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Załącznik 1 
Umowa  Najmu  

wzór 
 
zawarta w Opolu w dniu  ………….. r. pomiędzy: 
 

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 4, 45-

221 Opole, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Opolu – VIII Wydział Gospodarczy KRS  w 

rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000007719, 

posiadającym NIP: 7541873654 oraz REGON:  000294303,   

zwanym w treści umowy „Wynajmującym”,  

reprezentowanym przez: 

Krzysztofa Nazimka – Dyrektora 

a 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 zwanym  dalej „Najemcą”  
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem  umowy  jest  najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się  w budynku 
będącym siedzibą Wynajmującego, położonych w Opolu przy ul. Wodociągowej 4, działce nr 
3/10 z  mapy  46  obrębu  Opole objętej KW nr 37531. Szczegółowy wykaz wynajmowanych 
pomieszczeń wraz z ich powierzchnią stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Wynajmujący oświadcza Najemcy, że posiada tytuł prawny do wymienionego w ust. 1 
przedmiotu umowy w postaci użytkowania oraz oświadcza, że ma prawo do dysponowania tą 
nieruchomością w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji niniejszej umowy.  

3. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan prawny i techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi 
do niego uwag. Najemcy nie przysługuje prawo do obniżenia czynszu najmu w wypadku 
ujawnienia się wad ograniczających przydatność przedmiotu najmu do umówionego użytku. 
 

 
§ 2 

 
1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje Najemcy do używania, a Najemca przyjmuje określone w 

załączniku nr 1 do umowy pomieszczenia użytkowe w celu prowadzenia w nich działalności 
medycznej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej 

2. W celu prowadzenia działalności określonej w ust. 1 umowy, Najemca zobowiązuje się 
wykonać we własnym zakresie i na swój koszt adaptację pomieszczeń na podstawie 
uzgodnionej z Wynajmującym dokumentacji projektowej. 

3. Nie wyłączając obowiązków Najemcy wynikających z właściwych przepisów prawa oraz 
niniejszej umowy, Najemca zobowiązuje się również do: 

1) ponoszenia kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń oraz urządzeń 
niezbędnych do diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, 

2) przestrzegania przepisów BHP i P-poż; 
3) zachowania czystości oraz porządku jak i zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, 

osobom trzecim znajdującym się i korzystającym z przedmiotu najmu na koszt własny; 
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4) przestrzegania systemu gospodarki odpadami zgodnie z wytycznymi na terenie miasta 
Opola na własny koszt; 

5) utylizacji odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach medycznych na własny 
koszt; 

6) korzystania z przedmiotu najmu w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem 
Wynajmującego; 

7) terminowego regulowania Wynajmującemu czynszu oraz innych opłat wynikających 
z zawartej umowy; 

8) dbania o dobre imię Wynajmującego, wizerunek i powstrzymywania się od wszelkich 
działań naruszających dobra osobiste Wynajmującego bądź jego personelu oraz prawa 
pacjentów. 

4. Wynajmujący jest uprawniony do wstępu na teren przedmiotu najmu wyłącznie w obecności 
Najemcy bądź osoby przez niego upoważnionej z wyjątkiem zdarzeń o charakterze losowym, 
w szczególności pożaru, zalania lub awarii. 

5. Podjęcie przez Wynajmującego jakichkolwiek działań mogących mieć wpływ na działalność 
Najemcy w przedmiocie najmu będzie dokonywane w porozumieniu z Najemcą 
i z odpowiednim wyprzedzeniem. 

6. Najemca nie ma prawa podnajmowania lub oddania w używanie przedmiotu najmu lub jego 
części osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. 

7. Najemca zobowiązuje się udostępniać Wynajmującemu przedmiot najmu celem dokonania 
oględzin w uzgodnionych wcześniej terminach, a także umożliwić Wynajmującemu pokazanie 
przedmiotu najmu potencjalnym najemcom w razie wypowiedzenia niniejszej umowy. 

8. Najemca zobowiązany jest w czasie trwania stosunku najmu do umożliwienia wszelkim 
właściwym podmiotom oraz służbom dostępu do przedmiotu najmu,  instalacji oraz liczników 
celem dokonania m.in. odczytu, inspekcji oraz napraw, a także do niezwłocznego 
powiadomienia Wynajmującego o takich zdarzeniach. 

