Umowa dzierżawy nieruchomości 
(zwana dalej "Umową")
zawarta w Tarnowie, w dniu  pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, NIP 8732713732, KRS 0000027124 reprezentowanym przez:
Annę Czech Dyrektor Szpitala 
zwaną dalej "Wydzierżawiającym"
a

którzy swoje umocowanie do zawarcia Umowy wykazali wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego zapewniając, że do dnia zawarcia Umowy dane ujawnione w rejestrze tym nie uległy zmianie i są prawdziwe,
zwanym dalej "Dzierżawcą"
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”
Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

Zważywszy że:
A.	Wydzierżawiający posiada tytuł prawny do Przedmiotu Dzierżawy;
B.	Wydzierżawiający zamierza wydzierżawić Dzierżawcy, a Dzierżawca zamierza objąć Przedmiot Dzierżawy do korzystania i pobierania pożytków, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie,

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1
Definicje

Budynek
Budynek A Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Czynsz
ma znaczenie określone w ust. 8.2, 8.3 Umowy
Dzień Przekazania
pierwszy dzień Okresu Dzierżawy, przypadający w dniu przekazania Dzierżawcy Przedmiotu Dzierżawy zgodnie z postanowieniami Umowy
Dzień Roboczy
każdy dzień z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót
Dzień Zakończenia
dzień wygaśnięcia Umowy lub wcześniejszego rozwiązania Umowy, w zależności od przypadku
Nieruchomość
pod adresem ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów
Okres Dzierżawy
ma znaczenie określone w ust. 13.1 Umowy
Opłaty Eksploatacyjne
koszty i wydatki ponoszone przez Wydzierżawiającego związane z wykorzystaniem, utrzymywaniem i funkcjonowaniem Przedmiotu Dzierżawy
Przedmiot Dzierżawy
pomieszczenia o powierzchni 223,20 m2 w budynku A Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Umowa
niniejsza umowa dzierżawy
Obrót
należy przez to rozumieć wszelkie przychody uzyskane lub należne Dzierżawcy w Lokalu lub w związku z działalnością w przedmiocie dzierżawy, a w szczególności przychody bez podatku od towarów i usług, uzyskane przez Dzierżawcę ze sprzedaży wszystkich towarów, wynagrodzenie (min. z kontraktu z NFZ i za badania komercyjne) i inne sumy pobrane za usługi świadczone lub wykonywane na rzecz klientów oraz jakiekolwiek niewymienione powyżej przychody wynikające z jakiejkolwiek działalności prowadzonej w przedmiocie dzierżawy lub w oparciu o przedmiot dzierżawy lub z nim związane (w szczególności poprzez zamówienia listowne, telefoniczne, za pośrednictwem Internetu lub za pomocą innych środków komunikowania się na odległość). 



§ 2
Oświadczenia Wydzierżawiającego

Wydzierżawiający oświadcza, że:
	posiada tytuł prawny do Nieruchomości, Budynku i Przedmiotu Dzierżawy,
	posiada wszelkie zezwolenia i zgody na zawarcie Umowy zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa,
	zawarcie Umowy nie narusza jego zobowiązań zaciągniętych wobec innych osób ani przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
	nie są znane Wydzierżawiającemu żadne nieujawnione Dzierżawcy okoliczności, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przez Wydzierżawiającego Umowy,
	przekazał Dzierżawcy informacje dotyczące stanu Nieruchomości, Budynku oraz Przedmiotu Dzierżawy niezbędne do zawarcia Umowy,
	Przedmiot Dzierżawy nie jest ograniczony w swobodnym dysponowaniu prawami i roszczeniami osób trzecich, w szczególności nie jest przedmiotem innych umów najmu albo dzierżawy,
	Nieruchomość, Budynek i Przedmiot Dzierżawy odpowiadają wymaganiom sanitarno-higienicznym odpowiednim do prowadzenia działalności leczniczej.


