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Załącznik Nr 5– projekt Umowy                                                                                                                           

 

UMOWA NR       /2018 

 
 
 

Zawarta w dniu ……….2018 roku w Szelmencie, pomiędzy WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą          
w Szelment 2, 16-404 Jeleniewo,  działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000542436, 

NIP 8442353981, zwanym w dalszej treści umowy „WYNAJMUJĄCY”, reprezentowanym przez : 

 
Paweł Żuk – Prezes Zarządu 

 
a 

 
…………………………………………………………………………… z siedzibą w…………………………………………………   

działającym zgodnie z : NIP: …………………………, Regon: ……………………………………….. zwaną             

w dalszej treści umowy „NAJEMCĄ”, reprezentowanym przez: 
 

………………………………………………….. - właściciel 
 
 

§ 1  
 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pomieszczeń o powierzchni 356,65 m 2 w budynku Stacji Dolnej 
WOSiR Szelment sp. z o.o. posadowionych na działce nr 5/17 w  Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, zwanej        
w dalszej części Umowy lokalem, oraz, że posiada prawo do zarządzania, użytkowania tego lokalu.   

2. Wynajmujący zapewnia, że lokal: 
a) Nie jest obciążony prawami osób trzecich 
b) Nikt nie zgłasza wobec Wynajmującego roszczeń związanych z lokalem ani nie jest prowadzone żadne 

postępowanie sądowe lub administracyjne, którego wynik mógłby mieć wpływ na sytuację prawną lub 
faktyczną lokalu. 

c) Nie została zawarta żadna umowa, której wykonanie lub niewykonanie mogłoby mieć wpływ na 
posiadanie i użytkowanie przez cały okres najmu. 

 

§ 2 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wynajem powierzchni  i pomieszczeń  usytuowanych w WOSiR Szelment 
sp. z o.o. o łącznej powierzchni 356,65 m 2 , w tym: 

       − podpiwniczenie – dostawa towarów 5,39 m2 

        − pomieszczenie główne – sala konsumpcyjna (210,64 m2), bar (28,13 m2), kuchnia (24,49 m2), 

           magazyn produktów suchych (4,28 m2), korytarz ( 19,56 m2),  chłodnia (5,39 m2), obieralnia (6,13  

           m2), magazyn jarzyn (3,57 m2), biuro (7,30 m2), przygotowalnia (2,16 m2), przebieralnia (4,94 m2), 

           wc personelu (6,27 m2), zmywalnia (8,35 m2), toaleta (4,1 m2), korytarz II (15,95 m2).  

2. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania z dniem …………………..2018 r. pomieszczenia określone  w § 2 

pkt 1 

3. Lokal będzie wykorzystywany przez Najemcę na działalność gastronomiczną, z możliwością serwowania                

i sprzedaży alkoholu we wszystkie dni tygodnia.  

4. Najemca powinien prowadzić usługi gastronomiczne, w godzinach dostosowanych do potrzeb gości , jednak  

godzina otwarcia  we wszystkie dni tygodnia nie może być późniejsza niż godzina 8.00. Dokładne godziny 

otwarcia lokalu gastronomicznego dla gości, Najemca uzgodni z Wynajmującym. 

5. Najemca zobowiązany jest do współdziałania z Wynajmującym, w szczególności poprzez zastosowanie wobec 

gości Obiektu Noclegowego WOSiR Szelment sp. z o.o. specjalnych cen na sprzedaż usług gastronomicznych. 

Dokładne ceny sprzedaży usług gastronomicznych, Najemca uzgodni z Wynajmującym. 

6. W przypadku organizacji imprez okolicznościowych (np. wesele) Najemca jest zobowiązany do rezerwacji 

wszystkich miejsc dostępnych w Obiekcie Noclegowym w dacie organizowanej imprezy.  
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7. Najemca zobowiązany jest każdorazowo zawiadamiać pisemnie (lub w drodze e-mail na adres: biuro@wosir-

szelment.pl, noclegi@wosir-szelment.p)l Wynajmującego o poszczególnych planowanych wydarzeniach w 

lokalu ( szczególnie o organizowanych weselach), podając datę  i charakter wydarzenia,  co najmniej na 30 

dni przed planowanym terminem wydarzenia, a Wynajmujący ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 

wydarzenia w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.   

8. Najemca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych prawem koncesji i zezwoleń 

niezbędnych do prowadzenia  w przedmiocie najmu działalności gospodarczej określonej w niniejszym 

paragrafie. 

9. Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego zmienić rodzaju działalności prowadzonej w lokalu oraz 

przeznaczenia lokalu, ani oddać go osobom trzecim  w posiadanie w całości lub w części pod jakimkolwiek 

tytułem. 

 

                                                          § 3 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – 2 lata, tj. od ………………………..2018 r. do …………………2020 r. 

2. Najemca otrzymuje lokal bez wyposażenia i umeblowania w stanie zdatnym do użytku, co potwierdza 

Protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący integralną część niniejszej Umowy. 

3. Najemca jest zobowiązany do utrzymywania lokalu w stanie niepogorszonym,  z wyłączeniem normalnego 

zużycia oraz do wydania lokalu Wynajmującemu w takim stanie po zakończeniu niniejszej Umowy. Zwrot 

lokalu Wynajmującemu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. 

4. Towary mogą być dostarczane do Lokalu w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych oraz zgodnie          

z wytycznymi Wynajmującego lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

5. Lokal musi zapewniać warunki dla przebywania w nim osób niepełnosprawnych, a także musi być 

dostosowany do obsługi rodzin z małymi dziećmi. 

§ 4 

1. Najemca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania Umowy, ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia, z zaznaczeniem, że obejmuje 

także odpowiedzialność cywilną Najemcy, w szczególności za szkody na osobach i mieniu powstałe 

bezpośrednio lub pośrednio na skutek lub w związku z prowadzoną przez niego działalnością, a także za 

wszelkie szkody mogące powstać  w związku  z używaniem lub prowadzeniem działalności w Lokalu lub 

mogące być następstwem działania personelu, sprzętu, wyposażenia lub urządzeń Najemcy, z włączenie 

szkód powstały wskutek rażącego niedbalstwa Najemcy.  

2. Polisę Najemca zobowiązany jest przedłożyć Wynajmującemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Jeżeli 

polisa przedłożona przed zawarciem umowy będzie obejmowała krótszy okres czasu niż  2 lata, Najemca 

zobowiązany będzie do przedłożenia kolejnej polisy w terminie 3 dni roboczych od daty wygaśnięcia 

poprzedniej polisy, tak by zabezpieczały one cały okres obowiązywania umowy. Kopia polisy 

odpowiedzialności cywilnej Najemcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi Załącznik nr ……do 

Umowy.     

3. W razie zaistnienia zdarzeń, w wyniku których wyposażenie, towary i inne przedmioty znajdujące się w 

Lokalu uległy zniszczeniu, Najemca zobowiązuje się do odtworzenia tego majątku tak, aby umożliwić jak 

najszybsze podjęcie i kontynuację działalności Lokalu, jednak nie później niż 30 dni od zaistnienia zdarzenia. 

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub uszkodzenia przedmiotów 

znajdujących się w Lokalu, chyba, że szkoda taka jest następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 

Wynajmującego. 

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome Najemcy lub klientów Najemcy wniesione do 

przedmiotu najmu, w szczególności nie odpowiada za szkody wyrządzone rzeczom ruchomym Najemcy lub 

wniesione do przedmiotu najmu, na skutek zalania, ognia, włamania, kradzieży lub innych zdarzeń losowych.   

6. Najemca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczenia zawierających zrzeczenie się roszczeń 

regresowych wobec Wynajmującego. 

§ 5  

 
1. Najemca odpowiada za stan bezpieczeństwa pożarowego i przestrzeganie przepisów  z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej w wynajmowanych pomieszczeniach i ponosi koszty z tym związane, a w szczególności: 
a) Wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy 
b) Oznakowania zgodnie z PN dróg, wyjść i kierunków ewakuacji 

mailto:biuro@wosir-szelment.pl
mailto:biuro@wosir-szelment.pl
mailto:noclegi@wosir-szelment.p)l
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c) Oznakowania miejsc usytuowania sprzętu gaśniczego, umieszczenia w miejscach widocznych wykazu 
telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru. 

d) Koszty przeglądów  okresowych sprzętu p.pożarowego ponosi Najemca 
2. Ze względu na konieczność zabezpieczenia sprawnego i skutecznego dozoru budynków Najemca zobowiązuje 

się do bezwzględnego przestrzegania zasad korzystania z wynajmowanych pomieszczeń , a przede wszystkim 
przekazania Wynajmującemu informacji w zakresie obowiązującego u Najemcy czasu pracy. 

