
Zal4czniknr2
do regulaminu

irr.r.o*udr.ria nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem powierzchni uQrtkowej na ustawienie

automatu samosprzedajqcego napoje gor4ce oraz automatu samosprzedaj4cego przek4ski i napoje zimne (pow. 2 m2,

wydzielona czgsd korytarza szkolnego na I pigtrze) w budynku I Liceum Og6lnoksaalc4cego im. Adama Mickiewicza w
Bialymstoku ul. Brukowa 2, l5 - 889 Bialystok.

UMOWA NAJMU Nr ....1 2022 lLOl
zawartaw dniu ....2022 r. w Bialymstoku, pomigdzy;

Miastem Biatystok, ul. Slonimska 1, 15 - 950 Bialystok, NIP 96621 17220 - I Liceum

Og6lnoksztalc4ce im. Adama Mickiewiczaw Bialymstoku, ul. Brukowa2, 15-889 Bialystok

reprezentowanym przez Pani4 Ewg Mitulg - Dyrektora,zwanego dalej ,, Wynajmuj4cym",

-............ zwanego dalej ,rNajemcQ".

$l

1. WynajmujEcy o6wiadcza, iz jest zarzqdzajqcym I Liceum Og6lnoksztalc4cym im. Adama

Mickiewicza w Bialymstoku, ul Brukowa 2 ,15-889 Bialystok.

2. Wystgpujqcy w imieniu Wynajmuj4cego oSwiad cza,i2 jestuprawniony do zawierania um6w

najmu.

3.WystgpujQcy w imieniu Najemcy oSwiadcza, i2 jest upowazniony do zaciqganiazobowiqzah

finansowych.
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l. Wynajmujqcy udostgpni Najemcy w budynku okreSlonym w $1 pkt.1 powierzchnig 2 m2

(slownie: dwa m' ) korytarza na I pigtrze, celem zainstalowania dw6ch sztuk automat6w

sprzedaj?cych ( jeden do napoj6w gorqcych, drugi do przek4sek i napoj6w zimnych)

stanowi4cych wlasnoS6 Najemcy, zwanych w dalszej czQSci umowy maszynami.

2 . Strony ustalaj4, 2e miesigczny koszt najmu brutto wynosi .... zl (slownie zlotych:

.........00/100) platny do dnia 25bie?qcego miesi4ca, przelewem

na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmujqcego.

3. CzynszokreSlony w pkt. 2 niniejszego paragrafu jest peln4 oplat4 z tytulu korzystania przez

Najemcg z powierzchni okreslonej w pkt 1 niniejszego paragrafu i zawieraw sobie wszystkie

koszty zwiqzane z t4 powierzchniq, w szczegllnoSci koszty medi6w (wody i energii

elektrycznej).

ffiw



4. Kwota czynszu bEdzie waloryzowana w miesi4cu styczniu ka2dego nastgpnego roku

obowi4zywania umowy o roczny wskaZnik wzrostu cen towar6w i uslug ogloszony przezcus.

5. Najemca wplaci kaucjg o r6wnowarto5ci trzymiesigcznego czynszu tj. ... .... zl

(slownie zlotych: 00/100), na rachunek

wskazany przez Wynaj muj qcego.

6. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i podlega zarachowaniu na poczetbie?qcychzalegloSci

powstalych w zwiqzku znienale?ytym lub nieterminowym uiszczariemprzez Najemcg oplat

czynszowych. Kaucja mo2e zosta6 zaliczona w poczet zadltheniajeden raz w ci4gu roku

kalendarzowego. Po zaliczeniu kaucji na bielqce oplaty Najemca jest zobowiqzany do jej

uzupelnienia w wyznaczonym terminie.

7. Kaucj a podlega zwrotowi po rozliczeniu wszelkich zobowi 4zart zwiqzanych z uZytkowaniem

lokalu.
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1. Maszyny stanowi4 wlasnoS6 Najemcy i slu24 do prowadzenia przez Najemcg dzialalnoSci

gospodarczej polegaj4cej na sprzedaly towar6w zautomat6w samosprzedajqcych.

2. WynajmujQcemu nie przysluguj1Zadne prawa w stosunku do zainstalowanej maszyny, kt6ra

nie mo2e by1 przez Wynajriruj4cego w szczeg6lnoSci:

- uzywana do sprzeduZy towar6w innych ni2 dostarczane przezNajemcg,

- przeniesiona w inne miejscebezzgody Najemcy,

- zmieniona pod wzglgdem wygl4du zewngtrznego.

3. Wynajmujecy zobowiqzlje sig powiadomi6 niezwlocznie Najemcg wprzypadkuplanowanej

zmiany otoczenia maszy rty .

4. Najemca zobowiqzuje sig powiadomi6 Wynajmujqcego o planowanym terminie zmiany w

usytuowaniu maszyny lub jej demontahu. Pracownik dokonuj4cy tych prac ma obowiEzek

przedstawid WynajmujQcemu pisemne imienne upowa:2nienie wystawione przez firmg

Najemcy.
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Wynajmuj4cy proszony jest o zawiadomienie Najemcy,

nieprawidlowoSci w dzialaniu maszyny lub jej uszkodzeniu, pod

w przypadku zauwahenia

nr tel.
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1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od I puldziemika 2022 r. do 30 czerwca

2025 r.

2. Kuzdej ze Stron przysluguje prawo do rozwiryania umowy za miesigcznym

wypowi edzeniem powoduj 4cym skutki na o statni dzieh miesi4ca.

3. Wypowiedzenie zlozone zostanie w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy strony dokonaj4 rozliczenia w oparciu o przyjgte

zasady naliczaniakoszt6w najmu przyjEte w niniejszej umowie.

5. W czasie trwania umowy Najemcy nie wolno przenosi6 praw z niej wynikaj4cych na osoby

trzecie, po rygorem natychmiastowego rozwiqzania umowy.

6. Najemca zobowiqzuje sig, zgodnie z przepisarni ustawy z dn. 12 stycznia 199b

o podatkach i o oplatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz.I452 z p62n. zm.) w terminie 14 dni

od daty podpisania niniejszej umowy do zlo2,enia informacji w sprawie podatku od

nieruchomoSci IN-l lub deklaracji na podatek od nieruchomoSci DN-l w Departamencie

Finans6w Miasta Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku ul. Slonimska I pok. 19 Biuro Obslugi

Interesanta. Najemca zobowiqzuje sig ponadto, do terminowego regulowania podatku od

nieruchomoSci.
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1. Najemca jest odpowiedzialny zanszkodzenianrzEdzeri i pomieszczenpowstale z jego winy

w zwrqzku z wynajmem.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej w postaci aneksu, pod

rygorem niewa2noSci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 majq zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

4. Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane bgd4 przez wlaSciwy s4d

powszechny w Bialymstoku.

5. Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplaruach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

Najemca: Wynajmuj4cy:


