Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Umowa przedwstępna
zawarta w dniu ..2018 r. w Hrubieszowie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem
Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 11,22-500 Hrubieszów,
wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem 00000622013
posiadającym numer Identyfikacji podatkowej NIP 919 15 17717, REGON 000308376
reprezentowanym przez:
Artura Machetę -Dyrektora
Annę Pietrzyk - Głównego Księgowego
zwanym w dalszej części Umowy "Wynajmującym
a

lub Zbywcą"

zwanym w dalszej części umowy "Najemcą lub Nabywcą"
o treści następującej :
§1
1.Wynajmujący oświadcza iż nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul Mickiewicza 2
położona na działce nr 621/1 O stanowiąca własność Powiatu Hrubieszowskiego, będąca w
nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w
Hrubieszowie ustanowionym aktem notarialnym z dnia 27.04.2010r., wpisana jest do księgi
wieczystej KW nr 20959 Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.
Zawarcie niniejszej umowy następuje zgodnie z zasadami określonymi przez podmiot
tworzący w uchwale Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2018r nr 428/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
Hrubieszowie na okres 10 lat w trybie przetargowym umowy najmu.
2.Przedmiotem umowy, jest:
1)
wynajem pomieszczeń
po Aptece Ogólnodostępnej
SPZOZ w Hrubieszowie w
budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Mickiewicza 2 o powierzchni 111,73 m2
składających się z wydzielonych pomieszczeń, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do
umowy,
2)
zbycie wydzielonej część majątku SPZOZ,
będącej
zespołem składników
materialnych i niematerialnych stanowiącej przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 K.C. pod
nazwą Apteka Ogólnodostępna, zwana dalej " Apteką" przeznaczona do realizacji zadań
Apteki jako niezależnego, samodzielnego przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą w
szczególności elementy związane z prowadzeniem działalności w ramach Apteki, tj.:
a)

zezwolenie
prowadzenie

na prowadzenie
apteki

apteki

ogólnodostępnej

ogólnodostępnej
z dnia

Nr WIF/
roku

wydane

na
przez

Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;
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b)

tytuł prawny do lokalu w postaci Aktu Notarialnego

o którym mowa w

§lniniejszej umowy;
c)

ruchomości i asortyment niezbędny do prowadzenia Apteki (wyposażenie i
leki)

3)
3.

Szczegółowy opis Apteki zawarty jest w Załączniku nr 1 do umowy

Zbywca

oświadcza,

że

przedmiotem

mniejszej

umowy

nie

są

pozostałe

części

przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zbywcę.
4.

Zbywca zapewnia, że: wszystkie składniki Apteki opisane w§ 1 ust.2
umowy istnieją wg stanu na dzień podpisania umowy i wszystkie składniki Apteki nie zostały
zbyte ani obciążone,

Zbywca nie zawarł umowy przedwstępnej

sprzedaży Apteki ani któregokolwiek z jej składników,

ani zobowiązującej

do

Apteka ani jej składniki nie stanowią

przedmiotu umowy najmu, dzierżawy, leasingu ani użyczenia, składniki Apteki nie zostały
obciążone ograniczonymi

prawami rzeczowymi, w stosunku do Apteki jak i do żadnego jej

składnika nie toczą się żadne postępowania sądowe, sądowo-administracyjne,
administracyjne,

w szczególności

egzekucyjne

ani wywłaszczeniowe,

arbitrażowe ani

brak jakichkolwiek

przeszkód faktycznych czy prawnych w zbyciu Apteki i jakiegokolwiek jej składnika.
5.

Opis oparto na zapisach w księgach rachunkowych.

Opisany stan Apteki jest zgodny ze

stanem rzeczywistym.
6.

W szczególności w stosunku do Lokalu Zbywca zapewnia, iż:
a)

w Lokalu

prowadzona

ogólnodostępnej
spowodować

jest

i Zbywcy

ograniczenia

działalność
nie

są znane

lub utrudnienia

gospodarcza
żadne

w postaci

okoliczności,

apteki
mogące

dla dalszego prowadzenia

tego

rodzaju działalności przez Nabywcę (zgoda o której mowa w ust. 1);
b)

Lokal jest przystosowany

do prowadzenia w nim apteki ogólnodostępnej

oraz spełnia wszystkie przewidziane prawem wymogi w tym zakresie.
7. Zbywca oświadcza, iż nie posiada zaległości w opłacaniu:
• składek ZUS;
• podatku od towarów usług;
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• opłat, do których ponoszenia Zbywca jest zobowiązany na podstawie umów z
dostawcami mediów do Lokalu;
8.