3. Najemca obowiązany jest złożyć Wynajmującemu odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 
niepowołanych komplet kluczy zapasowych (umożliwiających dostęp do pomieszczeń w sytuacjach 
zagrożenia) oraz dostarczyć instrukcję i wykaz osób, które należy powiadomić w sytuacjach zagrożenia.  

 

 

§ 6 

 
1. W czasie trwania najmu Najemca zobowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt 

konserwacji przedmiotu najmu oraz bieżących napraw i remontów. 

2. Najemca po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego, może w lokalu dokonywać zmiany, 
przeprowadzać remonty, prace adaptacyjne lub ulepszające i roboty wewnętrzne, aby dostosować lokal do 
standardu Najemcy oraz może podejmować inne prace, które okażą się konieczne lub celowe, a które nie 
zmienią przeznaczenia lokalu. 

3. W przypadku dokonania przez Najemcę adaptacji, przeróbki i przebudowy podnoszącej wartość użytkową 
przedmiotu najmu, Najemca nie będzie zobowiązany do przywrócenia przedmiotu najmu do stanu opisanego 
w protokole, o którym mowa w § 3 pkt 2, a Wynajmujący nie będzie zobowiązany do zwrotu Najemcy 
poniesionych nakładów. 

4. W przypadku konieczności dokonania przez Wynajmującego jakichkolwiek napraw w lokalu bądź 
nieruchomości, w wyniku szkód spowodowanych przez Najemcę, Najemca jest zobowiązany do zwrócenia 
Wynajmującemu kosztów tych napraw w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku za wykonane 
naprawy.  

 

  § 7 

 

1.  Wynajmujący zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz Najemcy: 
a) Ogrzania lokalu; 
b) Dostawy wody i odprowadzania ścieków; 
c) Wywozu nieczystości; 
d) Dozoru budynku 

  § 8 
 

1. Najemca zobowiązuje się do uiszczania Wynajmującemu czynszu w terminie 14 dni od dnia wystawienia 
faktury VAT na konto wskazane w fakturze. 

2. Obowiązek zapłaty czynszu powstaje od dnia przekazania Najemcy przedmiotu najmu, na podstawie 
protokołu , o którym mowa w § 3 pkt 1 niniejszej Umowy. 

3. Stawka czynszu najmu podlega waloryzacji, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy poczynając od dnia 01.01.2019 
r. 

§ 9 

 
1. Z tytułu korzystania  z przedmiotu Umowy określonego w § 2 pkt 1 Najemca zobowiązuje się płacić czynsz 

Wynajmującemu : 
 

a) Czynsz w wysokości …………………………………… netto plus należny podatek VAT w stawce ……. 
obejmujący ogólne koszty pośrednie i bezpośrednie administratora, naliczany od 
……………………………………. 

b) Koszty eksploatacji 
− Energia cieplna na podstawie podzielników ciepła. Koszt rozliczenia ponosi Najemca w okresach  
   6 miesięcznych 
− koszty konserwacji i napraw dwóch urządzeń dźwigowych i towarowych – 100 % 
− koszt stałej konserwacji dźwigu osobowego – 50 % 
− wywóz nieczystości stałych  - 50 % 
− koszt podgrzania 1 m3 ciepłej wody wynosi równowartość 15 l oleju opałowego 
− koszt serwisu konserwacyjnego separatora tłuszczów na podstawie refaktur wystawionych przez 

    Wynajmującego 
c) Kwota opłat  dodatkowych zostanie powiększona o podatek VAT od towarów i usług według właściwej 

stawki. 
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2. Nieuregulowanie przez Najemcę w terminie opłat, o których mowa w § 9 pkt 1, spowoduje naliczanie 

ustawowych odsetek za zwłokę licząc od następnego dnia po terminie płatności.  
3. Wysokość stawek za opłaty, o których mowa w § 9 pkt 1  lit. a i b będą ulegać zmianie stosownie do zmian 

cen wprowadzonych przez dostawców i będą obowiązywać z chwilą ich wprowadzenia.  
4. Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć: 

a) Wysokości ceny w przypadku – zmiany stawki podatku Vat, w odniesieniu do tej części ceny, której 
zmiana dotyczy. 

 

 
§ 10 

1. Wynajmujący jest uprawniony do obciążania Najemcy karami umownymi z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w następujących przypadkach: 

a) Naruszenia § 2 pkt 4  nie otwierania lokalu w ustalonych godzinach   - w wysokości 100 zł za każdy 
przypadek naruszenia 

b) Naruszenia § 2 pkt 7  - poprzez zorganizowanie wydarzenia w Lokalu bez poinformowania 
Wynajmującego lub mimo zgłoszenia sprzeciwu przez Wynajmującego, w wysokości 1000 zł 

2. Wynajmującemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 
zastrzeżona kara umowna nie pokrywa całości poniesionej szkody. 

 
§ 11 

 
1.    Do wzajemnego współdziałania w celu realizacji umowy, strony wyznaczają : 
       - ………………………………………………….      -  reprezentant Zamawiającego, tel. 87 567 07 08 
       - ………………………………………………….       – reprezentant Wykonawcy,      tel.                                                         
2.    Osoby wskazane w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany treści przedmiotowej Umowy, oraz  
       składania oświadczeń  woli, chyba że otrzymają stosowne pełnomocnictwo Stron, którą reprezentują. 
 

§ 12 

 
1. Wynajmujący może w trybie nadzwyczajnym rozwiązać niniejszą  Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

    jeśli: 
a) Najemca zostanie postawiony w stan likwidacji (przymusowej lub dobrowolnej) lub zostanie 

podjęta uchwała o jego rozwiązaniu; 
2. Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

(rozwiązanie za wypowiedzeniem), jeżeli: 
a) Pomimo pisemnego upomnienia ze strony Wynajmującego, Najemca nie wykonuje innych 

postanowień Umowy i/lub nie przystępuje do jej należytego wykonania w terminie 
wyznaczonym przez Wynajmującego  w upomnieniu 

b) Najemca zaprzestanie (zawiesi) działalności gastronomicznej w Lokalu i nie podejmie jej                   
w terminie określonym w pisemnym upomnieniu Wynajmującego. 

c) Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy, jeżeli Najemca zalega z czynszem 
i opłatami z tytułu najmu za dwa pełne okresy płatności, lub dopuszcza się naruszenia innych 
istotnych postanowień umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron z 
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§13 

 
1. Po rozwiązaniu lub upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy, najemca jest zobowiązany zwrócić 

Wynajmującemu Lokal w terminie określonym w pkt 2 . 
2. Nie później niż następnego dnia po zakończeniu stosunku najmu, Najemca na swój koszt usunie rzeczy 

ruchome wniesione przez Najemcę do przedmiotu najmu, uporządkuje i posprząta przedmiot najmu oraz      
w ciągu 7 dni zwróci Lokal Wynajmującemu w stanie, w jakim go otrzymał z uwzględnieniem zużycia 
wynikającego z prawidłowego używania. 

3. Zwrot przedmiotu Najmu po zakończeniu stosunku najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez Strony. W razie niepodpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez 
Najemcę, Wynajmujący dokona samodzielnego stwierdzenia stanu przedmiotu najmu w chwili jego zwrotu 
Wynajmującemu i jednostronnego podpisania protokołu. 

4. Na żądanie Wynajmującego Najemca usunie na swój koszt wszelkie uszkodzenia powstałe w Lokalu, 
stwierdzone w toku zwrotu, w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu.  
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5. Jeżeli najemca nie wywiąże się z zobowiązania określonego w pkt 4, Wynajmujący jest uprawniony             
do dokonania napraw i usunięcia uszkodzeń w Lokalu we własnym zakresie na koszt Najemcy i obciążenia 

Najemcy tym kosztem, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego.  

 

§ 14 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać uzasadnione i odpowiednio udokumentowane.  
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem  
      nieważności. 
4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
      Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
      Wynajmującego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
        Wynajmujący:                                                                                              Najemca: 
 
 
 
 
 
 


