
Zatqcznik do uchwaty nr 167/2019 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 
z dnia 11 wrzeSnia 2019r. 

UMOWA NAJMU ORAZ ODPLATNEGO ADMINISTROWANIA 

Nr 	./2019 

zawarta w dniu 	 2019r. w Pultusku pomiedzy: 

Powiatem Pultuskim, z siedzibq w Pultusku (06-100), ul. Marii Sklodowskiej-Curie 11, 

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Pultusku, w imieniu ktorego dzialajq: 

1. Jan Zalewski — Starosta Pultuski, 

2. Beata Jozwiak — Wicestarosta 

zwanym w dalszej czeki umowy Wynajmujqcym, 

a 

Szpitalem Powiatowym w Pultusku Sp. z o.o., z siedzibq w Pultusku przy ulicy Teofila 

Kwiatkowskiego 19 (06-100), wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sqdowego pod numerem KRS 0000472325; NIP: 5681616554; REGON: 000311645, o 

kapitale zakladowym w wysokoki 1.210.000,00zI, reprezentowanym przez Bogdana 

Mossakowskiego — Prezesa Zarzadu, 

zwanym dalej Najemcq, 

o nastepujacej treki: 

§ 1- 

1. Przedmiotem najmu jest tymczasowy budynek poczekalni autobusowej o powierzchni 

uZytkowej 118,06 m2  wraz z czekiq nieruchomoki gruntowej poloZonej w Pultusku 

przy ul. Nowy Rynek 3A, numer ewidencyjny 24, obrcb nr 20, o pow. ok. 0,1150 ha. 

Dla nieruchomoki gruntowej Sad Rejonowy w Pultusku, IV Wydzial Ksiqg 

Wieczystych, prowadzi ksiege wieczystq nr 0S1U/00022941/4. 

2. Cze§e nieruchomoki okre§lona w ust.1 zaznaczona jest na mapie, stanowiqcej 

zalqcznik nr 1 do umowy. 

§ 2. 

Wynajmujqcy oddaje w najem do korzystania tymczasowy budynek poczekalni autobusowej 

wraz z czekia nieruchomoki gruntowej, okre§lone w § 1 umowy celem realizacji zadan 



zwiazanych z administrowaniem oraz bieZq.cym jej utrzymaniem na potrzeby poczekalni 

autobusowej oraz pobierania z niej po2ytkow. 

§ 3.  

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony na okres 35 miesiecy tj. od 	 do 

§ 4. 

1. Najemca zobowiqzuje sic do przestrzegania aktualnie obowiqzujqcych przepisow, a 

w szczegolno§ci Prawa budowlanego, przeciwpozarowych, bhp, sanitarnych, 

porzqdkovvych itp. Najemca zobowiqzuje sic do przestrzegania aktualnie 

obowiqzujqcych przepisow, a w szczegolno§ci Prawa budowlanego, 

przeciwpoZarowych, bhp, sanitarnych, porzqdkowych itp. 

2. Najemca ma prawo dokona6 nakladow zwickszajqcych wartok przedmiotu najmu za 

zgodq i w zakresie uzgodnionym kazdorazowo w formie pisemnie z Wynajmujqcym. 

Wysokok ani charakter nakladow nie bcdzie stanowie podstawy do domagania sic 

przedluZenia umowy najmu, jak rownie2 do zglaszania przez Najemcc jakichkolwiek 

innych roszczen wobec Wynajmujqcego w trakcie i po rozwiqzaniu umowy. 

3. Najemcy nie wolno bez pisemnej zgody Wynajmujacego dysponowae przedmiotem 

najmu, a w szczegolno§ci oddawae do uzywania ani do bezplatnego uZywani ani tez 

poddzier2awia6, wynajmowa6 itp. osobom trzecim. Najemca zobowiqzuje sic do 

wprowadzenia w umowie, na zawarcie ktorej uzyskal zgodc Wynajmujqcego, 

postanowienia zgodnie z kt6rym umowa ulegnie rozwiqzaniu, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku rozwiqzania lub wygagniccia niniejszej umowy. 

4. Najemca zobowiqzuje sic do udostepniania przedmiotu najmu w razie konieczno§ci 

wykonywania prac konserwacyjnych, remontow oraz w przypadku awarii sieci 

komunalnych urzadzeii podziemnych. 

5. Niezbcdny zasieg terenu w tych przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4, okregla 

wykonawca prac. 