W szczególności

w stosunku do zezwolenia, o którym mowa w ust.2. pkt.2)

lit. a)

Umowy, Zbywca zapewnia, iż:
a)

dane zawarte w zezwoleniu pozostają aktualne na dzień zawarcia niniejszej
Umowy oraz nie został złożony wniosek o zmianę tego zezwolenia,

b)

nie toczy się żadne postępowanie w sprawie wydania decyzji o wygaśnięciu
lub cofnięciu zezwolenia i brak jest wiedzy o okolicznościach, które stanowić
mogą podstawy do wszczęcia takich postępowań,

c)

na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie toczyła i nie toczy się żadna inna
kontrola

czy

Farmaceutyczny

postępowanie

prowadzone

lub inne uprawnione

przez

Wojewódzki

Inspektorat

organy, w tym Narodowy

Fundusz

Zdrowia.
9.

W szczególności w stosunku do umów wchodzących w skład Apteki Zbywca zapewnia,

iż:
a)

na dzień

zawarcia

niniejszej

umowy,

brak jest jakichkolwiek

umów

związanych z Apteką;
b)

zawarcie niniejszej Umowy nie spowoduje powstania roszczeń z tych umów
związanych ze zbyciem Apteki;

c)

zawarcie niniejszej Umowy nie spowoduje

powstania podstaw do naliczenia

kar umownych i wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi;

10.

Zbywca oświadcza nadto, iż:
a)

wszystkie oświadczenia

i zapewnienia

Zbywcy złożone w

ust. 3 do 9

powyżej stanowią zapewnienie o cechach i właściwości przedmiotu sprzedaży
w rozumieniu art. 551 § 1 kodeksu cywilnego;
b)

zawarcie
zobowiązań

i wykonanie

niniejszej

Umowy

me narusza jakichkolwiek

Zbywcy , w szczególności nie spowoduje powstania po stronie
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jakiegokolwiek

podmiotu

roszczeń

na podstawie

art. 59 lub art. 527

następnych kodeksu cywilnego;
c)

w

stosunku

do

Zbywcy

brak

postępowania

restrukturyzacyjnego,

wskazującego

na ogłoszenie

uprawniałyby

jakikolwiek

podstaw
Zbywca

upadłości,

podmiot

do

ogłoszenia

nie otrzymał

nie

istnieją

do wniesienia

upadłości,

zawiadomienia

okoliczności,

wniosku

które

o ogłoszenie

upadłości Zbywcy;
d)

nie otrzymał zawiadomienia wskazującego na to, że wobec niego toczy się
postępowanie

egzekucyjne,

które

może

mieć

wpływ

na

zawarcie

lub

wykonanie niniejszej Umowy;
e)

nie udzielił pełnomocnictw upoważniających

do dysponowania Apteką, ani

żadną jej częścią;
f)

przyjmuje do wiadomości, że Nabywca zawiera niniejszą Umowę w zaufaniu
do prawdziwości

i rzetelności

oświadczeń

Zbywcy złożonych w niniejszej

Umowie.
§2
l.Na warunkach określonych
umową
Wynajmujący
oddaje Najemcy w najem
pomieszczenia
opisane w §l umowy zwane w dalszej części przedmiotem umowy z
przeznaczeniem wyłącznie na uruchomienie i prowadzenie Apteki w ramach prowadzonej
przez Najemcę działalności gospodarczej.
2.Najemca zobowiązuje się do uruchomienia działalności określonej w ust.l w terminie do
dnia
zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów.
3.Najemca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i spełnia wymagane przepisami
prawa warunki do prowadzenia działalności w zakresie wynikającym z §2 ust. 1 umowy
4.Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w formie protokołu zdawczo odbiorczego w terminie 30
dni od daty podpisania umowy.
§3
I.Najemca wniósł kaucję zabezpieczającą w wysokości

.

2. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu dwóch miesięcy od dnia zwrotu Wynajmującemu
pomieszczeń będących przedmiotem najmu, po potrąceniu wymagalnych należności
Wynajmującego z tytułu najmu.

