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Załącznik Nr 2 

UMOWA NAJMU POWIERZCHNI POD PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO 

Zawarta w dniu [____] 2015 roku, pomiędzy  

Szkołą Podstawową im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie zwanym dalej Wynajmującym, re-

prezentowanym przez mgr Ewę Kosznik - Dyrektora Szkoły  

a [____] 

Miejsce zamieszkania: [____] 

Nr i seria dokumentu tożsamości: [____] 

NIP: [____] 

PESEL: [____]  

zwanym dalej Najemcą, reprezentowanym przez: [____] 

Wynajmujący i Najemca są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną” 

§ 1 

Oświadczenia stron 

1. Wynajmujący oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do budynku położonego w Baninie przy 

ulicy Tuchomskiej 15, pozwalającym na zawarcie niniejszej Umowy. 

2. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pomieszczenie sklepiku szkolnego położonego w budyn-

ku Szkoły Podstawowej w Baninie przy ulicy Tuchomskiej 15 o łącznej powierzchni [___9_] m
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(słownie: [____] metrów kwadratowych), zwany dalej „Lokalem”.  

3. Najemca oświadcza, że przed zawarciem umowy dokładnie zapoznał się ze stanem Lokalu i nie 

zgłasza do takiego stanu żadnych zastrzeżeń. Opis wyposażenia i jego stan techniczny zawarty jest 

w protokole przekazania Lokalu, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

§ 2 

Cel najmu Lokalu  

Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania całej powierzchni Lokalu tylko na cele prowadzenia 

przez Najemcę sklepiku szkolnego (dalej: Sklepik) na zasadach określonych w niniejszej Umowie.  

§ 3 

Zasady prowadzenia działalności przez Najemcę  

1. Najemca zapewni, że Sklepik będzie prowadził działalność codziennie, bez przerw, w godzinach 

od 8:50 do 15:50, z wyłączeniem dni wolnych od nauki. 

2. Najemca zobowiązany jest do utrzymania terenu Lokalu oraz jego sąsiedztwa w czystości i po-

rządku, zgodnie z wymogami odpowiednich służb oraz przepisów, w szczególności zawartych w 

ustawie z dnia 25 sierpnia 2005 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Niezależnie od po-

wyższego Najemca zobowiązany jest do samodzielnego usuwania wszystkich odpadów powsta-

łych w związku z jego działalnością. 

3. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy, przeciwpo-

żarowych, sanitarno-epidemiologicznych. 

4. W Sklepiku będzie sprzedawany wyłącznie asortyment każdorazowo zatwierdzony uprzednio 

przez Wynajmującego. Oferowany w Sklepiku asortyment nie może w szczególności: 

4.1. zagrażać zdrowiu i życiu uczniów; 

4.2. zawierać żywności typu fast-food np.: pizze, hot-dogi, zupy instant – błyskawiczne; 

4.3. zawierać przekąsek węglowodanowo-tłuszczowych np.: chipsy ziemniaczane, chrupki słone 

paluszki, popcorn, prażynki, krakersy;  
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4.4. zawierać słodkich przekąsek węglowodanowo-tłuszczowych np.: batony, wafle przekładane 

słodką masą, ciastka); 

4.5. zawierać napojów typu light, energetyzujących, napojów owocowych z dodatkiem cukru, 

słodzików i barwników (gazowanych i niegazowanych); 

4.6. zawierać cukierków i innych słodyczy z dodatkiem barwników sztucznych. 

5. W asortymencie Sklepiku będą oferowane owoce, warzywa, produkty niskotłuszczowe. Asorty-

ment powinien obejmować m.in. „zdrową żywność” np.: jogurty, soki naturalne- ręcznie wyciska-

ne, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, owoce sezonowe i 

suszone, kanapki wykonane ze świeżych produktów. 

6. W asortymencie Sklepiku mogą się również znaleźć artykuły szkolne np. zeszyty, długopisy, 

ołówki, linijki. 

