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                                                                                                              Załącznik nr 4 
do regulaminu konkursu ofert                      
nr FK.3310.6.2015  z dnia 25.08.2015 

 

WZÓR UMOWY NAJMU 

zawarta w dniu  ……………………… r.  roku  w Warce pomiędzy: 

Centrum Sportu  i Rekreacji w Warce, ul. Warszawska 45, NIP 797-194-79-41, REGON 
140809316, zwanym w dalszej części umowy ,,Wynajmującym’’, reprezentowanym przez ,  

a…………………………………………………………………………………….wpisanym do KRS 
………………………………………pod numerem…………………., NIP……………………,                  
REGON…………………………………., zwanym dalej Najemcą,  reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………… 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1.Wynajmujący oświadcza, że jest Zarządcą lokalu użytkowego, zwanego dalej „lokalem”, 

położonego na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Warce ul. Warszawska 45  . 

2.Powierzchnia lokalu wynosi 148 m2. 

 3.Lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich, długami ani ograniczeniami w rozporządzaniu.  

4. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i nie wnosi w tym zakresie 

zastrzeżeń.                                                                                                                                                    

5. Lokal przeznaczony jest do remontu, którego zakres określony jest w § 7, pkt 3 niniejszej 

umowy. 

§ 2 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy, a Najemca przyjmuje lokal do:  

a) Wykonania remontu  protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym zostanie określony stan          
techniczny pomieszczeń,  

b) Po wykonaniu remontu lokal zostanie przekazany do wykorzystania zgodnie z określoną           
działalnością Najemcy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego określającego stan po             
wykonaniu remontu. 

2. Stan lokalu opisany w protokole, o którym mowa w ust. 1, pkt. b) będzie stanowił podstawę przy 
rozliczeniu stron po zakończeniu umowy najmu.  

3. Przejęcie przez Najemcę lokalu do używania następuje od dnia określonego w ust.1,pkt b) przy 
czym ewentualna zwłoka w przyjęciu umowy nie modyfikuje okresu obowiązywania umowy 
określonego w § 9. 

§ 3 

1.Lokal będzie wykorzystywany na prowadzenie działalności gastronomicznej. 

2. Zmiana działalności  określonej w ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej   
w formie pisemnej. 

Obowiązki i prawa stron 

§ 4 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w celu zapewnienia 
sprawnego działania urządzeń technicznych w lokalu, umożliwiających Najemcy korzystanie                 
z energii   elektrycznej, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków.  



Strona 2 z 6 

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej spowodowanej działaniem Najemcy, 
osoby trzeciej lub siły wyższej. 

3. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody w majątku Najemcy 
znajdującym się w lokalu oraz za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Najemcę osobom trzecim. 
Skutki szkody usuwa Najemca we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Najemcy 
znajdującego się przed lokalem, zaistniałych w wyniku zdarzeń przez niego niezawinionych. 

5. Wynajmujący udostępni  do wykorzystania  posiadany projekt budowlany na remont lokalu. 

6. Wynajmujący rozliczy z Zamawiającym część kosztów remontu pomieszczenia na warunkach                           
i      w wysokości określonych w paragrafie 6. 

7. Wynajmujący zobowiązuje się do wystąpienia, na wniosek Najemcy, do Rady Miejskiej w Warce 
o przedłużenie okresu obowiązywania umowy na okres do 10 lat łącznie. 

§ 5 

1. NAJEMCA zobowiązuje się do: 

1)  używania wynajętego lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do prowadzenia w nim 
działalności określonej w § 3 niniejszej umowy, 

2) dbałości o estetykę i wystrój lokalu, dostosowanych do uzasadnionych wymagań 
Wynajmującego, 

3) przestrzegania porządku i czystości w obiekcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,               
a zwłaszcza wymogami Inspekcji Sanitarnej,  

4) nieoddawania lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub części bez 
uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego,  

