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do regulaminu przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem powierzchni
25 m2 z przeznaczeniem na punkt malej gastronomii - sklepik szkolny w budynku I Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Adama

Mickiewicza

w Bialymstoku ul. Brukowa 2, l5

- 889 Bialystok.

UMOWA NAJMU Nr ..../ 2022 lLOl
zawarta w

dniu

...2022 r. w Bialymstoku, pomigdzy;

Miastem Bialystok, ul. Slonimska 1, 15

-

950 Bialystok, NIP 96621t7220

- I Liceum

Og6lnoksztalc1ce im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku, ul. Brukowa 2, 15-889 Bialystok

reprezentowanym przez Pani4 Ewg Mitulg

-............

-

...........,

Dyrektora, zwarLego dalej ,, Wynajmuj4cym",

zwanego dalej ,rNajemc4".
$1

1. Wynajmuj?cy oSwiadcza, i2 jest zarzqdzajqcym

I Liceum Og6lnoksztalc4cym im. Adama

Mickiewicza w Bialymstoku, ul Brukowa2 ,15-889 Bialystok.
2. Wystgpuj4cy w imieniu Wynajmuj4cego oSwiadcza,i?jestuprawniony do zawieraniaum6w

najmu.
3.Wystgpuj4cy w imieniu'Najemcy oSwiadcza, i2 jest upowazniony do zaciqganiazobowiqzah
finansowych.
$2
1.

Wynajmuj4cy udostgpni Najemcy

w

budynku okreSlonym

w

o powierzchni 25 m2 zprzeznaczeniem na punkt malej gastronomii

$1 pkt.l pomieszczenie

-

sklepik szkolny.

2. Wynajmuj4cy zobowi4zuje sig do wydzieleniazamykarrego sanitariatuprzeznaczonego dla
obslugi sklepiku szkolnego.
3. Wynajmujqcy zapeumi Najemcy dostgp do posesji w celu zaopatrzenia sklepiku szkolnego.
$3

1. Oferowany asortyment w sklepiku szkolnym powinien obejmowa6 produkty spolywcze
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia

z

dnia 26 lipca 2016

r. w sprawie

grup

Srodk6w spozywczychprzeznaczonych do sprzedu|y dzieciom imlodzie?y w jednostkach
systemu oSwiaty orazwymagari jakie musz4 spelnid Srodki spo2ywcze stosowane w ramach

Zywienia zbiorowego dzieci

i mlodzie?y w tych jednostkach (Dz. U.2016 poz.ll54).

2. Najemcg obowi4zywacbgdzie zakaz sprzeduly artykul6w zagrrtal4cych zyciu lub zdrowiu
uczni6w.

&

$4

1 . Strony ustalaj4, 2e miesigczny koszt najmu brutto

wynosi

.... zl (slownie zlotych:

.........00/100) platny do dnia 25 miesi4ca,zaktory przysluguje
oplata za v'ryjqtkiem grudnia za kt6ry oplatg miesigczn4 wniesie do dnia 15, przelewem
na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmuj4cego.

2. Czynsz okreSlony w pkt. 1 niniejszego paragrafu jest peln4 oplat4 z tytulu korzystania przez
Najemcg z powierzchni okreSlonej w $2

powierzchni4,

w

i

zavtiera

w sobie wszystkie koszty zwiqzane z tq

szczeg6lnoSci koszty medi6w (wody, kanalizacji, energii elektrycznej

i centralnego ogrzewania) oraz mo2liwoSci korzystania z pojemnika na Smieci.
3. Kwota czynsztt bgdzie waloryzowana

w

styczniu kazdego nastgpnego roku obowi1zywania

umowy o roczny wskaZnik wzrostu cen towar6w i uslug ogloszony przez GUS.

4.

Najemca wplaci kaucjg

(strownie

o

tj. .............. zl
00/100), na rachunek

r6wnowartoSci trzymiesigczrlego czyrrszu

zlotych:

wskazany przez Wynaj muj 4cego.

5. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i podlegazarachowaniu na poczetbielqcych

zalegloSci

powstalych w zwipku z iienalelytym lub nieterminowym uiszczaniem przez Najemcg oplat
czynszowych. Kaucja mo2e zostal zaliczona w poczet zadluhenia jeden raz

w ci4gu roku

kalendarzowego. Po zaliczeniu kaucji na bieh4ce oplaty Najemca jest zobowiqzany do jej
uzupelnienia w wyznaczonym terminie.
6. Kaucj a podlega zwrotowi po rozliczeniu wszelkich zobowi qzafi zwi1zanych z u2ytkowaniem

lokalu.

$s
1. Umowa zostaje zawartanaczas oznaczony, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 3l grudnia

2.

Kuzdej

ze Stron przysluguje prawo do

rozwi4zania umowy

2025 r.

za miesigcznym

wypowiedzeniem powoduj4cym skutki na ostatni dzief. miesi4ca.
3. Wypowiedzenie zlolone zostanie w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonaj4 rozliczenia

w

oparciu o przyjgte

w niniejszej rimowie zasady naliczariakoszt6w najmu.
5. W czasie trwania umowy Najemcy nie wolno przenosii praw z niej wynikaj4cych na osoby
trzecie,
6.

pod rygorem natychmiastowego rozwi1zania umowy.

Najemca zobowi4zuje sig, zgodnie

z

przepisami Ustawy

z dn. 12 stycnia l99.l.

o podatkach i o oplatach lokalnych (Dz.U.z2022r.poz.l452zezm.) w terminie 14 dni
od daty podpisania niniejszej umowy do zlohenia informacji w sprawie podatku
od nieruchomoSci IN-1 lub deklaracji na podatek od nieruchomoSci DN-l w Departamencie
Finans6w Miasta Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku ul. Slonimska 1 pok. 19 Biuro Obslugi
Interesanta. Najemca zobowiqzuje

sig ponadto

do terminowego regulowania

podatku

od nieruchomoSci.

$6
1. Najemca

w

jest odpowiedzialny zauszkodzeniaurzqdzeri i pomieszczehpowstale z jego winy

zwiqzkl z wynajmem.

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

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq maj4 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 egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Najemca:

Wynajmuj4cy:

