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  UMOWA NAJMU  

 NR …./DAG/2016 

 

zawarta dnia ……….. 2016 r. w Lublinie pomiędzy: 

Uniwersytetem Medycznym w Lublinie przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin 

 

zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez: 

 

 ………………………. –Kanclerza 

a  

  

firmą  …………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą ………………………………………………… wpisaną do 

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

KRS/CEIDG 

NIP: ……………….. REGON …………….. 

zwaną dalej Najemcą, reprezentowaną przez 

 

…………………………………………. 

                                                                                             

  o następującej treści: 

§ 1. 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem budynku położonego w Lublinie przy  

ul. Jaczewskiego 4 – Collegium Maius-Collegium Anatomicum. 

2. Wynajmujący udostępni Najemcy pomieszczenia bufetu znajdujące się na parterze 

w budynku części A2 Coll. Anatomicum przy ul. Jaczewskiego 4, o powierzchni 57 m2,  

(w tym: barek 14,50 m2; przygotowalnia potraw + zmywalnia 14,01 m2; korytarze 

komunikacyjne 15,93m2; szatnia 4,76 m2; węzeł sanitarny 3,75 m2; wiatrołap 4,05 m2); 

wyposażony w instalacje: RTV, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 

ciepłej/zimnej wody, gaz, elektryczność, wentylację mechaniczną.    

3. Przedmiot najmu opisany w ust. 2 wyposażony jest w sprzęt gastronomiczny w/g 

załączonego wykazu -załącznik nr 1.   

4. Najemca oświadcza, że w wynajętych pomieszczeniach będzie prowadził działalność 

gastronomiczną zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej RP, obejmującą przygotowanie i sprzedaż posiłków w bufecie Collegium 

Anatomicum. 

5. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu sprzedaży piwa i napojów 

alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w wynajmowanym lokalu.  

  

§ 2. 

1. Najemca może prowadzić bufet w godzinach od  8.00 do 20.00. 
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2. Cennik podstawowego asortymentu (Zał. Nr 2 Regulaminu konkursu) stanowi załącznik 

do umowy. 

  

§ 3. 

1. Opis stanu technicznego pomieszczeń, rodzaj i stan techniczny instalacji oraz urządzeń 

znajdujących się w pomieszczeniach został dokonany w formie protokołu zdawczo – 

odbiorczego, który jest załącznikiem do umowy.  

2. Stan pomieszczeń opisany w protokole, o którym mowa w ust.1 będzie stanowił 

podstawę przy rozliczeniu Stron po zakończeniu umowy najmu i po wydaniu lokalu 

przez Najemcę.  

3. Najemca przygotuje komplet kluczy zapasowych (w zapieczętowanej kopercie) do 

najmowanych pomieszczeń, które umożliwią wejście do pomieszczeń w razie nagłej 

potrzeby oraz numer telefonu umożliwiający całodobowy kontakt. Po protokolarnym 

przekazaniu, zabezpieczone klucze i numer telefonu będą przechowywane na portierni 

w budynku Collegium Anatomicum. 

 

§ 4. 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom 

trzecim z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wynajmowanych 

pomieszczeniach stanowiących przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1. 

2. Najemca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

przez cały okres trwania niniejszej umowy. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować 

tylko i wyłącznie działalność będącą przedmiotem niniejszej umowy i nie może 

obejmować pozostałej działalności prowadzonej w ramach innych umów zawartych 

przez Najemcę.  

3. Zakres ubezpieczenia umowy, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu   powinien 

zawierać: 

a) odpowiedzialność cywilną Najemcy za szkody w nieruchomościach i mieniu 

ruchomym w związku z wynajmem pomieszczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 

niniejszej umowy.      

b) odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody rzeczowe  

i osobowe wyrządzone osobom trzecim w tym pracownikom i studentom 

Wynajmującego wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością 

gastronomiczną,  o której mowa  w § 1 ust. 4 niniejszej umowy z włączeniem ryzyka 

zatruć pokarmowych. 

4. Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. a) 

niniejszego paragrafu powinna być zawarta na sumę ubezpieczenia w wysokości co 

najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie 

zdarzenia. Dopuszcza się franszyzę redukcyjną w wysokości 500 PLN dla szkód 

rzeczowych. 
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5. Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. b) 

niniejszego paragrafu powinna być zawarta na sumę ubezpieczenia w wysokości co 

najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie 

zdarzenia. Dopuszcza się franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN dla szkód 

rzeczowych, dla szkód osobowych franszyza redukcyjna zniesiona. 

6. Najemca przedstawia Wynajmującemu projekt umowy ubezpieczenia, o której mowa 

w ust. 4 i ust. 5 do pisemnej akceptacji Wynajmującego. Uzgodnioną umowę 

ubezpieczenia Najemca dostarcza Wynajmującemu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy z początkiem okresu ubezpieczenia od pierwszego dnia 

trwania niniejszej umowy wraz z dowodami opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z rocznym okresem ubezpieczenia 

Najemca zawiera kolejną umowę ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ochrony 

ubezpieczeniowej przez cały okres trwania niniejszej umowy.   

8. W przypadku niespełnienia przez Najemcę w przedmiotowej umowie ubezpieczenia 

warunków i zakresu ubezpieczenia , o których mowa w ust. 2,3,4,5,6 niniejszego 

paragrafu lub niedostarczenia umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie 

ubezpieczenia Wynajmujący zawrze umowę ubezpieczenia na rzecz Najemcy i obciąży 

Najemcę kosztami wynikającymi z płatności składki ubezpieczeniowej .      

 

§ 5. 

Najemca zobowiązuje się do: 

a) zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu 

wszelkich informacji dotyczących Wynajmującego, ze szczególnym uwzględnieniem 

informacji dotyczących wszelkich danych technicznych, technologicznych budynku, 

organizacyjnych i innych informacji podlegających prawnej ochronie dotyczących 

Wynajmującego, 

b) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy,  

o której mowa w pkt. a), oraz wszelkie inne szkody powstałe w związku z realizacją 

umowy. 

 

§ 6. 

Najemca zobowiązuje się do: 

a) używania wynajętych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do 

prowadzenia w nich działalności określonej niniejszą umową,  

b) dbałości o estetykę i wystrój pomieszczeń, zgodną ich z charakterem,  

c) przestrzegania porządku i czystości w pomieszczeniach, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a zwłaszcza wymogami Sanepidu, 

d) uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i przedłożenia ich kopii Wynajmującemu 

oraz oryginałów do wglądu,  

e) wyposażenia bufetu w gaśnice proszkowe 4kg, oraz w gaśnice typu F do gaszenia 

tłuszczy i olejów, 
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f) przestrzegania zasad określonych w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, 

odrębnych dla każdego budynku oraz ogólnie obowiązujących przepisów ochrony 

przeciwpożarowej,  

g) niedokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w 

sposób trwały substancję pomieszczeń, a w szczególności wymiany okien, drzwi, 

przebudowy otworów, trwałej przebudowy układu wnętrza,   

h) nieoddawania wynajętych pomieszczeń w podnajem lub do bezpłatnego używania  

w całości lub części osobom trzecim, 

i) zapewnienia środków sanitarnych i czystości zgodnie z zapotrzebowaniem 

wynikającym z przeznaczenia lokalu, tj. papieru toaletowego, mydła, ręczników, 

środków dezynfekcyjnych.  

 

§ 7. 

      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Najemcy 

znajdującego się w pomieszczeniach oraz przed lokalem, zaistniałych w wyniku zdarzeń 

przez Uniwersytet niezawinionych.  

 

§ 8. 

1. Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie 

bieżących napraw w pomieszczeniach i ich wyposażenia, w szczególności:  

a) bieżącej konserwacji i naprawy płytek ceramicznych i posadzek,  

b) napraw zamków i zamknięć okien i drzwi,  

c) bieżącej konserwacji, naprawy, wymiany umywalek, sedesów, oraz innych 

urządzeń, w które lokal jest wyposażony,  

d) uzupełniania oświetlenia w lokalach,  

e) usuwania niedrożności przewodów odpływowych oraz urządzeń sanitarnych do 

pionów zbiorczych,  

f) naprawy i wymiany sprzętu instalacji elektrycznej, poczynając od licznika energii,  

g) utrzymania w należytym stanie urządzeń wentylacyjnych przez zastosowanie 

filtrów na wyciągu,  

h) odnawiania lokalu w okresach gwarantujących utrzymanie pomieszczeń w należytej 

czystości, zgodnie z dyspozycją Wynajmującego. 

 

§ 9. 

Umieszczenie jakichkolwiek reklam, szyldów czy oznaczeń Najemcy wewnątrz i na 

zewnątrz budynku wymaga uzyskania akceptacji Wynajmującego.  

 

§ 10. 

1. Wynajmujący ma prawo do kontroli przedmiotu najmu przy udziale Najemcy. Najemca 

zobowiązuje się udostępnić przedmiot najmu celem kontroli osobie wskazanej przez 

Uczelnię po uprzednim powiadomieniu go o terminie kontroli z 3-dniowym 

wyprzedzeniem. 
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2. Jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie potrzeba wykonania napraw obciążających 

Wynajmującego, Najemca obowiązany jest:  

a) niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego na piśmie,  

b) udostępnić Wynajmującemu swobodny dostęp do pomieszczeń w zakresie 

umożliwiającym dokonanie napraw lub remontu. 

3. W przypadku niedopełnienia przez Najemcę obowiązków wynikających z ust 2. 

Wynajmujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek działania lub 

zaniechania Najemcy. 

4. Za czas wyłączenia pomieszczeń z używania z przyczyn określonych w niniejszym 

paragrafie, Najemcy przysługuje zwolnienie z opłat czynszowych lub ich obniżenie  

w zależności od czasu i zakresu prac remontowych. 

 

§ 11. 

1. Czynsz najmu liczony jest w ten sposób, że stawka netto …. m2 (wyłoniona w drodze 

konkursu) dla wynajmowanych pomieszczeń jest pomnożona przez łączną ich 

powierzchnię tj. 57 m2. Miesięczny czynsz za najem powierzchni określa się  

w wysokości: ………netto plus obowiązujący podatek VAT. 

2. Czynsz płacony będzie miesięcznie z góry, na podstawie otrzymanej faktury, 

przelewem w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia na konto Wynajmującego podane 

na fakturze. 

3. Stawka czynszu ulega corocznej waloryzacji (podwyższeniu) o średnioroczny wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły podany przez Główny 

Urząd Statystyczny, w następnym miesiącu po ogłoszeniu komunikatu. Pierwsza 

waloryzacja może nastąpić w 2017r. Najemca będzie pisemnie powiadamiany  

o waloryzacji stawki czynszu. 

4. Strony przyjmują za dzień zapłaty datę wpływu należności na konto Wynajmującego. 

5. Za każdy dzień zwłoki Najemca zapłaci Wynajmującemu ustawowe odsetki. 

6. Najemca, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu 

nieterminowego regulowania czynszu, bądź wyrządzonych szkód, wpłaci kaucję 

 w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto tj. …………. zł (słownie: ………………………..) 

na rachunek bankowy Wynajmującego w dniu zawarcia umowy. 

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo potrącenia należności z kaucji w przypadku 

zalegania z płatnościami lub pokrycie wyrządzonych szkód. 

8. W miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień oraz grudzień, Najemca będzie płacił czynsz  

o 70% niższy od stawki określonej w ust. 1.  

9. Niespełnienie warunku określonego w ust. 6 powoduje, że niniejsza umowa traci moc. 

 

§ 12. 

