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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie kserokopiarki 

samoobsługowej z automatem wrzutowym w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Wschód  

w Lublinie z siedzibą w Świdniku    

I. Informacje o Wynajmującym:    

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik  

REGON: 060716192   

NIP: 712-32-35-253   

Tel.:  (81) 464 88 79   

Faks: (81) 464 88 79   

Adres strony internetowej Wynajmującego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl  

Godziny pracy Sądu:  

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),  

-  od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku). 

II. Opis przedmiotu zamówienia:   

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej w ciągu komunikacyjnym 

(hol) z przeznaczeniem do ustawienia kserokopiarki samoobsługowej z automatem wrzutowym 

w ilości 1 sztuki w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do 

wstawionego urządzenia celem zapewnienia stałej sprawności urządzeń.  

3. Środki uzyskane za wykonane kopie stanowić będą własność Najemca.  

4. W przypadku awarii urządzenia, Najemca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach 

równoważnych.  

5. Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia Najemcy źródła zasilania dla ww. urządzenia 

oraz miejsca ich lokalizacji.  

6. Wynajmujący zapewnia dostęp dla obsługi kserokopiarki w dni powszednie w godzinach 

urzędowania Sądu, tj. od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w poniedziałki w 

godzinach od 07:30 do 18:00. 

7. Miejsce lokalizacji kserokopiarki można oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 

Panem Jackiem Kowalskim (tel. 081 46 48 701). W miejscu instalacji zapewniony jest dostęp do 

energii elektrycznej.   

8. Projekt Umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, 

zawiera załącznik nr 2.  

 

http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/
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III.  Termin obowiązywania Umowy:  

1. Umowa zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2020 r.   

2. Najemca zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności nie później niż w terminie do 10  

dni roboczych od dnia podpisania Umowy.  

IV. Warunki graniczne: 

1.  Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  

2.  Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu pod rygorem 

wykluczenia z postępowania.  

V. Opis sposobu przygotowania ofert i wymagane dokumenty:   

1. Ofertę należy:  

złożyć w formie pisemnej w terminie do 20 stycznia 2020 r. do godziny 12:00 (osobiście -  

pok.118 (pierwsze piętro); faksem - 81 46 48 879 lub e-mailem: katarzyna.kwiatkowska@lublin-

wschod.sr.gov.pl według wzoru Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.   

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Katarzyna Kwiatkowska 

2. Oferta musi być rzetelna, kompletna i odpowiadać wszystkim warunkom zawartym w opisie 

przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty muszą być parafowane i 

datowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę.  

VI. Kryteria oceny ofert:  

1. Przy ocenie ofert, Wynajmujący będzie kierował się niżej wymienionymi kryteriami: 

wysokość stawki czynszu najmu – 100% 

Najwyższa oferta uzyska maksymalnie 100.00 pkt, liczone według następującego wzoru: 

                              wartość danej oferty                                                 
C =  ───------------------------------------ x 100 pkt x 100%  

                 wartość najwyższa           
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o największej liczbie punktów. 

3. Wynajmujący udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 

ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Wynajmujący wezwie Oferentów, którzy uzyskali taką 

samą liczbę punktów do złożenia w terminie określonym przez Wynajmującego ofert 

dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż 

zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.   

VII. Termin związania ofertą:  

1.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2.  Termin, do którego Oferenci będą związani złożoną ofertą ustala się na 60 dni licząc od dnia 

upływu ostatecznego terminu do składania ofert. 

VIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy  
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1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący jednocześnie zawiadomi 

Oferentów, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo 

imię i nazwisko, siedzibę/miejsce prowadzenia działalności Oferenta, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy Oferentów, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący zamieści informacje, o których 

mowa w ust. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem Umowy zobowiązany 

jest dostarczyć Zamawiającemu: zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu świadczeń na 

rzecz w/w instytucji (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania 

ofert w terminie do 3 dni od dnia wezwania Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4.  

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Wynajmującego w wezwaniu.  

5. Umowa zostanie podpisana z wybranym oferentem w terminie do 3 dni od daty wezwania oraz 

przedłożenia wymaganych dokumentów zgodnie z ust. 3. W przypadku nie podpisania Umowy 

przez wybranego oferenta w terminie określonym w ust. 4, zostanie wybrana kolejna oferta o 

największej liczbie punktów. Postanowienie ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

IX. Dodatkowe obowiązki Oferenta/Najemcy 

1. Oferentowi nie wolno oddawać przedmiotu najmu w ramach odpłatnych stosunków lub w 

nieodpłatne używanie na rzecz podmiotów trzecich.   

2. Oferent zobowiązany jest poinformować Wynajmującego niezwłocznie o awariach instalacji i 

urządzeń należących do Wynajmującego oraz innych szkodach w przedmiocie najmu, a także 

podejmować niezbędne działania celem uniknięcia dalszych szkód w przedmiocie najmu. 

3.  Oferent zobowiązany jest utrzymywać przedmiot najmu w należytym stanie technicznym i 

sanitarnym a także przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, przedłożeniem oferty i 

uczestnictwem w postępowaniu.  

5.  Oferent zobowiązany jest do oględzin przedmiotu najmu i zapoznania się z jego stanem 

technicznym.   

6. Oferent zobowiązany jest ponadto do wykonywania obowiązków wskazanych w Projekcie 

Umowy, stanowiącym załącznik Nr 2.   

X. Postanowienia końcowe.   

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu, o którym mowa w Kodeksie 

cywilnym z  dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1145 ze zm.). 

2.  Do przedmiotowego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

3.  Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyny oraz unieważnienia w przypadkach wskazanych w niniejszym 

Zaproszeniu.  
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4. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego 

postępowania jest Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.   

XI. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, 

reprezentowany przez Prezesa lub Dyrektora Sądu w zakresie realizowanych zadań. 

b) Może się z Pani/Pan z nami kontaktować poprzez numer telefonu 81 464 87 22. 

c) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem 

Dylewskim w następujący sposób: 

−   pod adresem poczty elektronicznej: support@inbase.pl 

−   pisemnie na adres siedziby Administratora. 

d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem konkursowym na najem powierzchni użytkowej  

z przeznaczeniem na ustawienie kserokopiarki samoobsługowej z automatem 

wrzutowym w budynku Sądu Nr LWOG.221-1/20, prowadzonym w trybie zaproszenia do 

złożenia oferty. 

e) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie 

obsługi administracyjnej i informatycznej Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku. 

f) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji 

archiwalnej. 

g) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

h) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

i) Posiada Pani/Pan: 

−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , 
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−   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

j) Nie przysługuje Pani/Panu: 

−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

−   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

−   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

XII. Wykaz załączników:  

a) nr 1 – Formularz Ofertowy; 

b) nr 2 – Wzór Umowy.   
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

FORMULARZ OFERTOWY 

na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem do ustawienia kserokopiarki samoobsługowej  

z automatem wrzutowym w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Wschód  

w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

1. Pełna nazwa Oferenta: 

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

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

2. NIP:  

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

3. REGON:  

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

4. Adres siedziby Oferenta: 

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

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

5. Adres do doręczeń: 

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

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

6. Telefon: 

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

7. Fax.: 

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

8. E-mail: 

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

9. Oferowana cena brutto za 1 miesiąc najmu powierzchni użytkowej:  

…………………………………………………. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do 

zaproszenia do składania ofert i nie wnosimy do niego żadnych uwag oraz, w przypadku 

wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie określonym 

przez Wynajmującego.   

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami postępowania i akceptujemy je 

bez jakichkolwiek zastrzeżeń.   

12.  Jesteśmy związani ofertą 60 dni licząc od dnia upływu ostatecznego terminu do składania 

ofert. 

                     ………………………… 

             podpis i pieczęć Oferenta 

      



LWOG.221-1/20 

7 

 

Załącznik nr 2 do Zaproszenia  

UMOWA NAJMU NR ………………… 

zawarta dnia …………… 20….. r. w Świdniku 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik 

NIP: 712-323-52-53  REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części Umowy „Wynajmującym”  

a 

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

ul. ……………………………..; …………………………………. 

