
Załącznik nr 2 

 

Umowa najmu nr DAG……  /2018 

z dnia …………. 2018 roku 

pomiędzy: 

Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

61 – 701 Poznań,  ul. Fredry 10 (NIP: 777-00-03-104, REGON: 000288811) 

 reprezentowanym przez: 

1. Zastępca Kanclerza ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju  – mgr Krystyna Piątkowska, na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 4 października 2017 r. udzielonego przez Rektora Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy kontrasygnacie finansowej 

2. Kwestora – mgr Barbary Łakomiak 

zwanym dalej „Wynajmujący” 

a 

……………………………………………. (NIP: ……………….., REGON: …………………) 

Reprezentowaną przez: 

 

 

zwanym dalej „Najemcą” 

 

 

§1. 

Wynajmujący oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym gruntu, dla którego Sąd Rejonowy w 

Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00101736/0 położonego w Poznaniu przy  

ul. Bukowskiej 70 oraz właścicielem budynku wzniesionego na tym gruncie. 

 

§2.  

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pomieszczenie o powierzchni 42,68 m2 (w skład metrażu 

wchodzą: sala sprzedaży, pomieszczenie biurowo – magazynowe, pomieszczenie magazynowe – 

przechodnie do sanitariatów i sanitariaty zgodnie z załącznikiem nr 1-  mapka) położone na 

poziomie 0 budynku Collegium Stomatologicum opisanego w §1 niniejszej umowy, z 

przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na ……………….. 

2. Na okoliczność oddania pomieszczenia najmu, Strony sporządzą protokół z opisem stanu 

wynajmowanego pomieszczenia, a także instalacji i wyposażenia znajdującej się na oddanej w 

najem części. 

3. Wynajmujący na zasadach określonych w niniejszej umowie umożliwi Najemcy korzystanie z 

energii elektrycznej, cieplnej i wodno-kanalizacyjnej. 

4. Najemca użytkuje pomieszczenie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Najemca ma prawo na własny koszt uzupełnić wyposażenie pomieszczenia i wykonać remont po 

uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. 

 

§3.  

1. Najemca odpowiada i jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na najętej powierzchni 

oraz powierzchni przyległej. 

2. Najemca odpowiada za ewentualne szkody wywołane w mieniu Wynajmującego. 

3. Wynajmujący nie odpowiada za mienie Najemcy. 

4. Wynajmujący nie odpowiada za szkody wynikłe u Najemcy z powodu przerw w dostawach energii 

elektrycznej, cieplnej lub wodno-kanalizacyjnej. 



5. Najemca nie jest upoważniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego 

używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego. 

6. Umieszczenie informacji, reklam, szyldów itp. na zewnątrz przedmiotu najmu wymaga pisemnej 

zgody Wynajmującego. 

§4. 

1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu najmu pomieszczenia i korzystania z mediów Najemca płacić 

będzie następujące opłaty: 

a) czynsz miesięczny w wysokości ………. zł x 42,68 m2 = …………. zł netto (słownie: … zł 

…/100), powiększony o należny podatek VAT. Do czynszu będzie dodatkowo doliczony 

koszt podatku od nieruchomości w wysokości zgodnej z przepisami. 

b) Za energię elektryczną kwotę w wysokości wynikającej ze wskazań licznika wg cen dostawcy, 

powiększoną o należny podatek VAT, 

c) Za wodę i ścieki kwotę w wysokości wynikającej ze wskazań licznika wg cen dostawcy, 

powiększoną o należny podatek VAT, 

d) Za ogrzewanie proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni wg udziału, na podstawie faktur 

wystawianych Wynajmującemu przez dostawcę ciepła. 

e) Ryczałt za wywóz śmieci w wysokości (w zależności od rodzaju działalności) 

…………………. zł. + należny podatek VAT. 

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, pkt a) niniejszej umowy Najemca będzie wpłacał na rachunek 

bankowy Wynajmującego nr 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 w okresach miesięcznych z góry 

na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, płatnej w terminie 14-tu dni od daty 

wystawienia. Dniem płatności rozumie się dzień zaksięgowania należności na rachunku 

bankowym Wynajmującego. 

3. Opłaty określone w §4 ust. 1, pkt b), c), d), e) niniejszej umowy Najemca będzie wpłacał na 

rachunek bankowy Wynajmującego nr 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 w okresach 

miesięcznych z dołu na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, płatnej w terminie 

14-tu dni od daty wystawienia. Dniem płatności rozumie się dzień zaksięgowania należności na 

rachunku bankowym Wynajmującego. 

4. Opłaty określone w §4 ust. 1, pkt b), c), d), e) niniejszej umowy ulegają automatycznemu 

podwyższeniu z chwilą podwyższenia cen przez dostawców, bez konieczności wypowiadania 

wysokości opłat i sporządzania aneksów do umowy. 

5. Czynsz o którym mowa w §4 ust.1, pkt. a) niniejszej umowy ulega podwyższeniu po upływie 

każdych 12-tu miesięcy obowiązywania umowy o wysokość podawanego przez GUS 

wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatnie trzy kwartały roku 

poprzedniego bez konieczności wypowiadania stawki opłaty i sporządzania aneksów do 

umowy. 

6. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu przez Najemcę opłat wynikających z niniejszej umowy, 

Wynajmujący ma prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie od zaległych opłat w wysokości 

ustawowej. 

§5. 

1. Umowa obowiązuje od ………………. 2018 roku na czas nieokreślony.  

2. Każda ze Stron umowy ma prawo do jej rozwiązania za uprzednim jednomiesięcznym pisemnym 

wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Okres wypowiedzenia może ulec zmianie za porozumieniem stron. 

4. Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez okresu 

wypowiedzenia w przypadku: 



a) zalegania przez Najemcę z zapłatą za czynsz i opłat określonych w §4 niniejszej umowy, 

przez okres dwóch pełnych okresów płatności, 

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. 

5. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w 

stanie niepogorszonym. 

6. W sprawach nieuregulowanych dotyczących wykonania niniejszej umowy obowiązują 

odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Ewentualne spory między Stronami rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy rzeczowo ze względu 

na siedzibę Wynajmującego. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 

 

 

WYNAJMUJĄCY                                                 NAJEMCA 

 

 