9. Najemca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe z jego winy (w tym m.in. 
pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców czy interesantów Najemcy) w przedmiocie 
najmu do pełnej wysokości.  

10. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki, jakie 
mogą się wydarzyć na terenie przedmiotu Najmu w związku z prowadzeniem przez Najemcę 
działalności. 

11. Wynajmujący nie ponosi względem osób trzecich żadnej odpowiedzialności za zdarzenia 
i szkody wynikające lub związane z jakimkolwiek używaniem przedmiotu najmu przez Najemcę 
oraz prowadzoną przez niego w przedmiocie najmu działalnością o której mowa w § 2 ust. 1. 

12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy za mienie Najemcy znajdujące 
się w przedmiocie najmu. 
 

§ 3 
 

1. Umowa  zostaje  zawarta  na  czas określony od dnia  03.04.2022r. do  dnia  02.04.2025 r. 
2. Strony zgodnie oświadczają, że przekazanie przedmiotu najmu Najemcy strony potwierdzą 

protokołem zdawczo – odbiorczym. 
 

 
 

§ 4 
 

1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięczny czynsz:  
 



 

3 

 

a) dla powierzchni   201,37 m²  
……………… zł  brutto (w tym podatek VAT 23% ) za 1 m² czyli …………………. zł. brutto  
miesięcznie,  
 

2. Opłaty za media zawiera załącznik nr. 2 do umowy.  
W przypadku wzrostu cen mediów, Wynajmujący koryguje wzrost poszczególnych kosztów 
bez konieczności zmiany umowy, przekazując pisemną informację Najemcy. 

3. Należności z tytułu czynszu oraz pozostałych opłat wynikających z niniejszej umowy będą 
płatne Wynajmującemu przez Najemcę przelewem bankowym z konta bankowego Najemcy 
na konto bankowe Wynajmującego (nr konta ….…………………………………………) na 
podstawie faktur wystawianych przez Wynajmującego, w terminie 14 dni od daty wystawienia 
danej faktury. Za dzień zapłaty czynszu i innych opłat o których mowa powyżej, strony zgodnie 
uznają dzień uznania na rachunku bankowym Wynajmującego. 

4. Faktura za czynsz, ogrzewanie, wodę zimną + ścieki, wodę ciepłą, wystawiana będzie na 
początku każdego miesiąca. 
Faktura za energię elektryczną wystawiana będzie na koniec każdego miesiąca na podstawie 
odczytu z liczników energetycznych . 

5. Czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny 
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie ostatniego roku. Waloryzacja 
będzie dokonywana ze skutkiem na dzień 1 stycznia każdego kolejnego roku trwania umowy. 
Pierwsza waloryzacja będzie miała miejsce ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2023 r.  

6. O nowej stawce czynszu Najemca zostanie poinformowany w formie jednostronnego 
pisemnego oświadczenia Wynajmującego. Aktualizacja czynszu nie stanowi zmiany umowy. 

7. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wysokość czynszu uległaby zmniejszeniu, strony 
zgodnie postanawiają, że czynsz pozostanie na dotychczasowej wysokości.  

8. Podatek VAT będzie doliczany Najemcy według aktualnie obowiązującej stawki. 
9. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń z czynszu  najmu oraz opłat 

wynikających z niniejszej umowy żadnych sum z tytułu roszczeń wobec Wynajmującego. 
 

§ 5 
 

Za  nieterminowe regulowanie Wynajmującemu wynagrodzenia o  którym  mowa  w  § 4 naliczone  
zostaną  Najemcy właściwe rodzajowo odsetki.  
 

§ 6 
 

Najemca ponosi wszelkie koszty ubezpieczenia związane z prowadzoną przez niego 
działalnością medyczną oraz przedmiotem najmu. 

 
 

§ 7 
 

Najemca uprawniony jest do umieszczenia na koszt własny tablic informacyjnych o prowadzonej 
działalności określonej w § 1. Treść, wielkość oraz usytuowanie wymaga pisemnego uzgodnienia 
z Wynajmującym.  
 

