
 

 

 

 

 

     Załącznik nr 2 

     do zapytania ofertowego nr 10/2019 

 

Umowa nr ………………. 

na wynajem  nieruchomości na czas oznaczony 

 

 

podpisana w dniu …………………. r. w Sopocie pomiędzy: 

 

…………………….. z siedzibą w ………. (…………)  przy ul…………….., NIP ………….., REGON ………………., wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………. w …………, …….. Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………… – reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

zwaną dalej „Wynajmującym” 

 

a 

……………………………………. ul. ………………., , reprezentowanym przez  

…………………………………………….,  

zwanym dalej „Najemcą” 

wspólnie zwane dalej Stronami. 

 

§ 1. 

Wynajmujący oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości o łącznej powierzchni 

……………… m², położonej w Sopocie przy ul. ………………….., dla której Sąd Rejonowy w ……………….Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ……………………………………. 

 

§ 2. 

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy część opisanej w § 1 nieruchomości, składającej się: 

1) sali konferencyjnej o powierzchni ….. m²; 

2) sali konferencyjnej o powierzchni ….. m²; 

3) pomieszczenia biurowego (gabinet) o powierzchni ….. m²; 

4) pomieszczenia gospodarcze o powierzchni ….. m²; 

5) sekretariatu o powierzchni ……. m²; 

6) holu o powierzchni ……. m²; 

7) kuchni/pomieszczenia socjalnego o powierzchni …….. m²; 

8) toalet o powierzchni …….. m
2 

łącznie ………..m
2
. 

2. Pomieszczenia wymienione w ust. 1 wyposażone są w zamki w drzwiach, instalację elektryczną oraz  

centralne/gazowe ogrzewanie. 

 

§ 3. 

1. Przedmiot wynajmu będzie wykorzystywany przez Najemcę na potrzeby funkcjonowania Poradni na 

Starcie w ramach projektu „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy 

program potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej”, określonego we wniosku o  



 

 

 

 

 

dofinansowanie Projektu nr RPPM.06.01.02-22-0030/16, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 „Integracja”, 

Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2. „Aktywizacja społeczno – zawodowa”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

jako punkt konsultacyjny w/w projektu. 

2. Za zgodą Wynajmującego Najemca może wykorzystywać najęte pomieszczenia w innych celach aniżeli 

wskazane w § 3 ust.1, jeżeli są one zgodne z prowadzoną działalnością. 

 

§ 4. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas od 01 lipca 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r. 

 

§ 5. 

1. Strony ustalają miesięczny czynsz  na kwotę …….. PLN netto,  powiększoną o należny podatek VAT w 

wysokości 23 %, czyli kwotę …….. PLN brutto. 

2. Należność, o której mowa w treści ust. 1 płatna będzie na rachunek bankowy Wynajmującego 

 o numerze …………………………………..  prowadzonego w …………………………. 

3. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń, o których mowa 

w § 2 ust. 1, tj. do: 

1) opłaty za wodę i ścieki – na podstawie odrębnie wystawionych dokumentów księgowych  

2) opłaty za energię elektryczną -  na podstawie odrębnie wystawionych dokumentów księgowych. 

3) opłaty za wywóz śmieci  - na podstawie odrębnie wystawionych dokumentów księgowych. 

4) opłaty za ogrzewanie – na podstawie odrębnie wystawionych dokumentów księgowych. 

4. Wynajmujący udostępni nieodpłatnie  Najemcy pojemnik na odpady. Wynajmujący gwarantuje wywóz 

śmieci nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

5. Zapłata należności za dany miesiąc najmu nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej pod względem rachunkowym i finansowym faktury/rachunku (format A4) do 

siedziby Najemcy.  

6. Prawidłowo wystawiona faktura/rachunek zawiera dane: ………………………………………… 

7. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w dokumentach, o których mowa w ust. 6 niniejszego §, 

Najemca wezwie Wynajmującego do złożenia pisemnych wyjaśnień i korekty dokumentów.  

