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UMOWA DZIERŻAWY  SPRZĘTU  
zawarta w Opolu w dniu ……………… 

pomiędzy: 

 

 

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jadwigi z siedzibą w Opolu, 45-221 

Opole, ul. Wodociągowa 4, 

(REGON: 000294303, NIP: 754-18-73-654)  

reprezentowanym  przez : 

Dyrektora - Krzysztofa Nazimka  

zwanym  w  dalszej  części   „Wydzierżawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………. 

(REGON: ………………………  NIP: …………………………….) 

reprezentowanym przez  

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

zwanym dalej „Dzierżawcą” 

 

Umowę zawarto w wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego o udzielenie 

zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i 

mikrobiologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi. 

 

§ 1 

Wydzierżawiający zobowiązuje się do wydzierżawienia urządzeń, sprzętu i wyposażenia, 

wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§2 

Dzierżawca zobowiązuje się do użytkowania, przez osoby uprawnione i  przeszkolone, 

urządzeń, sprzętu i wyposażenia  na potrzeby realizacji umowy o wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej dla pacjentów 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi  

 

 

§3 

1. Dzierżawca przyjmuje urządzenia, sprzęt i wyposażenie w stanie zdatnym do użytku 

i zobowiązuje się do wykonywania na swój koszt przeglądów, konserwacji oraz 

dokonywania napraw przez okres trwania umowy. Usługi te Dzierżawca 
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zobowiązany jest zlecać autoryzowanym jednostkom (osobom) serwisowym (z 

wyłączeniem wyposażenia). Wydzierżawiającemu przysługuje prawo kontroli 

spełnienia warunków i ustaleń zawartych w niniejszym punkcie. 

2. W przypadku stwierdzenia, że dzierżawione urządzenia i sprzęt są naprawiane, 

konserwowane i remontowane przez nie autoryzowany serwis lub osoby, 

Dzierżawca zobowiązany jest zapłacić Wydzierżawiającemu w terminie 14 dni po 

stwierdzeniu tego faktu karę umowną w wysokości 1% wysokości średniego 

miesięcznego wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące zgodnie z umową o 

zamówienie na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej  z dnia 

…………………….. r. 

3. Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić urządzenia, sprzęt i wyposażenie 

Wydzierżawiającemu z chwilą rozwiązania umowy, w stanie niepogorszonym 

uwzględniającym stopień zużycia wynikający z zasad prawidłowej eksploatacji. 

4. W przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia lub zdewastowania 

dzierżawionego mienia, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić urządzenie lub sprzęt 

tego samego typu, marki, o nie gorszych parametrach technicznych, roku produkcji 

nie starszym od roku produkcji sprzętu dzierżawionego, sprawny technicznie. 

Sprawność techniczną, o której mowa potwierdzić ma na koszt i staraniem 

Dzierżawcy autoryzowany serwis                    w formie  pisemnej. 

5. O ile warunki podane w § 3 pkt 4 nie byłyby możliwe do spełnienia z uwagi na 

niedostępność tego typu urządzeń na rynku, Dzierżawca zwróci 

Wydzierżawiającemu urządzenia i sprzęt o nie gorszych parametrach technicznych, 

którego sprawność techniczną i wartość użytkową potwierdzić ma autoryzowany 

serwis na koszt i staraniem Dzierżawcy.  

 

§4 

Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

 

§5 

1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania umowy o udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej  pacjentom  

Wydzierżawiającego. 

2. Rozpoczęcie jej wykonywania ustala się na dzień 03.04.2019 r. a zakończenie na 

dzień 02.04.2022 r.  

3. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu rozwiązania umowy na świadczenia zdrowotne z 

zakresu diagnostyki laboratoryjnej. 
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4. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia miesięcznych opłat z tytułu dzierżawy 

urządzeń, sprzętu i wyposażenia w formie ryczałtu w wysokości 1400,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) netto. 

 

§6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§7 

 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy 

będzie rzeczowo właściwy Sąd w Opolu. 

 

§8 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

DZIERŻAWCA     WYDZIERŻAWIAJĄCY 

 

 

…...........................                                             ..................................... 
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Załącznik nr 1 

do umowy dzierżawy sprzętu z dnia……………………. 

 

 

WYKAZ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY 
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 Mikroskop Biolar 2308 

2.  Wirówka laboratoryjna Eppendorf 5416 

3.  Wirówka laboratoryjna MPW - 223e 

4.  Zestaw mebli laborat.- prac. biochemii - 3 kpl 

5.  Meble laborat. - pokój pobrań 

6. Zestaw komputerowy 
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 Regał metalowy – 8 szt. 

8.  Wirówka laboratoryjna MPW – 210 

9.  Kozetka lekarska 

10.  Lodówka BEKO 

12.  Lodówka Polar  

13.  Suszarka laboratoryjna SUP 4       

14.  Szafa lekarska – 1 szt. 

15.  Zestaw mebli laborat.- prac. Biochemii  

16.  Aparat telefoniczny – 3 szt. 

17.  Fotele – 2 szt. 

18.  Krzesła obrotowe – 11 szt. 

19.  Wersalka 

20.  Wózek oddziałowy 

21.  Wózek platforniczy 
 