§4
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I.Do obowiązków Najemcy należy w szczególności:
l) używanie przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, umową, przepisami
kodeksu cywilnego, przepisami dotyczącymi prowadzonej przez Najemcę
działalności oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa,
2) wykonywanie działalności gospodarczej, określonej w §2 ust.l umowy w lokalu
stanowiącym przedmiot umowy oraz wykonywanie jej w sposób niezakłócający
działalności Wynajmującego,
3) wykonywanie we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnych konserwacji i
napraw dla zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym,
4) każdorazowe uzyskanie na piśmie zgody Wynajmującego na, przebudowę, remont,
modernizację, adaptację i inne zmiany w substancji i wyposażeniu przedmiotu
najmu w zakresie
uzgodnionym
każdorazowo
w formie pisemnej z
Wynajmującym,
przy
czym., koszty
remontów
prac
adaptacyjnych
dostosowujących lokal do prowadzonej działalności Najemca ponosi we własnym
zakresie,
5) w wypadku, gdy wymagają tego przepisy szczególne uzyskanie zgody lub opinii
organów administracji na przeprowadzenie prac określonych w pkt 3i 4,
6) za prace wykonane przez Najemcę bez zachowania warunków określonych w pkt
4 i 5, ponosi całkowitą odpowiedzialność Najemca i nie przysługuje mu z tego
tytułu zwrot nakładów,
7) utrzymanie porządku w pomieszczeniach i na zewnątrz w zakresie uzgodnionym z
Wynajmującym,
8) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż,
9) uzyskanie na piśmie zgody Wynajmującego na umieszczenie reklam, szyldów czy
oznaczeń Najemcy na zewnątrz budynku, w którym położony jest przedmiotowy
lokal.
2.Przed wykonaniem prac adaptacyjnych określonych w ust.l należy uzyskać zgodę lub
pozytywna opinię organów i instytucji, o ile jest wymagana przepisami prawa oraz uzgodnić
z odpowiednimi służbami Wynajmującego dostosowanie adaptacji do obowiązujących
Wynajmującego rozwiązań w zakresie instalacji, wymagań BHP, higieniczno- sanitarnych,
ochrony p.poż itp.

§5
I.Z tytułu najmu Najemca zobowiązany jest' do zapłaty Wynajmującemu miesięcznego
czynszu w wysokości 111,73m2 x .... zł netto plus VAT
Słownie
.
2.Najemcę obciążać będą następujące świadczenia dodatkowe, poza czynszem określonym w
ust.1 umowy:
l )opłata za energię elektryczną wg wskazań stanu podlicznika,
2)podatek od nieruchomości proporcjonalnie
do zajmowanej
podatkowych obowiązujących na terenie miasta Hrubieszowa.

powierzchni

wg stawek
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§6
l.Najemca jest zobowiązany do regulowania opłat za usługi, w tym media nie ujęte w §5ust.2
umowy na podstawie odrębnych umów zawartych z ich dostawcami.
2.Płatnosć należności ujętych w §5 ust.l i 2umowy następować będzie do dnia 30 każdego
miesiąca na podstawie faktury wystawianej przez Wynajmującego przelewem
na konto
bankowe wskazane w Fakturze.
3.Za datę płatności przyjmuje się datę wpływu należności na konto bankowe Wynajmującego ..
4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie naliczane będą odsetki ustawowe.
5.Ustalony w §5 ust.1 umowy czynsz najmu ulega raz w roku waloryzacji o roczny wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS - bez potrzeby zmiany
umowy w formie pisemnej.
§7
Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu osobie trzeciej w podnajem,
użyczenie lub jakąkolwiek inną formę korzystania bez wyrażenia zgody Wynajmującego w
formie pisemnej.
§8
l.Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony 10 lat od dnia
roku.

roku do dnia

.