8. Dniem zapłaty należności jest dzień uznana rachunku bankowego Wynajmującego.          

9. Najemca zastrzega, a Wynajmujący wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 

niniejszym §, uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez Najemcę od Instytucji 

Pośredniczącej w ramach realizowanego Projektu. W związku z powyższym, wynagrodzenie zostanie 

uiszczone nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania środków finansowych przez Najemcę od 

Instytucji Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Najemca będzie informował 

Wynajmującego o przewidywanym terminie zapłaty. Wynajmującemu nie przysługują za ten czas 

odsetki.  

§ 6. 

1. Najemca może dokonywać zmian lub adaptacji budowlanych pomieszczeń wyłącznie za uprzednią 

zgodą Wynajmującego. 

 



 

 

 

 

 

2. Na powyższą okoliczność sporządzony zostanie między stronami stosowny aneks, w którego treści 

strony ustalą kwestie dotyczące zwrotu nakładów. 

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji wodno-

kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej lub innych zdarzeń niezawinionych przez 

Wynajmującego.  

4. Jeżeli w okresie obowiązywania niniejszej umowy zaistnieje konieczność wykonania napraw 

obciążających Wynajmującego, Najemca winien zawiadomić go tym niezwłocznie. W przypadku 

zaniechania wyżej wskazanego obowiązku Wynajmującemu przysługuje prawo do odszkodowania, za 

szkodę jaka powstała na skutek zaniechania tego obowiązku przez Najemcę oraz prawo do 

wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

5.  Najemca zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do lokalu w przypadku konieczności 

przeprowadzenia prac remontowych obciążających Wynajmującego, a dotyczących zarówno lokalu, jak i 

budynku. Wynajmujący zobowiązuje się do ustalenia z Najemcą dogodnego terminu przeprowadzenia 

wyżej wskazanych prac. Odmowa udostępniania lokalu przez Najemcę stanowi samoistną przesłankę do 

rozwiązania przez Wynajmującego niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

6.  W przypadku awarii Najemca obowiązany jest udostępnić lokal niezwłocznie. 

7. Przeprowadzanie przeglądów technicznych jak również prowadzenie książki obiektu, w którym znajduje 

się lokal opisany w § 2 , jeżeli jest to wymagane prawem, spoczywa na Wynajmującym. 

 

§ 7. 

1. W związku z wynajęciem pomieszczeń, o których mowa w § 2 Wynajmujący zobowiązuje się do 

udostępnienia ogrzewania centralnego/gazowego w ramach istniejącej w budynku instalacji, 

zapewniając utrzymywanie temperatury w sezonie grzewczym (od 01.10 do 30.04) w wysokości 18
0
C - 

22
0
C. 

2. W związku z wynajęciem pomieszczeń, o których mowa w § 2 Wynajmujący wyraża zgodę na 

korzystanie przez Najemcę z zainstalowanych instalacji energii elektrycznej. 

3. Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania urządzeń technicznych 

w budynku umożliwiających korzystanie z oświetlenia, wody zimnej i ciepłej, infrastruktury sanitarnej 

oraz centralnego/gazowego ogrzewania 

 

§ 8. 

Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim bez uzyskania pisemnej 

zgody Wynajmującego. 

 

§ 9. 

1. Najemca we własnym zakresie i na własny koszt może dokonywać drobnych remontów bieżących.  

 

§ 10. 

1. Najemca ma prawo do umieszczenia oznaczenia lokalu na zewnątrz budynku, w którym znajduje się 

lokal, opisany w § 1 niniejszej umowy. Tablica z oznaczeniem winna być przyklejona na elewacji 

budynku. 

 



 

 

 

 

 

2. Umieszczanie reklam i informacji o prowadzonej przez Najemcę działalności na budynkach i na 

terenach sławiących własność lub zarządzanych przez Wynajmującego wymaga zawarcia odrębnej 

umowy.   

 

§ 11. 

1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia,  jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za dwa pełne okresy płatności oraz w 

przypadku rażącego naruszenia przez Najemcę warunków niniejszej umowy. 

