
UMOWA  DZIERŻAWY SPRZĘTU  NR …………………………………… 
 

zawarta w dniu ……………………………………………. w Korfantowie pomiędzy: 
 
Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007731, 
reprezentowanym przez Dyrektora Wojciecha Machelskiego  
zwanym dalej „Wydzier żawiającym” ,  
 
a: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………… 

§ 1 
Wydzierżawiający oddaje a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę sprzęt znajdujący się w 
pracowni RTG zwane dalej w treści umowy sprz ętem , według załącznika nr 1 stanowiącego 
integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Dzierżawca dzierżawiony sprzęt wykorzystywać będzie na prowadzenie działalności w 
zakresie wykonywania badań RTG. 
2. Dzierżawca oświadcza, iż stan techniczny sprzętu, który stanowi przedmiot umowy, jest 
mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. 
3. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków eksploatacji i ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za uszkodzenia. 
4. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron. 
5. Bez zgody Wydzierżawiającego, Dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy 
osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani poddzierżawić osobom trzecim. 
 

§ 3 
1. Po zakończeniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić 
Wydzierżawiającemu sprzęt stanowiący przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym 
ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji.  
2. Odbiór przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego 
podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron. 
 
 

§ 4 
1. Dzierżawca ma obowiązek pokrycia kosztów napraw przedmiotu dzierżawy, jeżeli 
konieczność naprawy wynikać będzie z niewłaściwej eksploatacji.  
2. Wydzierżawiający ma obowiązek dokonywania przeglądów zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową.  
 

§ 5 
1. Dzierżawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy użytkować przedmiot dzierżawy 
zgodnie z przepisami w zakresie przepisów p - poż., BHP oraz innymi związanymi z 
bezpieczeństwem osób i mienia. 
2. Za szkody i straty powstałe z winy Dzierżawcy lub osób działających w jego imieniu oraz 
osób, które za jego zgodą korzystały z przedmiotu dzierżawy, Dzierżawca ponosi pełną 
odpowiedzialność materialną. 
 

§ 6 
1. Czynsz dzierżawy wyposażenia wynosić będzie 1000, 00 zł netto (słownie: tysiąc 
złotych) miesięcznie plus podatek VAT w obowiązującej wysokości. 
2. Czynsz dzierżawy Dzierżawca zobowiązuje się płacić z góry w terminie do 10-go 
każdego miesiąca na rachunek bankowy Wydzierżawiającego, prowadzony w :  
BS Prudnik O / Korfantów   31 8905 1010 2001 0000 1 544 0002 



3. Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do wystawiania faktur VAT bez jego 
podpisu. 
 

§ 7 
1. Umowa dzierżawy zostaje zawarta w związku z podpisaniem umowy nr 
…………………………………….. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 
 i obowiązuje od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.  
2. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy nr ……………………………….. o 
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, w tym terminie rozwiązuje się również 
niniejsza umowa. 
3. Wydzierżawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: 

- zalegania z opłatą czynszu za okres co najmniej za trzy pełne okresy płatności (3 
miesiące), 

- poddzierżawienia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego, 
- oddania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, bez zgody 

Wydzierżawiającego, 
- wykorzystywania wyposażenia w sposób niezgodny z wcześniejszymi ustaleniami oraz 

zawartą umową. 
 

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego 

 
§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
                Wydzier żawiający                   Dzierżawca  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do umowy dzier żawy z dnia ……………………………………..  
Wykaz wyposa żenia w pracowni RTG oddanej w dzier żawę 

 
 

Lp. 
 

 
Nazwa sprzętu wyposażenia 

 
Ilość w szt. 

1.  Zestaw RTG MAGNUM 1 
2.  Telefon 1 
3.  Negatoskop 2 
4.  Lampa bezcieniowa 2 
5.  Lampa bakteriobójcza 1 
6.  Rękawice RTG 2 
7.  Fartuch gumowo-ołowiowy 3 
8.  Okulary RTG 2 
9.  Osłona RTG 3 
10.  Rama parawanowa 1 
11.  Kozetka lekarska 1 
12.  Biurko 2 
13.  Fotel obrotowy 2 
14.  Taboret 1 
15.  Fotel tapicerski 2 
16.  Stolik okolicznościowy – ława 1 
17.  Krzesła 5 
18.  Stół 1 
19.  Radioodbiornik 1 
20.  Szafka kuchenna 6 
21.  Lustro 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