§ 8 
 

1. Każda  ze  stron  może dokonać wypowiedzenia niniejszej umowy w formie pisemnej za 
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.  
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2. Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę z następujących przyczyn:  
a) gdy przedmiot najmu stanie się niezbędny do realizacji celów statutowych Wynajmującego 

w tym m.in. rozszerzenia zakresu działalności; 
b) utraty tytułu prawnego do przedmiotu najmu;  
c) likwidacji działalności Wynajmującego; 
d) wejścia w życie przepisów prawa lub wydania stosownych decyzji, zarządzeń, uchwał lub 

poleceń właściwych organów z których będzie wynikała pośrednio lub bezpośrednio 
konieczność rozwiązania niniejszej umowy;  

e) naruszenia obowiązków wynikających z § 2 ust. 3 ust. 4, ust. 6, ust. 7; 
f) używania całości lub części przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową 

i przeznaczeniem i/lub czyniący uciążliwym funkcjonowanie Wynajmującego; 
g) zaprzestania przez okres dłuższy niż 30 dni wykonywania działalności medycznej 

w przedmiocie najmu z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej; 
h) korzystania z przedmiotu najmu w sposób uciążliwy dla Wynajmującego i/lub kolidujący 

z funkcjonowaniem Wynajmującego; 
i) używania przedmiotu najmu w sposób uzasadniający przypuszczenie, iż zostanie 

w sposób istotny naruszony przedmiot najmu; 
j) realizacji świadczeń medycznych przez Najemcę naruszających w sposób istotny 

obowiązujące standardy; 
k) dokonania przez Najemcę jakichkolwiek zmian, ulepszeń, nakładów trwale i nietrwale 

związanych z przedmiotem Najmu bez wymaganej pisemnej zgody Wynajmującego; 
l)  przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Najemcę bez 

uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. 
3. Najemca może wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadkach: 

a) likwidacji działalności Wynajmującego; 
b) zaprzestania działalności Najemcy o której mowa w § 2 ust.1; 
c) gdy Wynajmujący dopuszcza się rażącego naruszenia postanowień umowy, poprzez 

takie nieuzasadnione działanie, które powoduje istotne utrudnienia w wykonywaniu przez 
Najemcę usług medycznych określonych niniejszą umową.  

4. Umowa może zostać również rozwiązana na mocy porozumienia stron – w każdym czasie. 
 

§ 9 
 

1. Umowa najmu może być rozwiązana przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym 
bez wypowiedzenia w przypadku: 

1) podnajmowania przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego; 
2) oddania przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania bez zgody 

Wynajmującego; 
3) używania przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową; 
4) dopuszczenia się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za trzy pełne okresy płatności; 
5) dopuszczenia się zwłoki w zapłacie opłat wynikających z niniejszej umowy za dwa pełne 

okresy płatności; 
6) stwierdzenia przez Wynajmującego wykorzystywania przedmiotu najmu przez Najemcę w 

sposób sprzeczny z postanowieniami § 2 ust. 1 lub zaniedbania  pomieszczeń do tego 
stopnia, że stan ich będzie rażąco pogorszony w stosunku do ich stanu z dnia zawarcia 
umowy. 

2.  Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy na świadczenia 
zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej zawartej pomiędzy 
Stronami. 
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§ 10 
 

1. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł. za każde 
stwierdzone przez Wynajmującego naruszenie obowiązków Najemcy wskazanych w § 2 ust. 
3 pkt od 3 do 7, ust. 6.  

2. Kara umowna wskazana powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa 
Wynajmującego do dochodzenia naprawienia szkody przewyższającej wysokością wysokość 
kary umownej, na zasadach ogólnych.  

3. Naruszenie obowiązków przez Najemcę wynikających z ustawy i/lub z umowy, w tym tych  
związanych z utrzymaniem przedmiotu najmu w należytym stanie, a także związanych z jego 
użytkowaniem oraz z przywróceniem do stanu poprzedniego (w razie dokonania takiego 
wyboru), będzie uprawniało Wynajmującego – po uprzednim pisemnym wezwaniu Najemcy 
i wyznaczeniu mu terminu nie krótszego niż 7 dni –  do zlecenia ich wykonania osobie trzeciej 
na koszt i odpowiedzialność Najemcy (wykonanie zastępcze). W razie poniesienia szkody z 
tytułu zaniechania przez Najemcę swoim obowiązkom, Wynajmujący będzie uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

 
§ 11 

 
1. Wszelkie zmiany i ulepszenia w przedmiocie najmu Najemca może wprowadzić tylko za 

uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego. Sposób rozliczania z tego tytułu określi dodatkowa 
umowa, z zastrzeżeniem przypadków wynikających z niniejszej umowy, które to zmiany, 
ulepszenia, adaptacje Najemca dokona we własnym zakresie i na koszt własny bez prawa 
zgłaszania przez Najemcę związanych z tym jakichkolwiek roszczeń pieniężnych bądź 
niepieniężnych wobec Wynajmującego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy jak również 
w okresie jej obowiązywania. 