5) uzyskania wymaganych prawem pozwoleń,  

6) nieumieszczania na obiekcie oraz na terenie pasażu szyldów, neonów, reklam i innych 
oznaczeń NAJEMCY oraz osób trzecich bez uprzedniej zgody Wynajmującego,  

7)  pisemnego powiadomienia Wynajmującego o każdej zmianie formy prawnej prowadzonej 
działalności gospodarczej lub o dokonanej innej czynności, której skutkiem będzie zmiana osoby 
Najemcy – w terminie 7 dni od dnia ich dokonania, 

2. Zabezpieczenie lokalu przed kradzieżą i włamaniem oraz ewentualne ubezpieczenie 

wyposażenia lokalu wraz z towarem spoczywa wyłącznie na  Najemcy i jego też obciążają 

wszelkie koszty    z tym związane. 

                                                                                  

§ 6 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do zaliczenia poniesionych przez Najemcę na remont lokalu 

części kosztów netto za zakres remontu określony w  § 7 pkt.3 na poczet czynszu określonego w § 

8 ust.1 z zastrzeżeniem ust.2 niniejszego paragrafu. 

2. Rozliczenie poniesionych kosztów może nastąpić wyłącznie  do kwoty 100.000 zł  

3. Kwota poniesionych nakładów będąca przedmiotem rozliczenia określonego w niniejszym 

paragrafie zostanie ustalona po zakończeniu remontu z zastrzeżeniem ust.2, na podstawie 

oryginalnych dokumentów kosztowych, które Najemca przedłoży Zamawiającemu. 

4. Kwota  nakładów  poniesionych na remont lokalu przyjęta jako uznane zaliczenie na poczet 

czynszu, zostanie wprowadzona aneksem do niniejszej umowy i będzie podlegać rozliczeniu w 

sposób opisany w   §  8  ust. 2. 
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5. Wszystkie dokonane przez Wynajmującego ulepszenia i nakłady przedmiotowego lokalu, 

poczynione przez niego w ramach remontu przed rozpoczęciem umówionego użytkowania 

przedmiotowego lokalu w celu prowadzenia właściwej działalności, po rozliczeniu w sposób 

wskazany w ust.1 i 2 z czynszem, stają się własnością Wynajmującego. 

6. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z winy Wynajmującego nierozliczona kwota 

zaliczenia zostanie zwrócona Najemcy na podstawie  wystawionej przez niego faktury w terminie 

do 180 dni od otrzymania przez Wynajmującego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem 

pkt. 7. 

7. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z winy Najemcy, Wynajmujący nie ma 

obowiązku zwrotu nierozliczonej kwoty. 

§ 7 

1.  NAJEMCA zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie 
bieżących napraw lokalu i jego wyposażenia takich jak uzupełnienie oświetlenia, wymiana zamków                 
i zamknięć drzwi i rolet. 

2.  Najemca we własnym zakresie wyposaży lokal w urządzenia i meble do prowadzenia 
działalności. 

3.  Najemca  wykona remont w zakresie : 

1) instalacji centralnego ogrzewania i  grzejników CO, 

2)  instalacji elektrycznej, 

3)  przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

4) instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, 

5) zamontowania liczników wody ciepłej i zimnej, energii elektrycznej, 

4.NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe lokalu i przestrzeganie 
przepisów przeciwpożarowych. 

§ 8 

Czynsz 

1. Czynsz będzie naliczany od dnia protokolarnego  przekazania pomieszczenia Najemcy po         

remoncie. Okres remontu nie może przekroczyć 3 miesięcy od przekazania pomieszczenia          

Najemcy. 

NAJEMCA z tytułu najmu lokalu zobowiązany jest płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości             

…………………… (słownie: złotych)  + 23 % VAT za 1 m²  powierzchni użytkowej miesięcznie. 

Ogółem czynsz z tytułu najmu lokalu wynosi ………….zł netto, (słownie: …………………………, 

VAT 23 %. Kwota  …………………………………….. /słownie: ………………………….PLN 

miesięcznie. *) 

2. Wynajmujący udziela zaliczenia  w spłacie czynszu określonego w ust.1 w kwocie ustalonej 

przez strony umowy zgodnie z  warunkami określonymi w paragrafie 6.  