1. Niezależnie od czynszu określonego w § 11 ust. 1, Najemcę obciążają wszystkie inne 

opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu zgodnie z wystawioną na rzecz 

Najemcy fakturą (w ramach tzw. refakturowania): 
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 - z tytułu zużytej energii elektrycznej wg wskazań licznika, zużytej wody wg wskazań 

wodomierza, oraz zużytego gazu wg wskazań gazomierza, wg średnich cen dostawców 

mediów Wynajmującego. 

2. Najemca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy z wyspecjalizowaną firmą na 

wywóz śmieci w terminie 14 dni od podpisania umowy najmu, a kopię tej umowy 

przekazać Wynajmującemu. 

3. Wszelkie opłaty, podatki związane z użytkowaniem lokalu będzie ponosił Najemca. 

 

§ 13. 

1. Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w każdym czasie w trybie 

porozumienia Stron. 

2. Umowa może ulec rozwiązaniu za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia przez 

każdą ze Stron, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca, w przypadku: 

a) zmiany przez Wynajmującego przeznaczenia pomieszczeń bufetu na cele 

dydaktyczne i realizacji zadań statutowych, 

b) zakończenia działalności gastronomicznej przez Najemcę. 

3. Wynajmującemu służy prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez 

zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:  

a) zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu lub opłat dłużej niż za 2 miesiące,    

b) oddania przedmiotu najmu w podnajem albo do bezpłatnego używania osobom 

trzecim bez zgody Wynajmującego, 

c) używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem. 

4. Wezwanie do zapłaty wysłane pod adres siedziby firmy, a niepodjęte  

w terminie uważa się za doręczone.    

5. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1-3 jest pod rygorem nieważności - 

dokonywane w formie pisemnej i doręczone stronie za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru. 

6. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie 

Wynajmującego o każdej zmianie danych teleadresowych firmy i wszelkich innych 

istotnych danych dotyczących firmy. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego 

doręczenia. 

7. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powoduje, że pismo wysłane pod 

adres określony w komparycji umowy tj. adres korespondencji najemcy uznaje się za 

doręczone również w razie zwrotu przesyłki Nadawcy z upływem ostatniego dnia 

terminu odbioru.  

§ 14. 

1. Najemca zobowiązuje się do opróżnienia pomieszczeń i wydania ich 

Wynajmującemu w terminie 14 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu. 

W tym czasie Najemcy nie przysługuje prawo prowadzenia działalności.  

2. Do dnia opuszczenia wyżej wymienionych pomieszczeń Wynajmującemu przysługuje 

czynsz równy czynszowi najmu za ten okres czasu. 
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3. Jeżeli po opuszczeniu lokali przez Najemcę w lokalach tych pozostaną rzeczy wniesione 

przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko 

Najemcy.   

 

 

§ 15. 

1. Podstawą ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu będzie protokół zdawczo-

odbiorczy podpisany przez obie Strony niezwłocznie po wydaniu przedmiotu najmu. 

2. Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do wydania Wynajmującemu 

pomieszczeń w stanie niepogorszonym. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za 

zużycie pomieszczeń będące efektem prawidłowej eksploatacji.           

3. W przypadku stwierdzenia w pomieszczeniach uszkodzeń, koszty napraw poniesie 

Najemca.  

4. Wynajmujący może żądać przywrócenia pomieszczeń do stanu poprzedniego, jeżeli 

Najemca poczynił w nim zmiany bez pisemnej zgody Wynajmującego.  

5. W przypadku, gdy Najemca nie dokona powyższych czynności, Wynajmujący przywróci 

na koszt Najemcy lokal do stanu poprzedniego.   

 

§ 16. 

1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Wynajmującego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla 

Wynajmującego jeden egz. dla Najemcy. 

 

§ 17. 

Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat tj. od ……… 2016 r. od dnia …………. 2021 r.  

 

 

                      Wynajmujący:                                                                 Najemca: 

 