2. Własność nakładów ulepszających przedmiot umowy służy Najemcy przez okres trwania 
najmu.  

3. Jeżeli strony jednoznacznie nie postanowią na piśmie pod rygorem nieważności inaczej, bądź 
nie wynika to jednoznacznie z treści niniejszej umowy bądź umowy odrębnie zawartej (w 
związku z zawartą niniejszą umową), to wysokość ani charakter ulepszeń, nakładów, zmian, 
jak również adaptacji przygotowujących przedmiot najmu do umówionego użytkowania, 
modernizacji itp. poniesionych w przedmiocie najmu nie będzie stanowić podstawy do 
domagania się przez Najemcę zawarcia kolejnej umowy najmu, jak również zgłaszania przez 
Najemcę związanych z tym jakichkolwiek innych roszczeń pieniężnych bądź niepieniężnych 
wobec Wynajmującego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy jak również w okresie jej 
obowiązywania (zasada).  

4. Jeżeli strony jednoznacznie nie postanowią na piśmie pod rygorem nieważności inaczej, bądź 
nie wynika to jednoznacznie z treści niniejszej umowy bądź umowy odrębnie zawartej (w 
związku z zawartą niniejszą umową), to Wynajmujący wedle swego wyboru po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu umowy będzie miał prawo wyboru pozostawienia poczynionych przez Najemcę 
wszelkich ulepszeń, nakładów, zmian jak również adaptacji przygotowujących przedmiot 
najmu do umówionego użytkowania, modernizacji itp. bądź przywrócenia poprzedniego stanu 
na koszt Najemcy bez prawa do zgłaszania przez Najemcę związanych z dokonanym przez 
Wynajmującego wyborem roszczeń pieniężnych bądź niepieniężnych wobec Wynajmującego 
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy jak również w okresie jej obowiązywania (zasada). 

5. Najemca we własnym zakresie i na własny koszt winien dokonywać wszelkich napraw, w tym 
także koniecznych, remontów bieżących, konserwacji, a związanych z adaptacją przedmiotu 
najmu do umówionego użytku, jak i z wprowadzonymi ulepszeniami i nakładami, modernizacją, 
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eksploatacją i konserwacją bez prawa do zgłaszania przez Najemcę związanych z tym 
roszczeń pieniężnych bądź niepieniężnych wobec Wynajmującego po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu umowy jak również w okresie jej obowiązywania (zasada). 

6. W razie ewentualnych wątpliwość interpretacyjnych, niejasności  bądź rozbieżności w zapisach 
umowy z odrębnymi umowami łączącymi strony (w związku z zawartą niniejszą umową) bądź 
z dokumentacją przetargową Wynajmującego zmierzającą do wyłonienia Najemcy, należy w 
takich sytuacjach przyjąć wyrażone w zdaniach powyższych zasady. Zasady te odnoszą się 
również do sytuacji, w której Najemca bez zgody Wynajmującego poczynił stosowne 
ulepszenia, nakłady, zmiany, adaptacje przygotowujące lokal do umówionego użytkowania, 
modernizacje itp. 
 

 
 

§ 12 
 

1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu pomieszczenia w 
stanie nie pogorszonym – poza normalnym stopniem zużycia, opróżnić przedmiot najmu z 
własnych rzeczy, odnowić pomieszczenia dokonując w nich obciążających go napraw 
i przekazać przedmiot najmu Wynajmującemu. Zwrot przedmiotu najmu nastąpi w obecności 
przedstawicieli Wynajmującego i Najemcy, na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego. 

2. W razie opóźnienia ze zwrotem przedmiotu najmu Najemca zapłaci Wynajmującemu 
odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu najmu w wysokości 1/30 
dwukrotności ostatnio naliczonej miesięcznej stawki czynszu najmu za każdy dzień 
opóźnienia. Jeżeli odszkodowanie to nie pokryje wszystkich poniesionych przez 
Wynajmującego strat, a także gdy Najemca nie dokona jakichkolwiek czynności, do których 
zobowiązany jest niniejszą umową, Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego. Nie wyłącza to prawa Wynajmującego do dochodzenia od 
Najemcy naprawienia szkody przewyższającej kwotę w zdaniu pierwszym, na zasadach 
ogólnych.  