2. W przypadku rażących naruszeń warunków umowy przez Wynajmującego, Najemcy przysługuje 

uprawnienie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal w 

stanie niepogorszonym. 

4. Stronom przysługuje prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem 

sześćdziesięciodniowego  okresu wypowiedzenia. 

 

§12. 

1. Wynajmujący zapłaci Najemcy kary umowne  w przypadku: 

a) gdy, w wynajmowanych pomieszczeniach temperatura spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza i na 

pisemne wezwanie Najemcy, Wynajmujący w ciągu 1 dnia roboczego nie spowoduje wzrostu 

temperatury do min. 18 stopni Celsjusza w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu wezwania. 

b) Najemca zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli powstałe szkody 

będą wyższe od nałożonych kar umownych.   

2. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą (tj. zdarzenia zewnętrznego wobec 

łączącej Strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie. Za siłę wyższą, warunkująca 

zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, 

ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia) 

§13 

1. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących podatku VAT, Najemca 

zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty zgodnej z należnym podatkiem od  towarów i usług według 

obowiązującej stawki. 

2. Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany umowy będą mogły nastąpić 

w przypadkach: 

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

b) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Najemcy; 

c) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej; 

 

 



 

 

 

 

d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

e) w przypadkach określonych wyżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

umowy przez Wynajmującego. 

3. Każda zmiana i uzupełnienie umowy będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

bezskuteczności. Poza innymi przypadkami  określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły 

być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Najemca i Wynajmujący 

nie przewidywali w chwili zawierania umowy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Najemcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Najemca może odstąpić od 

umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach. 

§ 14. 

1. Strony zobowiązują się do dostarczania sobie wszelkich powiadomień dotyczących wykonania 

niniejszej umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny. 

2. W sprawach pilnych strony mogą się kontaktować w sposób telefoniczny lub drogą poczty 

elektronicznej na adres e- mail poradnia@interios.org.pl. 

 

§ 15. 

1. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień umowy zostało uznane za nieważne, umowa w 

pozostałej części pozostanie ważne. 

2. W przypadku opisanym w ust.1 strony umowy zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień 

umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 

 

§ 16. 

Każda zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności, przy czym: 

1)  zmiana danych teleadresowych Wynajmującego lub Najemcy,  

2) zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych po stronie Wynajmującego lub 

Najemcy, w tym do jego reprezentacji , 

3) zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, o których mowa w §16 niniejszej umowy 

nie wymaga formy aneksu. W takim przypadku konieczne jest jednak doręczenie za potwierdzeniem odbioru 

drugiej Stronie pisemnej informacji o tym fakcie. 

 

§ 17. 

1. Wynajmujący wskazuje osobę do realizacji niniejszej umowy: ………………, tel…………..,e-mail……. 

2. Najemca wskazuje osobę do realizacji niniejszej umowy: ………………, tel…………..,e-mail……. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 18. 

1. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony starają się rozwiązać w 

drodze porozumienia a w przypadku braku porozumienia - poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Najemcy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy regulujące zasady ochrony danych osobowych oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 19. 

Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

              ......................................                                                  ....................................... 

                  Wynajmujący                                                                         Najemca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

do umowy najmu z dnia  ………………. r. 

Protokół zdawczo-odbiorczy  

 

Wynajmujący: ………………. 

                        ……………….. 

                        ……………….. 

 

Najemca: ……………………….. 

                ……………………….. 

   …………………….. 

   

Najemca w dniu …………………..przyjmuje lokal użytkowy o którym mowa w §2 umowy. 

Stan liczników: 

- energii elektrycznej ..................................... 

- wody ............................................................. 

 

Uwagi do przejmowanego lokalu i wyposażenia: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

lokal przyjęto bez uwag i zastrzeżeń w dobrym stanie użytkowym. 

 

……………………, dnia …………………….. r. 

 

 

Wynajmujący        Najemca 


