UMOWA nr ……./u/2017

Załącznik nr 3
Projekt umowy

Zawarta w dniu ……...2017 r. w Świdnicy, (zwana dalej umową ) pomiędzy:
III Liceum Ogólnokształcącym z siedzibą w Świdnicy ul. Kościelna 32
reprezentowanym przez: Krzysztofa Frączka Dyrektora Szkoły – zwanego w dalszej części umowy Wynajmującym,
a ………………………………………………………………………………………………………………………...
NIP …………………..

Regon………………….. wpisanym do ewidencji działalności.

Reprezentowaną przez ……………………………….. zwaną w dalszym ciągu umowy Najemcą.
§1
Wynajmujący oświadcza, że jest trwałym zarządcą nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Kościelnej 32 działka
nr 59, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą Nr KW 51731.
§2
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pomieszczenie o powierzchni 22 m2 znajdujące się w suterenie budynku A na
nieruchomości określonej w § 1 umowy, a Najemca pomieszczenie przyjmuje w najem celem prowadzenia sklepiku
szkolnego od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do godz. 14.30.
§3
1.

Najemca zobowiązuje się do sprzedaży w sklepiku środków spożywczych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. Poz.1154 Dz.Ustaw RP. Z dnia 01 sierpnia 2016 r.

2.

Najemca nie będzie prowadzić w sklepiku sprzedaży napojów zawierających alkohol, wyrobów tytoniowych,
napojów energetyzujących i innych artykułów wywierających niekorzystny wpływ na zdrowie uczniów.

3.

Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania osobom
trzecim.
§4

1.

Najemca zobowiązuje się do:
- Utrzymywania czystości i porządku na terenie sklepiku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie tj.
w kawiarence uczniowskiej zgodnie z wymogami odpowiednich s łużb.
- Przeprowadzania na własny koszt konserwacji jak też remontów bieżących urządzeń wydzierżawionych,
z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń oraz naprawy i remonty dzierżawionych
pomieszczeń – zawsze w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.
- Używania wynajmowanych pomieszczeń w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, przy przestrzeganiu
uwarunkowań formalno-prawnych m.in. przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
sanitarnych.
§5

1.

Najemca zobowiązuje się do płacenie miesięcznego czynszu w wysokości …………………………… zł.
przy czym w miesiącu grudniu czynsz wynosi 75 % podstawowej miesięcznej stawki czynszu, a na okres ferii
zimowych Najemca jest zwolniony z płacenia czynszu.

2.

Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do pokrywania comiesięcznych kosztów za:
a) energię elektryczną i wodę (wg wskazań podliczników znajdujących się w pomieszczeniach ).
b) ogrzewanie (wg kalkulacji kosztów).

3.

Najemca we własnym zakresie poniesie koszty wywozu nieczystości stałych na podstawie samodzielnie zawartej
umowy z odbiorcą nieczystości oraz koszty podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej.

4.

Czynsz oraz pozostałe koszty za dany miesiąc płatne są w terminie 7 dni od daty wy stawienia faktury przez
Wynajmującego.

5.

W przypadku nieterminowej wpłaty czynszu Wynajmujący naliczy ustawowe odsetki za zwłokę.
§6

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 12.09.2017 r. do 30.06.2018 r.
2.

Przekazanie przedmiotu umowy ( po podpisaniu umowy) jak też odbiór ( po zakończeniu umowy) nastąpi na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Umowa może być rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym w przypadku:
a) gdy, Sanepid wykryje rażące uchybienia w prowadzeniu sklepiku,
b) zmiany rodzaju działalności określonej w umowie,
c) dokonania, bez pisemnej zgody Wynajmującego, przeróbek, remontów, adaptacji i ulepszeń pomieszczeń.
Jednakże w przypadku gdy Najemca bez zgody Wynajmującego dokona w wynajętych pomieszczeniach w/w
zmiany, dla których wymagana jest taka zgoda, Wynajmujący wezwie Najemcę do bezzwłocznego
przywrócenia stanu pierwotnego zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym
§7
1. W

przypadku

rozwiązania

umowy

Najemca

zobowiązany

jest

do

niezwłocznego opróżnienia lokalu

i przekazania go do dyspozycji szkoły w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozwiązania umowy.
2. Jeżeli, w związku z rozwiązaniem umowy najmu, Najemca odda Wynajmującemu lokal w stanie pogorszonym i
zostanie to stwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym, nawet nie podpisanym przez Najemcę, to Wynajmujący
obciąży Najemcę kosztami poniesionymi na przywrócenie lokalu do stanu z dnia zawarcia umowy najmu przy
uwzględnieniu zużycia lokalu będącego następstwem jego prawidłowego użytkowania.
§8
1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
2. Ewentualne spory wynikłe podczas realizacji umowy rozstrzygać b ędzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący:

Najemca:

