
UMOWA NR …............/......................./2015/DOS

sporządzona w Zamościu w dniu 01.11.2015 roku, pomiędzy:
Zamojskim Szpitalem Niepublicznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu 
z siedzibą 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1, 
NIP: 922-269-30-37, REGON: 951217536, KRS: 0000219506,
reprezentowaną przez:
Mariusz Paszko – Prezes Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Wynajmujący,

a

…...............................................................................................................................................................
NIP: ......................................, REGON: …..................................., KRS …...................................
reprezentowanym przez:
…........................................ – …....................................................
zwanym w dalszej części umowy Najemcą.

Strony ustalają, co następuje:

§ 1.
Wynajmujący  oświadcza,  że  jest  właścicielem  budynku,  zlokalizowanego  w  Zamościu  przy 
ul. Peowiaków 1, posadowionego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 116/13 
w którym zlokalizowane są pomieszczenia kostnicy oraz kaplicy pogrzebowej.

§ 2.
1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się na parterze budynku o którym mowa 

w § 1 o łącznej powierzchni użytkowej 76,54 m2, składający się z następujących pomieszczeń:
 pomieszczenie Nr 1 (pomocnicze): 15,37 m2

 pomieszczenie Nr 2 (chłodnia): 14,75 m2

 pomieszczenie Nr 3 (pomocnicze): 15,16 m2

 pomieszczenie Nr 4 (kaplica pogrzebowa): 28,71 m2

 pomieszczenie Nr 5 (sanitariat):   2,55 m2

2. Pomieszczenia o których mowa w ust. 1 określane będą w dalszej części umowy jako Przedmiot 
Najmu. Lokalizacja Przedmiotu Najmu przedstawiona jest w Załączniku nr 1.

§ 3.
Najemca przeznaczy Przedmiot Najmu na prowadzenie kostnicy oraz kaplicy pogrzebowej.

§ 4.
Najemca zobowiązuje się do:
1. Wykorzystywania  przedmiotu  najmu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  i  nie  może  zmienić 

przeznaczenia przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego.
2. Przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami ludzkimi oraz 

innych  przepisów  w  szczególności  sanitarnych  dotyczących  prowadzenia  kostnic  i  kaplic 
pogrzebowych.

Strona 1 z 6



3. Udostępniania innym podmiotom możliwości korzystania z kostnicy oraz kaplicy pogrzebowej.
4. Udostępniania  kaplicy  pogrzebowej  w  określonych  godzinach  osobom  biorących  udział  w 

ceremonii pogrzebowej.
5. Zabezpieczenia pomieszczeń kostnicy oraz kaplicy pogrzebowej przed dostępem do nich osób 

niepowołanych.
6. Utrzymywania  właściwych  warunków  sanitarnych  oraz  technicznych  wynajmowanych 

pomieszczeń.
7. Bieżącego  dbania  o  właściwy  stan  porządkowy  najbliższego  otoczenia  budynku  w  którym 

zlokalizowana  jest  kostnica  oraz  kaplica  pogrzebowa,  jak  również  stan  techniczny  rampy 
prowadzącej  do  pomieszczeń  kostnicy  oraz  schodów  prowadzących  do  pomieszczeń  kaplicy 
pogrzebowej.

§ 5.
1. Wynajmujący zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnego  korzystania  z  pomieszczeń  kostnicy,  a 

Najemca zobowiązuje się w każdym przypadku do bezpłatnego udostępniania Wynajmującemu 
tych pomieszczeń.

2. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących 
osób  zmarłych  w  szczególności  zapisanych  w  Ustawie  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o 
działalności leczniczej, art. 28 w oparciu o który Strony ustalają, co następuje:
1) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania z pomieszczeń kostnicy w 

celu  przechowywania  w  niej  zwłok  pacjentów  zmarłych  w  szpitalu  prowadzonym  przez 
Wynajmującego,

2) Najemca  w  razie  przekazania  do  kostnicy  zwłok  pacjenta  zmarłego  w  szpitalu  jest 
zobowiązany do:

a) należytego  przygotowania  zwłok  poprzez  ich  umycie  i  okrycie,  z  zachowaniem godności 
należnej  osobie  zmarłej  w  celu  ich  wydania  osobie  lub  instytucji  uprawnionej  do  ich 
pochowania,

b) przechowania zwłok nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła 
śmierć pacjenta określona w „Karcie skierowania zwłok do chłodni”.

3) Czynności o których mowa ust.2, pkt 2, lit. a, nie stanowią przygotowania zwłok zmarłego 
pacjenta do pochowania.

4) Najemca nie może pobierać opłat od czynności, o których mowa w ust. 2.
3. Zwłoki osoby zmarłej w szpitalu prowadzonym przez Wynajmującego mogą być przechowywane 

przez Wynajmującego w chłodni dłużej niż 72 godziny, jeżeli:
1) nie mogą zostać  wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania 

zwłok pacjenta;
2) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił 

na pochowanie zwłok;
3) przemawiają  za tym inne niż  wymienione w pkt 1 i 2 ważne przyczyny, za zgodą  albo na 

wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.
4. Przechowywanie  w  chłodni  zwłok  osób  zmarłych  w  szpitalu  prowadzonym  przez 

Wynajmującego przez okres dłuższy niż 72 godzin, nie uprawnia Najemcy do ubiegania się od 
Wynajmującego opłat z tytułu tego przechowywania.

5. Zwłoki osób zmarłych przekazywane będą do chłodni na podstawie „Karty skierowania zwłok 
do chłodni”- Załącznik nr 2, wypełnianej przez osobę upoważnioną przez Wynajmującego.

6. Najemca  w „Karcie  skierowania  zwłok  do  chłodni”  wpisuje  godzinę  przyjęcia  zwłok  osoby 
zmarłej do chłodni.

7. O zgonie pacjenta, osoby uprawnione do pochowania zwłok, powiadamiane mogą być wyłącznie 
przez Wynajmującego.

8. Wynajmujący upoważnia  Najemcę  do  wydawania  zwłok  osób  zmarłych  w  szpitalu  osobom 
uprawnionym do ich pochowania. Wydanie zwłok odbywać się będzie na podstawie „Protokołu 
wydania zwłok z chłodni” - Załącznik nr 2.
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9. Najemca  zobowiązuje  się  do  uporządkowanego  gromadzenia  „Kart  skierowania  zwłok  do 
chłodni” oraz „Protokołów wydania zwłok z chłodni”. Dokumenty te każdego roku w miesiącu 
styczniu  Najemca  przekazywał  będzie  na  podstawie  protokółu  zdawczo-odbiorczego  do 
„Archiwum Dokumentacji Medycznej” prowadzonego przez Wynajmującego.”

§ 6.
Najemca  zobowiązuje  się  do  zachowania  pełnego szacunku i  godności  w stosunku do ciał  osób 
zmarłych,  ponosząc  jednocześnie  całkowitą  odpowiedzialność  w  przypadku  zaistniałych 
nieprawidłowości.

§ 7.
1. Najemca bez zgody Wynajmującego nie może odstąpić przedmiotu najmu innym osobom, ani go 

podnajmować.
2. Najemca  zobowiązany  jest  uzyskać  od  Wynajmującego  zgodę  w  formie  pisemnej  na 

umieszczanie  w wynajmowanych pomieszczeniach,  jak też  na elewacji  budynku oraz w jego 
otoczeniu wszelkich treści informacyjnych.

§ 8.
1. Przedmiot najmu wyposażony jest  w sprawne instalacje:  elektryczną,  centralnego ogrzewania, 

wodę bieżącą i kanalizację.
2. Centralne ogrzewanie nie występuje w pomieszczeniu Nr 3, Nr 4 oraz pomieszczeniu Nr 5 z 

uwagi na konieczność utrzymania w nich niskich temperatur.
3. W okresie najmu bieżące remonty, konserwacje, naprawy urządzeń technicznych i odnawianie 

pomieszczeń Najemca wykonywać będzie we własnym zakresie i na własny koszt. Dotyczy to w 
szczególności: napraw drzwi, okien i podłóg, uzupełniania oszkleń, napraw urządzeń grzewczych 
polegających na  usunięciu  uszkodzeń, napraw i  konserwacji  przewodów i  osprzętu  instalacji 
elektrycznej, napraw  lub  wymiany  uszkodzonych  okuć,  zamków,  zamknięć,  itp., malowania 
pomieszczeń w miarę potrzeb, malowania drzwi oraz rur dla zabezpieczenia przed wilgocią lub 
korozją oraz innych napraw wynikających z bieżącej eksploatacji pomieszczeń.

4. Najemca  zobowiązuje  się  do  się  do  ponoszenia  wszystkich  kosztów  związanych  z  obsługą, 
konserwacją oraz naprawami urządzeń chłodniczych.

5. Wynajmujący zezwala Najemcy na wykonanie wszystkich prac adaptacyjnych niezbędnych do 
przystosowania przedmiotu najmu dla potrzeb własnych.

6. Wszelkie prace związane z przystosowaniem przedmiotu najmu dla potrzeb własnych Najemcy 
obciążają Najemcę.

§ 9.
1. Stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi …............ zł za 1 m2 powierzchni użytkowej plus 

podatek  VAT  (słownie:  ….......................................  za  1  m2  powierzchni  użytkowej  plus 
podatek VAT).