§ 3
Oświadczenia Dzierżawcy

Dzierżawca oświadcza, że:
	posiada wszelkie zezwolenia i zgody na zawarcie Umowy zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa,
	posiada własny personel medyczny do prowadzenia w przedmiocie dzierżawy działalności gospodarczej i nie będzie prowadził w jakiejkolwiek formie rekrutacji wśród pracowników wydzierżawiającego.
	zawarcie Umowy nie narusza jego zobowiązań zaciągniętych wobec innych osób,
	nie są znane Dzierżawcy żadne nieujawnione Wydzierżawiającemu okoliczności, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przez Dzierżawcę Umowy,
	obecny stan Nieruchomości, Budynku i Przedmiotu Dzierżawy jest mu znany na podstawie informacji przekazanych przez Wydzierżawiającego.

	Dzierżawca oświadcza, że nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
	Dzierżawca oświadcza, że zainstaluje w przedmiocie dzierżawy urządzenie PET/TK spełniające wymagania NFZ w zakresie Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET).
	Dzierżawca oświadcza, że przystąpi do każdego ogłoszonego przez Wydzierżawiającego w czasie trwania Umowy konkursu ofert w ramach podwykonawstwa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Pozytronowej Tomografii Emisyjnej, a w przypadku wyboru jego oferty, będzie udzielał świadczeń w ramach podwykonawstwa zgodnie z warunkami odrębnej umowy z Wydzierżawiającym.  


§ 4
Przedmiot Dzierżawy. Przekazanie Przedmiotu Dzierżawy

4.1.	Wydzierżawiający niniejszym oddaje Dzierżawcy w dzierżawę, a Dzierżawca obejmuje w dzierżawę Przedmiot Dzierżawy, na warunkach niniejszej Umowy, w celu używania go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem zainstalowanego w przedmiocie dzierżawy urządzenia PET/TK spełniającego wymagania NFZ o średnicy otworu gantry powyżej 70 cm oraz pobierania z tego tytułu pożytków, w szczególności w zakresie opisanym w par. 3 ust. 4 Umowy..
4.2.	Dzierżawca oświadcza, że posiada wszelkie zezwolenia niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej w Przedmiocie Dzierżawy.
4.3.	Przedmiot Dzierżawy zostanie wydany Dzierżawcy w istniejącym stanie. Przekazanie Przedmiotu Dzierżawy Dzierżawcy nastąpi w Dniu Przekazania. Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy do Umowy, który określać będzie faktyczny stan Przedmiotu Dzierżawy. Protokół zdawczo-odbiorczy wraz z załączoną do niego dokumentacją stanowić będzie integralną część Umowy.
4.4.	Jeżeli jedna ze Stron nie stawi się w Przedmiocie Dzierżawy w Dniu Przekazania, druga Strona wezwie stronę nieobecną do stawienia się na potrzeby przekazania Przedmiotu Dzierżawy najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) Dni Roboczych. Jeżeli w tak wyznaczonej Dacie Przekazania jedna ze Stron nie stawi się, druga Strona może podpisać protokół zdawczo-odbiorczy jednostronnie, w obecności co najmniej dwóch bezstronnych świadków.
§ 5
Korzystanie z Przedmiotu Dzierżawy

Przedmiot Dzierżawy będzie wykorzystywany przez Dzierżawcę na cele prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie opisanym w § 4.1 i § 3 ust. 4.
§ 6
Dostęp do Przedmiotu Dzierżawy