3. W przypadku gdy Najemca nie opuści przedmiotu najmu w terminie, Wynajmujący ma prawo, 
z zachowaniem 14-dniowego uprzedzenia usunąć wszystkie rzeczy Najemcy z przedmiotu 
najmu na koszt Najemcy. 

4. Pozostawanie Najemcy lub jego majątku po okresie obowiązywania umowy nie stanowi 
przeszkody do jego ponownego wynajęcia przez Wynajmującego i wydania go osobie trzeciej 
w używanie. 

5. Najemca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty ewentualnych sporów sądowych, 
opróżnienia przedmiotu najmu, ekspertyz, itp. które Wynajmujący poniósłby w wyniku 
uruchomienia przewidzianych prawem procedur usunięcia Najemcy spowodowanych 
nieprzestrzeganiem zapisów umowy przez Najemcę. 

 
 

 
§ 13 

 
Przedmiot najmu winien być użytkowany i utrzymywany przez Najemcę zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający: 

1) bezpieczeństwa konstrukcji; 
2) bezpieczeństwa pożarowego; 
3) bezpieczeństwa użytkowania; 
4) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
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5) ochrony przed hałasem i drganiami. 
§ 14 

 
1. Kwestie  sporne  rozstrzygane  będą  przez  sąd właściwy  rzeczowo   dla  siedziby  

Wynajmującego. 
2. Umowa polega prawu polskiemu, a w sprawach nieunormowanych postanowieniami 

niniejszej umowy mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych 
stosownych aktów prawnych. 

3. Najemca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem bezskuteczności 
takiej czynności wobec Wynajmującego. 
 

§ 15 
 

1. Wszelkie  zmiany  umowy  mogą  być  dokonane  wyłącznie  w  formie  pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie 
umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na 
pozostałe jej postanowienia, chyba, że z okoliczności będzie wynikało w sposób oczywisty, 
że bez postanowienia dotkniętego nieważnością lub bez skutecznością umowa nie 
zostałaby zawarta. 

3. W odniesieniu do postanowień uznanych za nieważne, bezskuteczne lub nienadające się 
do wykonania, strony będą negocjować w dobrej wierze w celu wypracowania 
postanowień ważnych, skutecznych i nadających się do wykonania, a także 
odzwierciedlających pierwotną wolę stron. 

4. Do korespondencji stosuje się adres Wynajmującego, a dla Najemcy adres: 
…………………...   

5. Strony są zobowiązane zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu. 
W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę 
adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak doręczone.  

§ 16 
 

1. Umowę  sporządzono  w  2 jednobrzmiących  egzemplarzach , po jednym  dla  każdej   ze  
stron. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

2. Każda ze stron ponosi swoje koszty związane z zawarciem niniejszej umowy. 
 
  

WYNAJMUJĄCY :                NAJEMCA : 
 
 
 

.............................................                                              .............................................     
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Załącznik nr 1 do umowy najmu 

 

Wykaz  pomieszczeń stanowiących przedmiot najmu 

 

• Łączna powierzchnia przedmiotu najmu 201,37 m2  

 

LP. 
NUMER POMIESZCZENIA WG INWENTARYZACJI 

BUDOWLANEJ  -  
RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA 

WIELKOŚĆ 
POMIESZCZENIA {m2} 

1 101 41,40 

2 102 21,60 

3 103 4,02 

4 104 21,60 

5 122 23,68 

6 125 14,10 

7 126 2,53 

8 127 10,96 

9 128 9,70 

10 129 7,28 

11 korytarz 36,10 

12 szatnia 8,40 

13 RAZEM 201,37 
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Załącznik 2 do umowy najmu 

 

Wykaz opłat: 

 

• Opłaty eksploatacyjne ( miesięczne ): 

 

1. Ogrzewanie – 5,00 zł/ m2 netto (+23% VAT) 

2. Woda zimna + ścieki ryczałt 1,60 zł/m2 netto (+23% VAT) 

3. Woda ciepła + ścieki ryczałt 2,00 zł/m2 netto (+23% VAT) 

4. Energia elektryczna – według liczników. 

 