2. Stawka czynszu o której mowa w ust. 1, będzie może być waloryzowana począwszy od dnia 
1  stycznia  każdego  kolejnego  roku  kalendarzowego  trwania  umowy  o  minimum  wzrost 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i  usług konsumpcyjnych podawanego przez  Prezesa 
GUS.

3. Zmiana wysokości stawki czynszu może być dokonywana w formie pisemnego powiadomienia 
bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

§ 10.
1. Strony ustalają,  że  poza  czynszem najmu Najemca  będzie  zobowiązany do ponoszenia  opłat 

eksploatacyjnych  (media)  oraz  innych  opłat  wynikających  ze  świadczonych  Najemcy  przez 
Wynajmującego usług.
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2. W  przypadku  zmiany  stawek  opłat  eksploatacyjnych  oraz  innych  opłat  wynikających  ze 
świadczonych  Najemcy  przez  Wynajmującego  usług,  Wynajmujący  skoryguje  poszczególne 
koszty automatycznie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

3. Czynsz  oraz  opłaty eksploatacyjne i  inne opłaty wynikające ze  świadczonych Najemcy przez 
Wynajmującego usług Najemca płacić  będzie  Wynajmującemu w odstępach miesięcznych  na 
wskazany przez  Wynajmującego rachunek  bankowy w terminie  14 dni  od daty wystawienia 
faktury.

4. W przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu, Wynajmujący naliczy Najemcy odsetki ustawowe.

§ 11.
1. Strony ustalają następujący sposób rozliczenia opłat eksploatacyjnych o których mowa w § 10:

a) centralne ogrzewanie – wg stawki obliczonej dla 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń 
budynków  Szpitala  (obliczonej  przez  Wynajmującego  w  kalkulacji  zakładowej  kosztów 
centralnego ogrzewania)  pomnożonej  przez  powierzchnię  ogrzewaną lokalu użytkowanego 
przez Najemcę plus podatek VAT,

b) zimna woda – wg stawki obliczonej dla 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń budynków 
Szpitala (obliczonej przez Wynajmującego w kalkulacji zakładowej kosztów zużycia zimnej 
wody) pomnożonej  przez powierzchnię  lokalu użytkowanego przez  Najemcę plus podatek 
VAT,

c) ciepła woda – wg stawki obliczonej dla 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń budynków 
Szpitala (obliczonej przez Wynajmującego w kalkulacji zakładowej kosztów zużycia ciepłej 
wody) pomnożonej  przez powierzchnię  lokalu użytkowanego przez  Najemcę plus podatek 
VAT.

d) odprowadzenie  ścieków –  wg  stawki  obliczonej  dla  1  m2 powierzchni  użytkowej 
pomieszczeń budynków Szpitala (obliczonej przez Wynajmującego w kalkulacji zakładowej 
kosztów  odprowadzenia  ścieków)  pomnożonej  przez  powierzchnię  lokalu  użytkowanego 
przez Najemcę plus podatek VAT,

e) utylizacja odpadów komunalnych – szacunkowo 1,00 m3 miesięcznie, wg stawki obliczonej 
dla  1  m3 przekazywanych  do  utylizacji  odpadów  komunalnych  (obliczonej  przez 
Wynajmującego  w  kalkulacji  zakładowej  kosztów  utylizacji  odpadów  komunalnych) 
pomnożonej  przez  szacunkową  miesięczną  ilość  wytworzonych  przez  Najemcę  odpadów 
komunalnych plus podatek VAT,

f) udostępnienie pomieszczenia do czasowego przechowywania odpadów skażonych – wg. 
stawki określającej koszt przechowywania 1 kg odpadów pomnożonej przez ilość odpadów 
zgromadzonych w danym miesiącu plus podatek VAT,

g) energia elektryczna – wg stawki obliczonej dla 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń 
budynków  Szpitala  (obliczonej  przez  Wynajmującego  w  kalkulacji  zakładowej  kosztów 
zużycia  energii  elektrycznej)  pomnożonej  przez  powierzchnię  lokalu  użytkowanego przez 
Najemcę plus podatek VAT,

h) podatek od nieruchomości  – w wysokości płaconej przez Wynajmującego w rozbiciu na 
okresy miesięczne plus podatek VAT.

§ 12.
1. Warunkiem  udostępniania  Najemcy pomieszczenia  do  czasowego  przechowywania  odpadów 

medycznych jest posiadanie przez Najemcę zawartej umowy na odbiór i utylizację odpadów o 
właściwościach odpadów  medycznych z podmiotem świadczącym te usługi Wynajmującemu.

2. Powinności wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, a 
w szczególności segregowania, pakowania, oznakowywania i prowadzenia ewidencji odpadów, 
Najemca będzie realizowało we własnym zakresie.