6. Najemcy nie przysluguje z tytulu wykonywania prac, o kt6rych mowa w ust. 4, 

od Wynajmujacego jakiekolwiek odszkodowanie. 



§ 5. 

Najemca zobowiazany jest udzielad na 24danie Wynajmujacego wszelkich informacji 

dotyczacych przedmiotu najmu w terminie i w formie wskazanej przez Wynajmujacego. 

§ 6. 

1. Wynajmujqcy zobowigzuje sic wydad Najemcy przedmiot najmu okre§lony w § 1 

w stanie przydatnym do umowionego uZytku (na podstawie protokolu zdawczo-

odbiorczego). Najemca potwierdza i o§wiadcza, iZ znany jest mu obecny stan 

techniczny przedmiotu najmu oraz, ze nie zglasza z tego tytulu jakichkolwiek 

zastrzeZen. 

2. Wynajmujacy jest uprawniony do dokonywania w ka2dym czasie i miejscu kontroli 

wykonywania umowy oraz do wstcpu w tym celu na teren nieruchomoki. 

3. Wynajmujacy, je2eli po przeprowadzeniu czynnoki kontrolnych majgcych 

w szczegolnoki na celu ustalenie sposobu korzystania przez Najemcc z przedmiotu 

najmu stwierdzi nieprawidlowoki w szczegolnoki w zakresie stanu technicznego, ma 

prawo Zadania wykonania niezbednych napraw obcigZajacych Najemcc, 

a Najemca ma obowiazek ich niezwlocznego dokonania. 

§ 7. 

Najemca zobowiqzuje sic placid Wynajmujacemu miesicczny czynsz w wysokoki 2.000,00 zl 

brutto (slownie: dwa tysiace zlotych 00/100), w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidlowo 

wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wynajmujacego. Za dzien zaplaty 

uwaZany bedzie dzien obciaZenia rachunku Najemcy. Najemca wyraza zgodc na wystawnie 

faktury bez jego podpisu. Za kazdy dzien opoZnienia w zaplacie czynszu naliczane beda odsetki 

ustawowe za opoZnienie. 

§ 8. 

1. Najemca zobowiazuje sic do administrowania oraz bie2acego utrzymania (w tym 

dokonywania drobnych remontow/konserwacji) przedmiotu najmu na potrzeby 

poczekalni autobusowej w zakresie ustalonym w zalaczniku nr 2 do niniejszej umowy. 

Pozostale koszty/wydatki zwiazane z korzystaniem/ uZywaniem nieruchomoki ponosi 

Wynajmuj qcy. 

2. Z tytulu wykonywania zadan, o ktorych mowa w ust. 1 Wynajmujacy zobowiazuje sic 

placid Najemcy miesieczna opiate w wysokoki 4.000,00 zi brutto, w terminie 14 dni 



od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy 

Najemcy. Za dzien zaplaty uwaZany bcdzie dzien obciqZenia rachunku Wynajmujqcego. 

Wynajmujqcy wyraZa zgode na wystawianie faktur bez jego podpisu. Za kaZdy dzien 

opo2nienia w zaplacie naliczane beck odsetki ustawowe za op&nienie. 

§ 9. 

1. W przypadku zgloszenia jakichkolwiek roszczeri przez osoby trzecie, z przyczyn 

leZqcych po stronie Najemcy, Najemca zobowiqzuje sic we wiasnym zakresie do ich 

pokrycia. 

2. Wynajmujqcy nie ponosi odpowiedzialnoki wobec Najemcy za majqtek Najemcy 

znajdujqcy sic na terenie przedmiotu najmu i jakiekolvviek szkody powstale w tym 

majqtku wskutek jakichkolwiek okolicznoki niezaleZnych od Wynajmujqcego, w tym 

rownie2 wywolanych wskutek 	wyZszej. 

3. Najemca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstale z jego przyczyny 

w przedmiocie umowy do pelnej wysokoki. 

§ 10. 

1. Umowa mote zostao rozwiqzana w kaZdym czasie za porozumieniem Stron. 

2. Umowa mote bye rozwiqzana przez kaZdq ze stron, z zachowaniem 1- miesiecznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiqca kalendarzowego, w przypadku 

vvystqpienia sily wyZszej lub innej niezaleznej od stron przyczyny uniemoZliwiajqcej 

uzywanie przedmiotu najmu, trwajqcej przez okres powyZej 30 dni. 

3. Wynajmujqcy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, jeZeli Najemca dopuSci sic istotnych naruszen warunkow umowy, 

w szczegolnoki jeZeli: 

1) zalega z zaplatq czynszu za dwa kolejne okresy platnoki, za weze§niejszym 

uprzedzeniem i udzieleniem trzymiesiccznego terminu do zaplaty; 

2) uzywa przedmiotu najmu w sposob sprzeczny z umowq; 

3) dopuszcza sic dewastacji lub nie utrzymuje przedmiotu najmu w stanie zgodnym 

z obwiqzujqcymi przepisami prawa; 

4) nie stosuje sic do zalecen, decyzji i innych aktow administracyjnych organow 

administracji publicznej oraz innych wlakiwych podmiotow; 

5) utrudnia lub uniemozliwia Wynajmujqcemu kontrole wykonywania umowy; 

6) nie udziela Wynajmujqcemu informacji o przedmiocie najmu. 
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4. Wynajmujqcemu przysluguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 2-6, jedynie wowczas, kiedy 

pomimo wyznaczenia na pismie dodatkowego 30-dniowego terminu na wykonanie 

obowiqzkow, Najemca nie usunie naruszen. 

5. Niniejsza umowa ulegnie rozwiqzaniu, bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

w przypadku utraty przez Wynajmujqcego tytulu prawnego do przedmiotu najmu. 

6. W przypadku rozwiqzania umowy Najemcy nie przysluguje prawo do zwrotu kosztow 

pomienionych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy w zadnej formie i na 

jakiejkolwiek podstawie prawnej, a w szczegolnoki Najemcy nie bedq przyslugiwaly 

roszczenie o zwrot poniesionych nakladow, roszczenie o zwrot bezpodstawnego 

wzbogacenia oraz roszczenie o odszkodowanie z tytulu utraconych korzyki. 

7. W razie rozwiqzania umowy Najemca jest zobowiqzany do niezwlocznego wydania 

przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. W przypadku rozwiqzania umowy za 

wypowiedzeniem przedmiot najmu zostanie wydany Wynajmujqcemu ostatniego dnia 

uplywu terminu wypowiedzenia. Potwierdzeniem zwrotu przedmiotu najmu bedzie 

protokol zdawczo — odbiorczy. 

8. Za nieterminowe wydanie przedmiotu najmu Najemca bedzie ponosil oplaty 

w wysokoki trzykrotnej wartoki czynszu miesiccznego, za ka2dy rozpoczety miesiqc 

bezumownego korzystania z przedmiotu najmu. 

§ 11. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq dla swojej wa2noki formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq stosuje sic odpowiednie przepisy 

prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. 

§ 12. 

1. Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dla 

Wynajmujqcego, jeden dla Najemcy. 

2. Niniejsze zalqczniki stanowiq integralnq czek umowy: 

1) nr 1 - mapa okreglahca granice i polo2enie czeki nieruchomoki bedqeej 

przedmiotem najmu, 

2) nr 2 - zakres administrowania oraz bieZacego utrzymania przedmiotu najmu. 

Wynajmuj4cy 	 Najemca 
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Zalqcznik nr 2 

do umowy najmu oraz odplatnego administrowania 

nr 441/2019 z dnia .41.09.2019r. 

Zakres administrowania oraz bie24cego utrzymania przedmiot najmu 

1) cesja/ zawarcie umOw na dostawc mediow do nieruchomoki (z wylqczeniem dostawy 

wody i odprowadzenia gciekow), 

2) zapewnienie wywozu nieczystoki stalych, 

3) cesja/ zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomoki, 

4) konserwacja urzqdzen i instalacji znajdujqcych sic w budynku poczekalni (instalacji 

elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania, 

konserwacji urzqdzen alarmowych, systemu wizyjnego (kamer) oraz usuwanie awarii i 

zabezpieczenie obiektu przed niszczqcymi skutkami, 

5) prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomoki, w tym ksiaZki obiektu 

budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 

6) zlecanie okre§lonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglqdow 

budynkOw i urzqdzen stanowiqcych ich wyposa2enie, 

7) kontrola stanu technicznego nieruchomoki oraz bie2qce naprawy i remonty, 

8) utrzymania porzqdku i czystoki pomieszczeri oraz jego otoczenia, w tym pielegnacja 

trawnikow i od§nie2anie obiektu, 

9) zapewnienia bezpieczeristwa uzytkowania nieruchomoki. 

Wynajmujqcy 	 Najemca 
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