6.1.	W Okresie Dzierżawy Dzierżawcy przysługiwać będzie wyłączne prawo do niezakłóconego korzystania z Przedmiotu Dzierżawy. Dzierżawca posiadać będzie stały dostęp do Przedmiotu Dzierżawy, przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że z wyjątkiem ewentualnych ograniczeń wprowadzonych przez organy administracji publicznej lub wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa, Dzierżawca będzie uprawniony, lecz nie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w Przedmiocie Dzierżawy we wszystkie dni tygodnia oraz w niedziele i święta. Wydzierżawiający dołoży wszelkich starań, żeby zapewnić określone w Umowie warunki korzystania przez Dzierżawcę z Przedmiot Dzierżawy, niemniej jednak Wydzierżawiający nie będzie odpowiadał za zakłócenia w dostępie do Przedmiotu Dzierżawy spowodowane przyczynami, za które Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności.
6.2.	Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wstępu do Przedmiotu Dzierżawy w celu sprawdzenia stanu Przedmiotu Dzierżawy, w godzinach pracy Dzierżawcy, w obecności przedstawiciela Dzierżawcy oraz za uprzednią zgodą Dzierżawcy, której Dzierżawca nie odmówi bez uzasadnionego powodu.
6.3.	Wydzierżawiającemu przysługuje również prawo wstępu do Przedmiotu Dzierżawy w celu usunięcia wad, wykonania napraw lub innych prac, których wykonanie należy do obowiązków Wydzierżawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy lub obowiązującymi przepisami prawa. Dzierżawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do Przedmiotu Dzierżawy w terminie 3 (trzy) Dni Roboczych od otrzymania powiadomienia Wydzierżawiającego o planowanym wstępie do Przedmiotu Dzierżawy.
6.4.	W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nagłych przypadków Dzierżawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do Przedmiotu Dzierżawy również w dniach wolnych od pracy. Za nagły przypadek uznaje się każde zdarzenie, które stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi poważną szkodą majątkową.
6.5.	Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 6.2-6.4, Przedmiot Dzierżawy nie zostanie udostępniony, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wejścia do Przedmiotu Dzierżawy z użyciem zapasowych kluczy lub kart dostępu.

§ 7
Prace

7.1.	Wydzierżawiający będzie odpowiedzialny za utrzymanie, wymiany i naprawy części strukturalnych Budynku, o ile konieczność ich naprawy nie wynika z działań lub zaniechań Dzierżawcy lub osób, za które Dzierżawca ponosi odpowiedzialność.
7.2.	Dzierżawca zobowiązany jest dostosować na własny koszt Przedmiot Dzierżawy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie opisanym w §5 i wykonywać na własny koszt drobne naprawy i inne prace niezbędne do utrzymania Przedmiotu Dzierżawy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Ponadto Dzierżawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie, wymianę i naprawę urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji.
7.3.	W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii instalacji lub urządzeń technicznych, których naprawa następuje na koszt Wydzierżawiającego, Dzierżawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wydzierżawiającego o wystąpieniu awarii celem wykonania przez Wydzierżawiającego stosownych prac naprawczych lub podjęcia innych koniecznych działań.
7.4.	Dzierżawca zobowiązuje się współpracować z Wydzierżawiającym w razie powstania potrzeby wykonania przez Wydzierżawiającego niezbędnych prac naprawczych i konserwacyjnych w Przedmiocie Dzierżawy.
7.5.	W razie powstania potrzeby wykonania przez Dzierżawcę jakichkolwiek zmian lub adaptacji w Przedmiocie Dzierżawy, w szczególności zmian lub adaptacji wymagających ingerencji w Budynek, Dzierżawca zwróci się do Wydzierżawiającego z wnioskiem o wyrażenie przez niego zgody na wykonanie przez Dzierżawcę takich zmian lub adaptacji. Do wniosku zostanie załączona dokumentacja techniczna (projekty, opisy zmian i ich zakres, harmonogram i planowany sposób wykonania prac) przygotowana na koszt Dzierżawcy przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia, wraz z wymaganymi zgodami, zezwoleniami, zaświadczeniami i pozwoleniami, chyba że konieczność uzyskania takich zgód, zezwoleń, zaświadczeń i pozwoleń będzie pozostawać w gestii Wydzierżawiającego jako właściciela Przedmiotu Dzierżawy. Wydzierżawiający przedstawi Dzierżawcy swoje stanowisko w terminie 14 Dni Roboczych od daty otrzymania wniosku dotyczącego wprowadzenia takich zmian lub adaptacji. Wydzierżawiający nie odmówi wydania Dzierżawcy zgody na wykonanie zmian lub adaptacji bez uzasadnionej przyczyny. W przypadku wyrażenia zgody na wykonanie takich zmian lub adaptacji w Przedmiocie Dzierżawy Wydzierżawiający podejmie współpracę z Dzierżawcą przy jego staraniach zmierzających do uzyskania wymaganych zgód, zezwoleń i pozwoleń na wykonanie takich zmian lub adaptacji, w tym udzieli niezbędnych pełnomocnictw.
7.6.	Dzierżawca zobowiązuje się stosować do zakresu i sposobu wykonania zmian lub adaptacji zaakceptowanych przez Wydzierżawiającego i nie podejmować działań sprzecznych z uzyskanymi zgodami.
7.7.	Dzierżawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych, na powierzchniach uzgodnionych z Wydzierżawiającym, które będą współużytkowane  przez Strony, na co Wydzierżawiający udziela nieodwołalnej i nieopłatnej zgody. 
7.8.	Wydzierżawiający zobowiązuje się:
	udzielić nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na przeprowadzenie przez Dzierżawcę wszelkich prac i robót, w tym robót budowlanych, jakie okażą się niezbędne w celu dokonania w Przedmiocie Dzierżawy instalacji, wymiany lub usunięcia urządzeń i aparatów medycznych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, oraz zobowiązuje się do lojalnego współdziałania z Dzierżawcą w tym celu w czasie obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem że jeśli przeprowadzenie w/w prac i robót wymaga uzyskania wymaganych prawem zgód, pozwoleń lub opinii, Dzierżawca jest zobowiązany do ich uzyskania (jeśli jest podmiotem uprawnionym do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem) lub do współpracy z Wydzierżawiający celem ich uzyskania (jeśli podmiotem uprawnionym do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem jest Wydzierżawiający lub podmiot trzeci);
	zobowiązuje się zapewnić Dzierżawcy oraz jego podwykonawcom dostęp do Nieruchomości i Budynku oraz uzyskać wszelkie zgody podmiotów trzecich korzystających z Nieruchomości i Budynku, o ile takowe zgody będą wymagane, celem dokonania prac i robót, o których mowa w punkcie poprzedzającym;

