
     Pabianice, dnia  29 września 2014 roku 

 

 

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali  

znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

PABIAN-MED w Pabianicach 

 

I. Przedmiot najmu 

1. Przedmiotem przetargu jest najem lokali wymienionych w Wykazie Lokali, znajdujących się w 
budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach 
przy ul. Kilińskiego 10/12. 

2. Wykaz lokali będących przedmiotem przetargu:  

− pokój nr 29 (parter) o powierzchni 41,30 m2 

− pokój nr  30 (parter) o powierzchni 28,70 m2 

− pokój nr 31  (parter) o powierzchni 7,43 m2  

3. Warunkiem wynajmu lokali jest przeznaczenie pomieszczeń na prowadzenie działalności przez 
Oferenta, która nie może być konkurencyjna dla SPZOZ Pabian-Med w Pabianicach, tj. na terenie 
zakładu nie może być prowadzona działalność polegająca na udzielaniu takich samych świadczeń 
zdrowotnych, jakich udziela SPZOZ Pabian-Med w Pabianicach. 

4. Umowa najmu lokali zostanie zawarta na czas określony od 01.11.2014 roku do 31.10. 2017 roku. 

5. Cena minimalna miesięcznego czynszu najmu nie może być niższa niż: 

− w przypadku pokoju nr 29 o powierzchni 41,30 m2 – 35,00 zł netto za m2, 

− w przypadku pokoju nr 30 o powierzchni 28,70 m2 – 47,00 zł netto za m2, 

− w przypadku pokoju nr 31 o powierzchni 7,43 m2 – 15,00 zł netto za m2, 

6. Kwota czynszu nie obejmuje podatku VAT, kosztów eksploatacyjnych – c.o., wody ciepłej, wody 
zimnej, ścieków, energii elektrycznej, telefonów, korzystania z korytarza). 

7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyników przetargu. 

 

III. Informacje o wymaganych oświadczeniach i dokumentach  

Oferta winna zawierać: 

1. „Formularz ofertowy” – Załącznik Nr 1  
2. Aktualny, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem oferty, odpis z właściwego 

rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy najmu określającą szczegółowe zasady i warunki 

świadczenia usług i zobowiązaniu do zawarcia umowy zgodnie z jej treścią – Załącznik Nr 2 
4. kserokopia NIP, 
5. kserokopia REGON, 
6. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia z wypisu rejestru zakładów opieki zdrowotnej 

lub wpis do rejestru indywidualnych/grupowych praktyk lekarskich, jeżeli dotyczy, 



7. pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisana jest przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
najemcy. 

 
IV. Sposób i termin złożenia oferty 

1. Każda oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożona w 
zamkniętej kopercie zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

2. Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik Nr 1.  
3. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do występowania w jego 

imieniu, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 
4. Koperta winna być zaadresowana i opisana w następujący sposób:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach 

ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice 

„Oferta na najem lokalu w budynku Przychodni SPZOZ PABIAN-MED w Pabianicach” 

5. Oferty należy składać w terminie do dnia 6 października 2014 roku do godz. 13.00 w 
sekretariacie  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w 
Pabianicach, pok. nr 219. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2014 roku o godz. 14.00 w sekretariacie SP ZOZ 
Pabian-Med. 

 

V. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. 

1.  Otwarcie ofert jest jawne, podczas którego w obecności Oferentów zostaną otwarte koperty z 
ofertami cenowymi.   

2. Badaniu ofert pod względem formalnym będą podlegać wyłącznie oferty złożone w terminie. 

3. Oferty złożone po terminie Wynajmujący zwróci bez rozpatrywania. 

4. Ocena ofert polega na wyborze oferty najkorzystniejszej, tj. zawierającej najwyższą cenę. 

5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Wynajmujący zawiadomi Oferentów o wyniku 
postępowania. 

 

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Pomieszczenie przeznaczone do wynajmu można oglądać do dnia przetargu. Osobą wyznaczoną 
do kontaktu jest Główny Księgowy SP ZOZ Pabian-Med,  tel. 42 21 21 975 

2. Warunki przetargu wraz z załącznikami znajdują się u Głównego Księgowego tel. 42 21 21 975 

3. SPZOZ PABIAN-MED w Pabianicach zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez 
wybrania oferty bez podania przyczyn. 

 

 Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 

2. Oświadczenie – Załącznik Nr 2 

3. Wzór umowy – Załącznik Nr 3 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

       

OFERTA 

na najem lokalu znajdującego się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach 

 

Imię i nazwisko / Nazwa Oferenta    ...................................................................................... 

Adres / siedziba Oferenta:    ......................................................................................................... 

Nr telefonu:  ....................................          

 

 W związku z ogłoszonym przetargiem pisemnym na najem lokalu …………… o powierzchni 
……………… znajdującego się w budynku SPZOZ PABIAN-MED w Pabianicach oferuję cenę: 

 ............................. zł netto za m2 powierzchni. 

Ogółem cena za najem pomieszczenia wynosi:   

 ……….……. zł netto  + ………….. VAT (……%)  =  ………………. zł brutto  

 Lokal zostanie przeznaczony na ………………………………… 

 Proponuję okres najmu do ……………………………………* 

 Akceptuję wniesienie kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.  

 

Załączniki: 

1. Aktualny, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem oferty, odpis z właściwego 
rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy najmu, 

3. kserokopia NIP, 

4. kserokopia REGON, 

5. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia z wypisu rejestru zakładów opieki zdrowotnej 
lub wpis do rejestru indywidualnych/grupowych praktyk lekarskich, jeżeli dotyczy, 

6. pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisana jest przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
najemcy. 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                                                 (podpis Oferenta) 

 

* Proponowany okres najmu nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2016 roku 



Załącznik Nr 2 

       

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

  

Imię i nazwisko / Nazwa Oferenta    ...................................................................................... 

Adres / siedziba Oferenta:    ......................................................................................................... 

Nr telefonu:  ....................................          

 

 

 

 

Oświadczam, że: 

 

1. zapoznałem/am się z warunkami przetargu i spełniam wszystkie wymagane warunki 
przetargu, 

2. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wywiązywanie się z 
obowiązku terminowego zapłaty czynszu 

3. zapoznałam/em się z treścią umowy najmu określającą szczegółowe zasady i  warunki 
świadczenia usług i zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnie z jej treścią. 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                                               (podpis Oferenta) 

 

 

 



Załącznik Nr 3 – wzór umowy najmu 

  

UMOWA NAJMU 

 
zawarta w Pabianicach w dniu …………………………………………… r. pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach z siedzibą 95-
200 Pabianice, ul. J. Kilińskiego 10/12 , NIP  731-10-03-493,  REGON 000645292, wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie 
Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr KRS 0000001111, reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

zwanym dalej Wynajmującym, 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Najemcą.  

 

§ 1 

1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się na …… budynku położonego w Pabianicach 
przy ul. Kilińskiego 10/12 oznaczony numerem …… o powierzchni …… (zwany dalej w treści umowy 
Lokalem). 

2. Najemcy znany jest stan techniczny Lokalu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.  

3. Strony zgodnie oświadczają, że wydanie Najemcy Lokalu nastąpi po podpisaniu przez obie strony 
protokołu zdawczo-odbiorczego Lokalu. Podpisanie protokołu przez obie Strony oznacza wydanie 
lokalu Najemcy oraz zapłacenie przez Najemcę kaucji, o której mowa w § 3 ust. 10 niniejszej 
umowy. 

 

§ 2 

1. Najemca będzie wykorzystywał Lokal do prowadzenia działalności w zakresie ……………………………..  

2. Najemca zobowiązuje się do użytkowania Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.  

3. Zmiana przeznaczenia Lokalu wymaga zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

§ 3 

1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu za Lokal w wysokości: 

-  ……………………zł netto za m2 powierzchni + ……… zł VAT………………., tj. ………… brutto czyli ………… 
zł brutto miesięcznie .  

2. Dodatkowo Najemca poniesie następujące koszty eksploatacyjne: 

a) energia elektryczna – opłata wg podlicznika wg stawki stosowanej przez dostawcę 



energii elektrycznej + 23% VAT; 

b) woda zimna – 1 m3 wg stawki dostawcy wody + 23% VAT opłata wg licznika wg 
stawki stosowanej przez dostawcę wody + 23% VAT   

c) woda ciepłą – 1 m3 wg stawki dostawcy wody + 23% VAT oraz 23,50 złotych + 23% 
VAT za podgrzanie 1 m3 wody zimnej 

d) odprowadzanie ścieków – opłata miesięczna wg ilości zużytej w miesiącu łącznie 
wody zimnej i ciepłej, wg stawki stosowanej przez dostawcę wody, 

e)  wywóz śmieci – opłata miesięczna za wywóz 0,1 m3 wg stawki 50 zł/m3  

f) korzystanie z WC oraz korytarzy – nieodpłatne, 

g) usługa łączności – wg faktury operatora sieci.  

3. Czynsz najmu Najemca płacić będzie Wynajmującemu z góry w terminie 25 dni od daty 
wystawienia faktury. Wynajmujący wystawi fakturę do 7 dnia każdego miesiąca.  

4. Opłata za koszty eksploatacyjne płatna będzie w terminie 14 dni od wystawienia faktury. 
Wynajmujący wystawia fakturę do 15. dnia każdego następnego miesiąca.  

5. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wynajmującego: BGŻ S.A. Oddział w 
Pabianicach 98 2030 0045 1110 0000 0221 1590, lub w kasie: Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12, II 
piętro.  

6. Najemca oświadcza, że upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
odbiorcy. 

7. Począwszy od roku 2015 wysokość stawki czynszowej, o której mowa w par. 3 ust 1. niniejszej 
umowy, podlegać będzie waloryzacji w stopniu nieprzekraczającym średniorocznego wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony obwieszczeniem Prezesa GUS za rok 
miniony. Powyższa zmiana dokonywana jednostronnie przez Wynajmującego i nie wymaga 
aneksu do umowy. Zwaloryzowany czynsz o wskaźnik, o którym mowa w ust. poprzedzającym, 
obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powiadomiono na piśmie 
Najemcę o zmianie stawki czynszowej. 

8. Ceny mediów mogą ulec zmianom spowodowanym zmianami cen dokonywanymi przez 
dostawców/odbiorców powyższych mediów. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy. 

9. W razie opóźnienia w zapłacie Wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia odsetek 
ustawowych.  

10. Strony ustanawiają zabezpieczenie wszelkich należności przysługujących Wynajmującemu z 
tytułu najmu Lokalu w formie kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto. Najemca 
zobowiązuje się wpłacić kaucję do dnia 30 listopada 2014 roku. Kwota zabezpieczenia podlega 
zwrotowi w terminie 1 miesiąca od dnia ustania stosunku najmu.  

11. Dla zabezpieczenia czynszu najmu Wynajmującemu przysługuje prawo zastawu na rzeczach 
ruchomych Najemcy wniesionych do Lokalu. 

 

§ 4 

1. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia Lokalu na własny koszt, a w szczególności 
znajdujących się w nim przedmiotów oraz urządzeń od pożaru i innych zdarzeń losowych.  

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania szkody w mieniu Najemcy.  
 

 



§ 5 

1. Najemca zobowiązuje się korzystać z Lokalu z należytą starannością, dbać o jego stan techniczny i 
sanitarny oraz używać Lokal zgodnie z zawartą umową. 

2. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej 
oraz przepisów dotyczących ochrony mienia.  

3. Najemca może przystosować Lokal na swój koszt do własnych potrzeb. O zakresie wykonywania 
robót przystosowawczych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Najemca powiadomi na 
piśmie Wynajmującego i po uzyskaniu jego zgody na piśmie, będzie mógł przystąpić do ich 
wykonania. Zakres prac wykonywanych przy przystosowaniu pomieszczeń winien być zgodny z 
wymogami przepisów prawa obowiązującymi dla danego typu pomieszczeń w/g przeznaczenia 
pomieszczeń. 

 

§ 6 

W czasie trwania stosunku najmu Najemca zobowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na 
własny koszt konserwacji, bieżących napraw i remontów przedmiotu najmu oraz na własny koszt 
pokrywać wszelkie uszkodzenia i usterki powstałe z jego winy.  

 

§ 7 

Najemca nie może oddać przedmiotu najmu w całości ani w części osobie trzeciej w poddzierżawę, 
podnajem ani do bezpłatnego używania. 

 
§ 8 

Najemca ma prawo umieścić na przedmiocie najmu tablice informacyjne po uzgodnieniu z 
Wynajmującym. 

 

§ 9 

1. Po zakończeniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Lokal Wynajmującemu w 
stanie niepogorszonym poza wynikającym z prawidłowego, zgodnego z umową używania. W 
przypadku zużycia przedmiotu najmu w stopniu przekraczającym normalne, prawidłowe zużycie, 
Najemca ma obowiązek dokonać na koszt własny niezbędnych napraw lub ponieść koszty napraw 
dokonanych przez Wynajmującego. 

2. Po zakończeniu stosunku najmu Najemca przywróci Lokal do stanu pierwotnego lub za zgodą 
Wynajmującego pozostawi do jego dyspozycji wykonane adaptacje i zmiany bez obowiązku 
zapłaty przez Wynajmującego ich równowartości - chyba, że strony w dacie rozwiązania umowy 
dokonają odrębnych ustaleń w zakresie odpłatności za wykonane przez Najemcę  zmiany w 
Lokalu. 

 

§ 10 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.11.2014r. do dnia 31.10.2017r.  

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 3 miesięcznym 
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy: 

a) wynika to ze zmian organizacyjnych u Wynajmującego lub Najemcy. 



3. Umowa niniejsza może być rozwiązana przez Wynajmującego bez zachowania okresów 
wypowiedzenia w przypadku: 

a) zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu za więcej niż dwa pełne okresy płatności, 

b) używania przez Najemcę Lokalu niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, 

c) oddawania Lokalu w podnajem, poddzierżawę lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej 
bez zgody Wynajmującego 

d) nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie inne warunki umowy. 

4. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem, w 
którym Wynajmujący wezwie Najemcę do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w 
wyznaczonym terminie. 

 
 

§ 11 

1. Wynajmujący w trakcie trwania umowy na warunkach odrębnie określonych może wskazać 
Najemcy inne pomieszczenia do prowadzenia swojej działalności. Zmiana pomieszczeń nie może 
utrudnić działalności prowadzonej przez Najemcę.  

2. Zmiana pomieszczeń, o której mowa w ustępie poprzedzającym może być dokonana wyłącznie w 
szczególnych przypadkach tj., kiedy: 

b) wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie wymogów, jakim powinny 
odpowiadać określone pomieszczenia, 

c) wynika to ze zmian organizacyjnych u Wynajmującego lub Najemcy skutkujących 
koniecznością zmiany pomieszczeń. 

 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Uprawnienia Najemcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazane osobie trzeciej. 

 

§ 13 

Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunku najmu objętego niniejszą umową podlegają 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Wynajmującego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

NAJEMCA    WYNAJMUJĄCY 

 