2. Zbycie Apteki ma charakter trwały.

3.Rozwiązanie umowy najmu przed upływem terminu, na który została zawarta może
nastąpić przez oświadczenie złożone na piśmie przez każdą ze stron z zachowaniem
jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego tylko w
przypadku:

1) zakończenia działalności gospodarczej przez Najemcę lub zmiany rodzaju
działalności w lokalu, na którą Wynajmujący nie wyraził zgody,
2) utraty przez Najemcę zezwolenia władz administracyjnych na prowadzenie
działalności w lokalu,
3) nie wykonania niezbędnych remontów i konserwacji przez Najemcę dla
zachowania przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym po uprzednim wezwaniu
przez Wynajmującego i wyznaczeniu dodatkowego terminu,
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4) wykonania przez Najemcę przebudowy, remontu, modernizacji, adaptacji lub
innych zmian w substancji
lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego lub
niezgodnie z uzgodnionym zakresem i z naruszeniem obowiązujących przepisów,
5) zmian organizacyjnych lub własnościowych u Wynajmującego.
4. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z Najemcą przed upływem
terminu na który została zawarta, bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku
używania lokalu przez Najemcę w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
umową i
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

1)
2)
3)

4)

nie wykonywania działalności w pomieszczeniach, stanowiących przedmiot umowy,
zgodnie z przeznaczeniem, określonym w §2 ust. 1 umowy,
spowodowania, zawinionych przez Najemcę zagrożeń lub zakłóceń w działalności
Wynajmującego, stwierdzonych protokołami kontroli zewnętrznej lub wewnętrznej,
zwłoki z opłatą czynszu i opłat dodatkowych za dwa okresy płatności, po uprzednim
wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu jednomiesięcznego terminu do uregulowania
zaległego czynszu oraz opłat wskazanych w §5 ust.2,
naruszenia zakazu wynikającego z §7 umowy, tj. oddania przedmiotu najmu osobie
trzeciej w podnajem, użyczenie lub jakąkolwiek inną
formę korzystania bez
wyrażenia zgody Wynajmującego w formie pisemnej.

5. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadku
nieuzyskania lnieprzeniesienia zezwolenia na prowadzenie Apteki, o którym mowa wart.
104a ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz.U.z 2017 r. poz.
2211) Odstąpienie od Umowy może nastąpić w ciągu 14 dni od momentu doręczenia
ostatecznej decyzji odmawiającej przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki, o którym
mowa powyżej.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma być złożone drugiej Stronie w formie pisemnej,
przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
§9
Wynajmującemu przysługuje prawo przeprowadzenia nie częściej niż raz w roku okresowych
kontroli przedmiotu najmu z udziałem przedstawiciela Najemcy w zakresie wykonywania
obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa.
§ 10
1. Po rozwiązaniu stosunku najmu do obowiązków Najemcy należy zwrócenie
przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji
w terminie 30 dni.
2. Podstawą ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu będzie protokół zdawczoodbiorczy sporządzony i podpisany przez obie strony, niezwłocznie po wydaniu
przedmiotu najmu.
3. Odmowa udziału Najemcy w czynnościach odbioru, bądź ich utrudnianie uprawnia
Wynajmującego do sporządzenia protokołu bez udziału przedstawiciela Najemcy.
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4. Najemca może pozostawić ulepszenia przedmiotu najmu związane z prowadzoną
działalnością
tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku
braku zgody Wynajmującego jest zobowiązany przywrócić lokal do stanu pierwotnego
najpóźniej do dania rozwiązania stosunku najmu.
5. Dokonane i pozostawione przez Najemcę ulepszenia przedmiotu najmu związane z
prowadzoną działalnością nie stanowią podstawy do zwrotu poniesionych nakładów.
6. W przypadku rozwiązania umowy najmu przed upływem terminu, na który została
zawarta z przyczyn określonych w §7 umowy Najemcy nie przysługuje prawo do
zwrotu poniesionych nakładów. Jednak strony dopuszczają ,że Najemcy przysługuje
prawo do zwrotu poniesionych nakładów nie dających się oddzielić od przedmiotu
umowy, w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania umowy i poniesionych
udokumentowanych kosztów, na podstawie porozumienia stron.
7. Do czasu zwrotu przedmiotu najmu naliczane będzie odszkodowanie w wysokości
dotychczasowego miesięcznego czynszu.
§11
l.Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w
związku z czym wszelkich zmian lub uzupełnień do Umowy należy dokonać w formie
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
2 ..W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową stronny poddają pod rozstrzygniecie
właściwego sądu dla siedziby Wynajmującego.
§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron
Wynajmujący-Zbywca

Najemca- Nabywca
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