z zastrzeżeniem że w przypadku jakichkolwiek zniszczeń na skutek w/w prac Dzierżawca zobowiązuje się naprawić wynikłą stąd szkodę.


§ 8
Czynsz

8.1.   Czynsz będzie płatny z góry od Dnia Przekazania. Na czynsz składa się Czynsz Podstawowy i Czynsz od Obrotu. 

8.2.   W Okresie Dzierżawy, z zastrzeżeniem pkt. 8.3. strony ustalają czynsz dzierżawny Przedmiotu Dzierżawy na kwotę ………….. netto (Czynsz Podstawowy) + …………… % wysokości Obrotu Dzierżawcy (Czynsz od Obrotu) płatną na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany na fakturze VAT.  
8.3.   W okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia Przekazania Strony ustalają miesięczny czynsz dzierżawny Przedmiotu Dzierżawy na kwotę ………..zł (…… złotych) netto, powiększoną o podatek VAT, stanowiący 25% ("Czynsz Podstawowy").  
8.4.   W Okresie Dzierżawy faktury VAT będą wystawiane przez Wydzierżawiającego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Czynsz będzie płatny w terminie 14 dni od dnia doręczenia Dzierżawcy faktury VAT. 
8.5.   W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Czynsz będzie waloryzowany według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za kalendarzowy ubiegły rok ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ze skutkiem na kolejnych 12 miesięcy liczonych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukaże się komunikat. 
8.6.   W razie istotnej zmiany okoliczności Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje celem uzgodnienia nowej stawki Czynszu. 
8.7. W związku z koniecznością ustalenia Obrotów Dzierżawcy, Dzierżawca zobowiązuje się do rejestrowania wszelkich transakcji zawieranych w Przedmiocie Dzierżawy lub w związku z działalnością prowadzoną w Przedmiocie Dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
8.8. Dzierżawca zobowiązuje się do przekazywania Wydzierżawiającemu , najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca zestawienia wszystkich Obrotów Dzierżawcy za poprzedni miesiąc kalendarzowy, w tym informacji o ilości zawartych transakcji w związku z działalnością prowadzoną w Przedmiocie Dzierżawy oraz kopię wydruku z kasy fiskalnej. Zestawienie to powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Dzierżawcy lub przez osobę upoważnioną na podstawie szczególnego pełnomocnictwa. 
8.9. W razie, gdy Dzierżawca nie dostarczy jakiegokolwiek zestawienia Obrotów za dany okres, Wydzierżawiający ma prawo badania ksiąg Dzierżawcy na jego koszt. Niezależnie od powyższego niedostarczenie przez Dzierżawcę kompletnego i poprawnego zestawienia Obrotów wraz z załącznikami za jakikolwiek okres w ustalonym terminie, upoważnia Wydzierżawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 500,00 złotych netto za każdy dzień zwłoki. Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od daty doręczenia Dzierżawcy wezwania do zapłaty kary, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wydzierżawiającego w wezwaniu do zapłaty kary. 
8.10. Dzierżawca zobowiązuje się do przechowywania w Przedmiocie Dzierżawy lub w swojej siedzibie w Polsce kompletnych ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji dokonanych w Przedmiocie Dzierżawy lub w związku z działalnością prowadzoną w Przedmiocie Dzierżawy, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości. Wydzierżawiający będzie miał prawo w dowolnym czasie przeprowadzić badanie ksiąg rachunkowych i rejestrów Dzierżawcy w zakresie dotyczącym działalności prowadzonej w Lokalu. Dzierżawca udostępni takie księgi niezwłocznie Wydzierżawiającemu na jego żądanie księgi rachunkowe i rejestry. W przypadku, gdy w wyniku takiego przeglądu okaże się, że podana przez Dzierżawcę wysokość Obrotu została zaniżona, Dzierżawca niezwłocznie zapłaci Wydzierżawiającemu wszelkie wynikające stąd niedopłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami przeprowadzonego przez Wynajmującego badania ksiąg. 