3. Odpady o charakterze odpadów medycznych  wytworzone przez Najemcę mogą być dostarczane 
do  pomieszczenia  do  przechowywania  odpadów  wyłącznie  w  obecności  pracownika 
Wynajmującego.

Strona 4 z 6



4. Niedopuszczalne  jest  pozostawianie  odpadów  przez  Najemcę  poza  pomieszczeniem  do  ich 
gromadzenia.

5. Wynajmujący zastrzega  sobie  prawo  do  odmowy udostępniania  Najemcy  pomieszczenia  do 
czasowego  przechowywania  odpadów  medycznych  w  przypadku  segregowania,  pakowania  i 
oznakowywania odpadów niezgodnie z obowiązującym prawem do czasu usunięcia wszystkich 
nieprawidłowości.

§ 13.
Strony  ustalają,  że  miesięczne  ilości  przechowywanych  przez  Najemcę  odpadów  o  charakterze 
medycznym określane będą poprzez ich ważenie każdorazowo w chwili dostarczenia odpadów do 
pomieszczenia do przechowywania odpadów medycznych.

§ 14.
1. Wydzierżawiający oświadcza,  że wyraża zgodę na zamontowanie przez Najemcę oddzielnych 

urządzeń pomiarowych zużycia wody oraz energii elektrycznej (w przypadku takiej możliwości).
2. Rozliczanie mediów na podstawie wskazań zainstalowanych urządzeń pomiarowych odbywać się 

będzie  z  dniem  rozpoczęcia  kolejnego  okresu  rozliczeniowego,  przed  którym  zainstalowane 
zostały urządzenia pomiarowe.

3. Wszelkie  koszty  związane  z  zakupem  urządzeń  pomiarowych,  montażem,  opracowaniem 
ewentualnych dokumentacji obciążają Najemcę.

§ 15.
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wynajmującemu lub osobom 

trzecim powstałe w wyniku własnych zaniedbań.
2. Najemca  we  własnym  zakresie  zabezpiecza  Przedmiot  Najmu  przed  włamaniem  oraz 

zdarzeniami losowymi. 

§ 16.
W  oparciu  o  ustaloną  stawkę  czynszu  oraz  podany  sposób  rozliczania  dodatkowych  kosztów, 
Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu i inne opłaty wg niżej podanego 
zestawienia:

§ 17.
Zmiany warunków umowy inne  niż  określone  w  § 10  ust.  2  wymagają  sporządzenia  aneksu do 
umowy pod rygorem nieważności.

§ 18.
Niniejsza  umowa  zawarta  została  na  czas  nieokreślony  z  mocą  obowiązującą  od  dnia 
1 listopada 2015 roku.
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Wyszczególnienie Ilość Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
1. Czynsz m2 76,54 +VAT

2. m2 30,12 3,78 113,85 +VAT

3. Zimna woda m2 76,54 0,53 40,57 +VAT
4. Ciepła woda m2 76,54 1,10 84,19 +VAT
5. Odprowadzenie ścieków m2 76,54 0,87 66,59 +VAT
6. Utylizacja odpadów komunalnych m3 1,00 67,14 67,14 +VAT

7. kg 2,50 +VAT

8. Energia elektryczna m2 76,54 3,05 233,45 +VAT
9. Podatek od nieruchomości m2 76,54 21,00 zł : 12 m-cy 133,95 + VAT

Razem 739,74 +VAT

Lp. j.m.
Cena jednostkowa 

netto w zł.
Wartość netto 

w zł.

Centralne ogrzewanie (pomieszczenia 

wyposażone w instalacje c.o.)

Udostępnienie pomieszczenia do 
przechowywania odpadów 
medycznych

Określona na 
podstawie 
ewidencji 
własnej 

Wynajmującego

do oddzielnego 
rozliczenia

1 607,34 zł



§ 19.
1. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie na mocy porozumienia stron i określonych 

przez  strony warunkach,  a  w  przypadku  braku  porozumienia  za  jednomiesięcznym  okresem 
wypowiedzenia jednej ze stron.

2. Umowa najmu może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym tj.  bez zachowania okresu 
wypowiedzenia we wskazanych przypadkach:
a) jeżeli Najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą należności za  trzy pełne okresy płatności,
b) używa  Przedmiotu  Najmu  niezgodnie  z  jego  przeznaczeniem  i  pomimo  pisemnego 

upomnienia  otrzymanego od  Wynajmującego i  wyznaczonego czasu  do  zaprzestania  tych 
działań, nie czyni tego,

c) jeżeli Najemca nie wywiązuje się ze zobowiązań zawartych w umowie.
2. Rozwiązanie umowy najmu dokonuje się ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej. 

§ 20.
Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 21.
Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Szpitala.

§ 22.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron.

WYNAJMUJĄCY: NAJEMCA:
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