3. Oprócz opłat z tytułu czynszu Najemca będzie dokonywał opłat na podstawie liczników według 

stawek dostawców: 

a) za  zużytą  energię elektryczną, opłata za okresy obrachunkowe będzie ustalona jako iloczyn 

zużytej przez Najemcę energii i stawki za 1 kWh, płaconej przez CeSiR.                                       

Na dzień ………………………. r.  stawka wynosi 0,2125 zł netto za kWh + 23 % VAT.                                         

W przypadku zmiany stawki kWh przez dostawcę, Najemca zostanie o tym poinformowany 

osobnym pismem. Zmiana stawki zostanie wprowadzona bez konieczności podpisywania 

odrębnego aneksu do umowy.  
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b) za zużycie wody ciepłej i zimnej   oraz odprowadzenie ścieków,  

4. Najemca zawrze odrębną umowę na wywóz śmieci z wybranym przez siebie podmiotem. 

5. Najemca  będzie ponosił opłaty na podstawie ryczałtu  za centralne ogrzewanie  w kwocie 4,92 

zł netto za m2  powierzchni użytkowej. 

6. Czynsz z tytułu najmu określony w ust.1 oraz opłaty za  energię elektryczną wodę  i ścieki płatny 

jest w terminie do 10 dni od wystawienia faktury każdego miesiąca na konto WYNAJMUJĄCEGO – 

w Banku Spółdzielczym w Warce nr  17 9154 0005 2001 0004 2840 0001 lub kasie CeSiR. 

7. W przypadku nieuregulowania należności w terminie WYNAJMUJĄCY będzie naliczał ustawowe 

odsetki za każdy dzień opóźnienia. 

6. NAJEMCA upoważnia WYNAJMUJĄCEGO do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.   

7. Do doręczania faktur stosuje się odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1. 

8. Zmiana wysokości czynszu nie stanowi zmiany umowy. Wysokość czynszu może ulegać 

zmianie w okresach nie krótszych niż rok, o średnioroczny  wskaźnik wzrostu cen i usług 

konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. Pierwsza zmiana czynszu następuje począwszy 

od stycznia 2017 r. 

9. W przypadku zalegania lub opóźniania się przez NAJEMCĘ z płatnościami wynikającymi              

z  niniejszej umowy, dokonane przez NAJEMCĘ wpłaty WYNAJMUJĄCY ma prawo zaliczyć         

w pierwszej kolejności na odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia, następnie na czynsz i opłaty 

zaległe, a dopiero w ostatniej kolejności – na czynsz i opłaty bieżące. 

Czas trwania umowy 

§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, 3 lat od dnia przekazania lokalu do wynajmu            

ustalonego w paragrafie 2 ust.1,pkt b z możliwością przedłużenia na  kolejny okres.  

2. Na wniosek Najemcy Wynajmujący  może się zwrócić do  Rady Miejskiej  w Warce              

o przedłużenie umowy na okres do 10 lat. 

Rozwiązanie umowy 

§ 10 

1. WYNAJMUJĄCY może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania         

terminów wypowiedzenia), z winy NAJEMCY w przypadku rażącego naruszenia przez NAJEMCĘ 

warunków umowy, a w szczególności:   

1) nierozpoczęcia działalności w przedmiotowym lokalu w terminie …………………….. od 

protokolarnego przekazania lokalu Najemcy, 

2) zwłoki z zapłatą za dwa okresy płatności czynszu lub opłat określonych w § 8 pkt.3   , po 

bezskutecznym upływie terminu udzielonego NAJEMCY  do zapłaty tych opłat,  

3) dopuszczenia się samowoli budowlanej stwierdzonej przez właściwy organ lub rażącego 

naruszenia § 5 ust. 1 pkt 4,  

4) oddania wynajętego lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub  w części, 

bez zgody WYNAJMUJĄCEGO, 

5) w przypadku uporczywego nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, określonych w § 5 ust. 