§ 9
Opłaty eksploatacyjne

9.1.	Zużycie wody wraz z odprowadzaniem ścieków, klimatyzacji, w tym wentylacji, oraz centralnego ogrzewania w Przedmiocie Dzierżawy będzie rozliczane ryczałtowo, w odniesieniu do 1m2 zajmowanej powierzchni. Zużycie energii elektrycznej rozliczane będzie za pomocą osobnych liczników zainstalowanych przez Dzierżawcę. Dzierżawca pokryje ponadto koszty wywozu śmieci oraz koszty usług telekomunikacyjnych i innych usług wykorzystanych przez Dzierżawcę zgodnie z umowami zawartymi bezpośrednio przez Dzierżawcę i dostawców mediów lub usług. Jeżeli zawarcie umowy bezpośrednio między Dzierżawcą a dostawcą mediów lub usług będzie niemożliwe lub jeżeli Strony uzgodnią, że usługi te będą świadczone za pośrednictwem Wydzierżawiającego, Wydzierżawiający będzie refakturował na Dzierżawcę udokumentowane koszty z tym związane. 
9.2.	W Okresie Dzierżawy refaktury na pokrycie opłat eksploatacyjnych będą wystawiane przez Wydzierżawiającego w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. Faktury będą opłacane w terminie 14 dni od dnia doręczenia Dzierżawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.





§ 10
Zasady płatności

10.1.	Dzierżawca będzie dokonywać wszelkich płatności na podstawie odpowiednich faktur VAT wystawionych przez Wydzierżawiającego przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany każdorazowo w fakturze.
10.2.	Czynsz i opłaty eksploatacyjne będą obliczone proporcjonalnie do faktycznej liczby dni w danym miesiącu.
10.3.	W przypadku opóźnień w płatnościach Wydzierżawiający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 11
Ubezpieczenie

12.1.	Dzierżawca oraz Wydzierżawiający będą zobowiązani do posiadania w Okresie Dzierżawy:
a)	polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (działalnością leczniczą),
b)	w odniesieniu do Wydzierżawiającego - polisy ubezpieczenia Nieruchomości.

§ 13
Okres dzierżawy. Wypowiedzenie Umowy

13.1.	Przedmiot Dzierżawy będzie wydzierżawiony na rzecz Dzierżawcy na czas oznaczony 20 (słownie: dwudziestu) lat, począwszy od dnia ……………… roku ("Okres Dzierżawy"). 
13.2.	Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, w tym w szczególności Dzierżawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku:
	a) zniszczenia lub uszkodzenia Nieruchomości, Budynku lub Przedmiotu Dzierżawy;
b) uniemożliwienia Dzierżawcy wykonania prac wykończeniowych lub innych budowlanych przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami prawa;