NIP: ……………………. REGON: …………………………  

reprezentowaną/ym przez: 

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

zwaną/ym w dalszej części Umowy „Najemcą”  

Przedmiot Najmu  

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest najem powierzchni użytkowej (dalej „Powierzchnia”) z przeznaczeniem 

do ustawienia kserokopiarki samoobsługowej z automatem wrzutowym w budynku Sądu 

Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku będącym w trwałym zarządzie 

Wynajmującego: Powierzchnia składająca się na przedmiot najmu wynosi łącznie 1 m2.  

2.  Przedmiot najmu posiada doprowadzoną sieć elektryczną.  

Okres obowiązywania Umowy 

§ 2. 

1.   Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres od dnia zawarcia Umowy tj. od dnia 

…………….. do dnia 31 grudnia 2020 r.  

2. Najemca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy,  

(o których mowa w § 1 ust. 3) w terminie maksymalnie do 10 dni roboczych od dnia podpisania 

Umowy.  

3. Strony stwierdzają, iż po zakończeniu Umowy że wszelkie nakłady i ulepszenia przedmiotu najmu 

dokonane przez Najemcę zostały uwzględnione przy ustalaniu wysokości czynszu i w 

konsekwencji nie podlegają zwrotowi, ani rozliczeniu po rozwiązaniu Umowy bez względu 

na tryb tego rozwiązania.    
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Zasady realizacji  

§ 3. 

1. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci  

wstawienia kserokopiarki samoobsługowej z automatem wrzutowym w dni powszednie w 

godzinach urzędowania Sądu tj.: 

a)  w poniedziałki w godzinach od 07:30 do 18:00; 

b)  od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30 

oraz zamieści na sprzęcie instrukcję obsługi urządzenia. 

2. Najemca będzie prowadził działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 

wykonywanej działalności.  

3.  Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w ramach odpłatnych stosunków lub w nieodpłatne 

używanie na rzecz podmiotów trzecich.  

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do 

wstawionego urządzenia celem zapewnienia stałej sprawności urządzeń.  

5. Środki uzyskane za wykonane kopie stanowić będą własność Najemca.  

6. W przypadku awarii urządzenia, Najemca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach 

równoważnych.  

7. Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia Najemcy źródła zasilania dla ww. urządzenia oraz 

miejsca ich lokalizacji.  

Czynsz Najmu, Inne Opłaty 

§ 4.  

1. Najemca zobowiązany jest do płacenia miesięcznego czynszu najmu w wysokości: 

brutto: ….………………………..… zł (słownie: …………………………………………) miesięcznie.  

2. Czynsz najmu będzie płatny z góry na podstawie dokumentu finansowego wystawionego przez 

Wynajmującego do dnia 10-go każdego miesiąca na konto Wynajmującego: 

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

…………………………………………………………………………………………… 

3. W przypadku, gdy najem nie obejmuje pełnego miesiąca – wynagrodzenie Wynajmującego 

obliczone będzie adekwatnie do okresu w jakim była świadczona usługa - począwszy od dnia 

podpisania Umowy rozpoczęcia świadczenia usługi do dnia jej zakończenia w danym miesiącu 

(wliczając w to dni wolne od pracy). Przyjmuje się, że liczba dni miesiąca rozliczeniowego w takim 

przypadku jest równa liczbie dni miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy zamówienie. 

4. W przypadku opóźnień Najemcy w spełnianiu świadczeń Wynajmujący ma prawo żądać od 

Najemcy odsetek ustawowych za opóźnienie w  transakcjach handlowych.   

Obowiązki Stron 

§ 5. 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia Najemcy przedmiotu najmu od daty zawarcia 

Umowy zgodnie z § 1 ust. 3. 

2. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i p/poż.  
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3. Wszelkie przeróbki i prace adaptacyjne w przedmiocie najmu mogą odbywać się po uzyskaniu 

pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca oświadcza, że nie będzie dochodził zwrotu nakładów 

poczynionych na przedmiot najmu bez względu na tryb rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy i 

przyczyn ww. zdarzeń, gdyż wkalkulował ewentualne nakłady w oferując czynszu najmu.  

Rozwiązanie Umowy 

§ 6. 

1. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem dwumiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z ważnych przyczyn, 

jeżeli: 

a) przedmiot najmu stał się konieczny do realizacji celów związanych z wymiarem sprawiedliwości 

Wynajmującemu; 

b) przedmiot najmu stał się konieczny do realizacji celów związanych z wymiarem sprawiedliwości 

innej jednostce sądownictwa powszechnego; 

c) dalszy wynajem jest sprzeczny z interesem Wynajmującego jako jednostki sektora finansów 

publicznych. 

2.  Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie drugiej Stronie pisemnego oświadczenia. 

3. Wynajmujący może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym do upływu okresu jej 

obowiązywania w przypadku, gdy Najemca mimo wezwania Wynajmującego i upływu 

dodatkowego 7-dniowego terminu nadal:   

a) uchyla się od płacenia czynszu przez co najmniej dwa okresy płatności; 

b) naruszył którykolwiek z obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3 ust. 1 do ust. 6;  

c) używa przedmiotu najmu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub w sposób 

powodujący jego niszczenie; 

d) podnajmuje lub oddaje przedmiot najmu do bezpłatnego używania pomieszczeń osobom 

trzecim; 

e) nie przestrzega przepisów BHP i p/poż.; 

f) wyrządził Wynajmującemu szkodę o równowartości co najmniej jednomiesięcznego czynszu 

najmu, o którym mowa w § 4 ust. 1 i uchyla się od jej pokrycia na podstawie wystawionej przez 

Wynajmującego Noty obciążeniowej albo uchyla się od zwrotu kosztów/wydatków, które poniósł 

Wynajmujący, a do których zapłaty zobowiązany jest Najemca; 

g) jeśli wobec Najemcy zostanie ogłoszona upadłość lub rozpocznie się likwidacja jego 

działalności.  

4. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 3 Najemca zapłaci 

Wynajmującemu karę umowną w wysokości trzykrotności stawki czynszu, o której mowa w § 4 ust. 

1. 
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Zwrot Przedmiotu Najmu 

§ 7. 

1. Po zakończeniu Umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w 

stanie nie pogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące następstwem 

prawidłowego używania.  

2. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu nastąpi w pierwszym dniu roboczym 

następującym po ostatnim dniu obowiązywania Umowy. 

3. W razie nie wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę 

umowną w wysokości 10% stawki czynszu, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 

w wydaniu przedmiotu najmu.  

4. W przypadku, gdy kara umowna, o której mowa w ust. 3 nie pokrywa pełnej wysokości szkody 

Wynajmującemu, przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

Postanowienia Końcowe  

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia warunków Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W spawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania przepisy Kodeku cywilnego 

oraz postanowienia regulaminu porządkowego ppoż., bhp obowiązujące u Wynajmującego, których 

teksty zostały doręczone Najemcy w chwili zawarcia niniejszej Umowy.  

§ 9. 

1.  Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy z Najemcą po stronie 

Wynajmującego jest: 

a) ....................................................tel................................................ 

2.  Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy z Wynajmującym po 

stronie Najemcy jest: 

a) ...................................................tel................................................. 

3.  O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 i 2 druga strona zostanie poinformowana w 

formie pisemnej. 

4.  Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy.     

§ 10. 

Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie.  

  § 11. 

Umowa została zawarta w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden egzemplarz dla 

Najemcy, dwa egzemplarze dla Wynajmującego. 

  § 12. 

Integralną część Umowy stanowią: 

załącznik nr 1 - wypełniony przez Wykonawcę Formularz Ofertowy z dnia ………      
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załącznik nr 2 – wzór protokołu zdawczo – odbiorczego.  

 
  

WYNAJMUJĄCY 

 
 

NAJEMCA 

 

 

 

 

 


