
Załącznik nr 6 do SWKO

UMOWA NAJMU

zawarta w dniu ................... roku pomiędzy:

Powiatowym  Centrum  Medycznym  w  Grójcu  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością

 z siedzibą w Grójcu przy ul. Piotra Skargi 10, wpisanym do  Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000351118, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta

stołecznego  Warszawy  w  Warszawie,  XIV  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru

Sądowego, zwanym w dalszej treści umowy „Wynajmującym”

reprezentowanym przez: 

Joannę Czarnecką – Prezesa Zarządu 

a

..........................................................z siedzibą w .......................................................................

działającą na podstawie .................................................. pod numerem ...................................

z kapitałem zakładowym w kwocie ....................................... REGON ........................................

NIP .................................................. zwaną w dalszej części umowy „Najemcą”

reprezentowaną 

przez: ..................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  najem  pomieszczenia  magazynowego  o  powierzchni  2m2

usytuowanego  w  budynku  N  przy  głównym  budynku  Powiatowego  Centrum

Medycznego w Grójcu sp. z o.o. przy ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec.

2. Najemca użytkował będzie pomieszczenie wskazane w  § 1 powyżej celem czasowego

przechowywania odpadów medycznych.
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3. Najemca oświadcza, iż na własną odpowiedzialność doposaży i zabezpieczy przedmiot

umowy  najmu  zgodnie  z  właściwymi  wymogami  celem  przechowywania  odpadów

medycznych.

4. Wynajmujący  oświadcza,  że  przysługuje  mu  tytuł  prawny do powierzchni  użytkowej

wskazanej w ust.1 powyżej stanowiącej własność Powiatu Grójeckiego.

§ 2

1. Do  obowiązków  Najemcy  należy  zabezpieczenie  transportu  wewnętrznego  odpadów

medycznych na własną odpowiedzialność Najemcy z miejsca ich powstawania do miejsca

ich przechowywania .

2. Transport wewnętrzny odpadów medycznych do miejsca ich czasowego magazynowania

jest możliwy w dniach powszechnych od poniedziałku do piątku do godziny 10:00.

3. Każdy  pojemnik i  każdy  worek z  odpadami  medycznymi Najemca wyposaży w nazwę

jednostki , kod odpadu, datę, godzinę zamknięcia oraz podpis.

§ 3

1. Wynajmujący oświadcza, że podmiot najmu nie jest obciążony na rzecz osób trzecich w

sposób dotykających Najemcę. 

2. Najemcę oświadcza, że zapoznał się ze stanem podmiotu najmu i  jego stan nie budzi

wątpliwości co do możliwości wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem określonym w

§ 2 niniejszej umowy.

3. Najemca jest obowiązany do używania przedmiotu najmu w sposób odpowiadający jego

właściwości i przeznaczeniu.

4. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej w

całości lub w części do bezpłatnego używania lub w podnajem.

§  4

Z tytułu najmu Najemca będzie uiszczał opłatę za wynajem pomieszczenia wskazanego w

§1 niniejszej umowy 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych ) + należny podatek VAT w

skali  miesiąca płatny  na  podstawie  f-ry  VAT  płatny  w  terminie  do  14  dni  od  dnia

otrzymania  faktury  na  konto  bankowe  Zleceniodawcy

……………………………………………………………………. 
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§ 5

Umowa zostaje  zawarta na okres 60 miesięcy od dnia ……………….……..  

§ 6

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności .

2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Każda  ze  Stron  może  wypowiedzieć  umowę  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu

wypowiedzenie.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wynajmującego

i jeden dla Najemcy.

...................................                                                                         ...............................

Wynajmujący                                                                                             Najemca
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