13.3.	Wydzierżawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
a)	braku dokonania przez Dzierżawcę płatności Czynszu za dwa miesiące, jeżeli takie naruszenie nie zostanie naprawione w dodatkowym terminie trzech miesięcy od otrzymania przez Dzierżawcę od Wydzierżawiającego pisemnego (pod rygorem nieważności) zawiadomienia o jego wystąpieniu; 
b)	powtarzalnego użytkowania Przedmiotu Dzierżawy niezgodnie z Umową, jeżeli takie naruszenie nie zostanie naprawione w dodatkowym terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Dzierżawcę od Wydzierżawiającego pisemnego (pod rygorem nieważności) zawiadomienia o jego wystąpieniu;
c)	postawienia Dzierżawcy w stan likwidacji;
d) 	jeśli którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień Dzierżawcy, o których mowa w Umowie, okaże się nieprawdziwe lub zawodne.
e) nieprzystąpienia do któregokolwiek z ogłoszonych przez Wydzierżawiającego w czasie trwania Umowy konkursów ofert w ramach podwykonawstwa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Pozytronowej Tomografii Emisyjnej,
f)	rozwiązania zawartej pomiędzy Stronami umowy podwykonawczej na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Pozytronowej Tomografii Emisyjnej 

13.4.	Dzierżawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
a)	Przedmiot Dzierżawy jest niedostępny w całości lub w części przez co najmniej 30 (trzydzieści) dni z winy nieleżącej po stronie Dzierżawcy, wskutek czego Dzierżawca nie może korzystać lub pobierać pożytków z Przedmiotu Dzierżawy w całości lub w istotnej części;
b)	Wydzierżawiający zostanie postawiony w stan likwidacji;
c) 	jeśli którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień Wydzierżawiającego, o których mowa w Umowie, okaże się nieprawdziwe lub zawodne;


§ 14
Zwrot Przedmiotu Dzierżawy

14.1.	Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu Przedmiot Dzierżawy najpóźniej w Dniu Zakończenia. 
14.2.	Z Dniem Zakończenia Dzierżawca zwróci Przedmiot Dzierżawy w niepogorszonym stanie z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania, po usunięciu wszelkich rzeczy, wyposażenia oraz sprzętu stanowiącego własność Dzierżawcy. Dzierżawca nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego, w szczególności usuwania dokonanych ulepszeń.
14.3.	W Dniu Zakończenia Strony sporządzą i podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy, w którym opisany zostanie szczegółowo stan Przedmiotu Dzierżawy na Dzień Zakończenia.
14.4.	W Dniu Zakończenia Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu wszystkie klucze i karty dostępu do Przedmiotu Dzierżawy.
§ 15
Postanowienia różne

15.1.	Dzierżawcy przysługuje prawo do wystawienia na własny koszt oznaczenia zawierającego jego logotyp i nazwę przed głównym wejściem do Nieruchomości i Budynku oraz przed Przedmiotem Dzierżawy.
15.2.	Bez uprzedniej zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w części na rzecz osób trzecich.
15.3.	Bez uprzedniej zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie jest uprawniony do poddzierżawy ani udostępniania Przedmiotu Dzierżawy w całości lub w części osobom trzecim. Wydzierżawiający udziela nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na poddzierżawę Przedmiotu Dzierżawy lub jego części spółkom z grupy kapitałowej Dzierżawcy lub personelowi medycznemu Dzierżawcy. 
15.4.	Wszelka korespondencja prowadzona w związku z Umową będzie sporządzana na piśmie i doręczana drugiej Stronie osobiście lub wysyłana za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską na adresy Stron podane w komparycji Umowy lub ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.
15.5.	Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania, wówczas nie będzie to miało wpływu na ważność, skuteczność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień niniejszej Umowy, a Strony podejmą niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia, tak aby uczynić je ważnym, skutecznym i możliwym do wykonania zgodnie z intencją Stron wyrażoną w postanowieniu zastępowanym.
15.6.	Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
15.7.	Umowa podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny
15.8.	Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.
15.9.	Załączniki do Umowy stanowią jej integralną treść.
15.10. Umowa została przygotowana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.



Wydzierżawiający
____________________________
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