCY    