1 pkt. 2, 3, 6 



Strona 5 z 6 

6)  w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia lub innych dokumentów poświadczających  

nieprawdę, bądź zatajenia istotnych okoliczności, mających wpływ na zawarcie stosunku najmu, 

skazania prawomocnym wyrokiem sądowym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

7) W przypadku prowadzenia działalności handlowej, w tym promocyjnej   i informacyjnej, 

produktami mogącymi powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub 

odurzających,  w szczególności tzw. dopalaczami, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do 

spożycia. 

2.  Wynajmujący może ponadto rozwiązać umowę za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia   

w przypadku, gdy Najemca: 

1) zaniedbał obowiązku powiadomienia Wynajmującego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, 

2) używa lokalu, będącego przedmiotem niniejszej umowy, niezgodnie z umową lub z jego              

przeznaczeniem oraz przepisami prawa, a także prowadzi w nim działalność inną niż określona                

w § 3. 

3. Wynajmujący może również rozwiązać umowę z ważnych przyczyn, związanych                                

z koniecznością innego wykorzystania nieruchomości,  spowodowanych decyzją Rady Miejskiej              

w Warce lub zmianą przepisów, na podstawie których działa Wynajmujący. 

4. Wypowiedzenie umowy jest, pod rygorem nieważności, dokonywane w formie pisemnej                      

i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

Obowiązki stron po rozwiązaniu umowy 

§ 11 

1. Najemca zobowiązuje się do opróżnienia lokalu i wydania go Wynajmującemu w dniu 

wygaśnięcia umowy najmu lub w terminie 14 dni od daty jej rozwiązania. 

2. Zwrot lokalu po zakończeniu niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego podpisanego przez obie strony niniejszej umowy. W razie odmowy podpisania tego 

protokołu przez Najemcę, lub nieprzystąpienia do spisania protokołu w terminie wskazanym przez 

Wynajmującego Najemcę obciążają wszelkie konsekwencje wynikające z treści protokołu 

podpisanego wyłącznie przez Wynajmującego. 

3. Zwracany lokal winien zostać opróżniony z wszelkich rzeczy należących do NAJEMCY – pod 

rygorem ich usunięcia przez WYNAJMUJĄCEGO na koszt NAJEMCY, o ile NAJEMCA  nie usunie 

ich z lokalu w terminie najpóźniej 15 dni od upływu terminów, wskazanych w ust. 1. Po upływie 

tego terminu pozostawione w lokalu rzeczy traktowane będą jako porzucone przez Najemcę.  

§12                                                                                                                                                   

W przypadku niewydania i nieopróżnienia lokalu w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 1,               

Wynajmujący naliczać będzie kary umowne w wysokości 100 zł za każdy dzień bezumownego 

korzystania z lokalu. 

§ 13 

Doręczenia 

1. Wszelkie pisma doręczane będą stronom pod adres: 

1) WYNAJMUJĄCY- Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Warszawska 45, 05-660 Warka                           

2) NAJEMCA – …………………………………………………………………………… 
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2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. 

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której jest zaadresowane.  

Niedopełnienie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane pod adres określony w ust. 1 

uznaje się za doręczone. 

3. Pismo przesłane stronie pod adres, określony w ust. 1 awizowane dwukrotnie, uznaje się za 

doręczone prawidłowo.  

Postanowienia końcowe 

§ 14 

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

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy          

Kodeksu cywilnego. 

3. Spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby WYNAJMUJĄCEGO. 

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

 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1)  Formularz ofertowy 

2) oświadczenia składającego ofertę 

3) kopie decyzji o nadaniu NIP/REGON  potwierdzone za zgodność z oryginałem 

4) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  

5) Protokoły zdawczo odbiorcze lokalu przekazania pomieszczenia Najemcy do wykonania 
remontu i po wykonaniu remontu. 

 

  WYNAJMUJĄCY                                             NAJEMCA  

 

 