7. Elementem prowadzenia Sklepiku będzie zachęcanie do zakupu produktów spożywczych o wła-

ściwej wartości odżywczej przez ich atrakcyjne ceny; 

8. W Sklepiku zakazane jest zamieszczanie reklam produktów spożywczych oraz napojów o złej 

jakości zdrowotnej. 

9. Najemca zobowiązuje się zapewnić, aby posiłki sprzedawane w Sklepiku takie jak: kanapki, owo-

ce, warzywa, napoje mleczne, były przygotowywane z produktów świeżych i niemrożonych. Ni-

niejsze postanowienie nie znajduje zastosowania w przypadku warzyw i owoców w okresie zimo-

wym. 

10. W Lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych substancji wytwarzających 

dym.  

11. Najemca zobowiązuje się do wyposażenia Lokalu na własny koszt: zabudowy sklepiku (po 

uzgodnieniu z Wynajmującym), w tym w meble i urządzenia niezbędne do prowadzenia działal-

ności gospodarczej. Najemca zobowiązuje się do zabezpieczenia Lokalu na swój koszt. 

§ 4 

Okres obowiązywania umowy 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, 

każdej ze stron. 

§ 5 

Czynsz najmu 

1. Strony zgodnie ustalają wysokość miesięcznego czynszu najmu za używanie Lokalu, zwanego 

dalej Czynszem, na kwotę [____] zł (słownie złotych: [____]). Okresem rozliczeniowym jest mie-

siąc kalendarzowy. Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

2. Czynsz płatny jest z góry do piątego dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek Wynajmują-

cego nr: [____] 

3. Wysokość Czynszu podlegać będzie waloryzacji co 12 miesięcy o dodatni wskaźnik średniorocz-

nego wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych za rok poprzedni (wskaźnik inflacji) ogłoszony 

przez Prezesa GUS. Wynikająca z zapisów tego punktu zmiana wysokości czynszu dokonywana 

jest jednostronnym oświadczeniem Wynajmującego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

§ 6 

Inne opłaty 

1. Oprócz Czynszu płaconego na rzecz Wynajmującego, Najemca jest zobowiązany do uiszczania 

wszelkich opłat eksploatacyjnych związanych z używaniem Lokalu, obejmujących w szczególno-

ści :  

1.1. Ciepła i zimna woda, 
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1.2. Odprowadzanie ścieków, 

1.3. Energia elektryczna,  

1.4. Gaz, 

1.5. Inne media wykorzystywane w Lokalu. 

1.6. [____]  

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostaną określone w następujący sposób: 

[____]  

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Najemca przekazuje za pośrednictwem 

Wynajmującego, w sposób określony w § 4 ust. 1 umowy. Najemca przyjmuje do wiadomości, że 

opłaty eksploatacyjne wskazane powyżej są zmienne i uzależnione m. in. od sezonu grzewczego 

oraz zużycia ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, gazu. 

4. Kolejność przeznaczenia otrzymywanych przez Wynajmującego od Najemcy kwot pieniężnych 

będzie następująca: 

4.1. odsetki za opóźnienia w płatności; 

4.2. nieuiszczone przez Najemcę opłaty eksploatacyjne, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej 

umowy,  

4.3. Czynsz. 

§ 7 

Prawa i obowiązki stron 

1. Najemca zobowiązuje się użytkować Lokal z dbałością o jego stan higieniczno-sanitarny i tech-

niczny. Najemca zobowiązuje się do korzystania ze wszelkich urządzeń i elementów wyposażenia 

Lokalu zgodnie z instrukcjami ich obsługi oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

2. Najemca jest zobowiązany przeprowadzać w czasie trwania stosunku najmu na własny koszt bie-

żącą konserwację i naprawy Lokalu, niezbędne do zachowania Lokalu w stanie niepogorszonym, 

w szczególności drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrz-

nej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, za-

pewniających korzystanie ze światła (z wyłączeniem wymiany przewodów), ogrzewania Lokalu, 

dopływu i odpływu wody. Koszty bieżącej eksploatacji i zużycia Lokalu oraz jego wyposażenia 

ponosi Najemca. 

3. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w Lokalu i jego wyposażeniu i zobowiązuje się 

do przeprowadzenia na własny koszt ich naprawy i przywrócenia do stanu z dnia przekazania Lo-

kalu, opisanego w protokole przekazania stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy. 

4. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego niezwłocznie o konieczności przepro-

wadzenia napraw i innych czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają Wy-

najmującego. 

5. Najemca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego użytkować Lokal odmiennie 

niż wynika to z treści niniejszej umowy, ani podnajmować lub oddawać do używania Lokal oso-

bom trzecim na podstawie stosunku prawnego innego niż najem. 

6. Najemca bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego nie może dokonywać żadnych ulepszeń 

i adaptacji Lokalu. 

§ 8 

Rozwiązanie umowy i zwrot Lokalu 

1. Niezależnie od uprawnień przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa, Wy-

najmujący ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, bez wypowiedzenia, w każdym z następują-

cych przypadków: 
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1.1. gdy Najemca narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności gdy prowadzi Skle-

pik wbrew postanowieniom Umowy,  

1.2. gdy Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania Lokal lub jego część 

bez wymaganej pisemnej zgody Wynajmującego. 

2. W przypadku, gdy niniejsza umowa zostanie wypowiedziana z przyczyn zależnych od Najemcy, 

Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości [____]. Kara umowna, o której 

mowa w zdaniu poprzednim będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Najemcę pi-

semnego wezwania do jej zapłaty.  

3. Najemca zobowiązuje się do opróżnienia oraz zwrotu Lokalu Wynajmującemu wraz z jego kom-

pletnym wyposażeniem, w należytym stanie technicznym i sanitarnym, niepogorszonym w sto-

sunku do stanu z dnia przekazania Lokalu opisanego w protokole przekazania stanowiącym za-

łącznik do niniejszej umowy, niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej. 

4. W przypadku zajmowania Lokalu przez Najemcę bez tytułu prawnego po upływie okresu najmu, 

Wynajmującemu przysługiwać będzie od Najemcy odszkodowanie za bezumowne korzystanie 

przez niego z Lokalu w wysokości 1/10 opisanego w § 5 pkt 1 miesięcznego czynszu brutto za 

każdy dzień zwłoki. 

5. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym paragrafie umowy, Wynajmującemu przy-

sługuje prawo do dochodzenia od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej na zasadach ogólnych.  

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome znajdujące się w Lokalu. 

§ 9 

Dane kontaktowe 

1. Dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy, strony ustalają następujące adresy kore-

spondencyjne: 

1.1. Wynajmujący: [____]  

1.2. Najemca: [____]  

2. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia Stron, które okażą się potrzebne w związku z zawar-

ciem, wykonaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dostarczane osobiście lub też kierowane listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru do drugiej Strony na adresy wskazane powyżej.  

3. Każda Strona zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o 

każdorazowej zmianie adresu, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki wysłanej na ostatni 

adres podany do wiadomości drugiej Strony listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieo-

debranej. 

§ 10 

Inne 

1. W przypadku, gdy po stronie Najemcy występuje więcej niż jedna osoba, za zobowiązania wyni-

kające z niniejszej umowy odpowiadają one wobec Wynajmującego solidarnie.  

2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wynajmującego dla 

potrzeb związanych z realizacją niniejszej umowy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygo-

rem nieważności. 

4. Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień niniejszej umowy nie narusza waż-

ności pozostałych jej postanowień, a w miejsce postanowień nieważnych strony zobowiązują się 

stosować postanowienia najbardziej zbliżone. 
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5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy 

dla miejsca położenia Lokalu. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:  

7.1. regulamin zapytania ofertowego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie sklepi-

ku w szkole podstawowej i. ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie z dnia ….. - zał. Nr 1,  

7.2. Oferta wykonawcy - zał. Nr 2.  

 

Wynajmujący      Najemca 


