
Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

Umowa najmu  

powierzchni pod automat do sprzedaży ochraniaczy na obuwie 

 

Zawarta w dniu…………………… w  Gdańsku  

pomiędzy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez ……………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Najemcą,  

a 

Europejskim Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, NIP: 583-30-03-226, 

REGON: 220509029, zwanym dalej Zamawiającym / ECS, reprezentowanym przez: 

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

…… 

zwanym w dalszej części Wynajmującym,  

§ 1 

1. Na mocy niniejszej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy powierzchnię o wielkości ok 

1 m2 na terenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, w miejscu 

wskazanym przez Wynajmującego, zwaną dalej Przedmiotem Najmu, w celu instalacji 

automatu typ: ………………………….., model: ………………………….., do sprzedaży 

jednorazowych sanitarnych ochraniaczy na obuwie, zgodnych z następującą 

specyfikacją: foliowe, antypoślizgowe, nieprzemakalne, mocowane na gumkę, w 

uniwersalnym rozmiarze. 

2. Cena jednej pary jednorazowych sanitarnych ochraniaczy na obuwie nie może być 

wyższa niż ………………………….. zł. 

3. Maksymalna liczba jednorazowo sprzedawanych par ochraniaczy na obuwie nie może 

być większa niż jeden. 

4. Najemca zobowiązuje się do objęcia w posiadania Przedmiotu Najmu i zapłaty na rzecz 

Wynajmującego czynszu oraz innych wymienionych w niniejszej umowie opłat. 

 

§ 2 

1. Najemca zobowiązuje się do zainstalowania i uruchomienia automatu, o którym mowa 

w ustępie 1, na własny koszt, w terminie  dni 7 od daty zwarcia niniejszej umowy. 

2. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt serwisu, obsługi oraz 

ciągłości dostaw ochraniaczy, sposób zapewniający nieprzerwaną sprzedaż 

ochraniaczy.  

3. Najemca nie może oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania bez zgody 

Wynajmującego.  

 



§ 3 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia automatu oraz 

ochraniaczy stanowiących wsad do automatu, chyba, że ponosi za nie winę. 

§ 4 

1. Wynajmujący, w miarę możliwości, zawiadomi Najemcę o stwierdzonym przez siebie 

przypadkach awarii lub uszkodzenia automatu, a w przypadku włamania do automatu 

również Policję. 

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, awarii lub innej niesprawności Automatu, 

Najemca zobowiązuje się do naprawy automatu oraz przywrócenia jego sprawności, w 

terminie 48 godzin od chwili zawiadomienia. 

§ 5 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do nie prowadzenia samodzielnej dystrybucji 

ochraniaczy na terenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 

2. Wynajmujący, zobowiązuje się do niezawierania, w okresie trwania niniejszej umowy, 

umowy najmu powierzchni na terenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku 

w celu prowadzenia sprzedaży obejmującej jednorazowe sanitarne ochraniacze na 

obuwie.  

3. Wynajmujący uprawniony jest zarówno do sprzedaży, jak również do wyrażenia zgody 

na sprzedaż przez podmioty trzecie jednorazowych sanitarnych ochraniaczy na 

obuwie, w przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień § 2 oraz § 4 ust. 2 

niniejszej umowy.  

§ 6 

1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego, kwartalnie z dołu, 

począwszy od …………………, czynszu w wysokości stanowiącej równowartość ………% 

przychodu bez podatku od towarów i usług VAT z automatu zainstalowanego w 

Przedmiocie najmu. Czynsz najmu powiększony będzie o podatek od towarów i usług 

VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.  

2. Rozliczenie przychodu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, odbywać się 

będzie na koniec Okresu Rozliczeniowego, w oparciu o „Protokoły otwarcia automatu i 

wybrania pieniędzy”. Protokoły otwarcia automatu i wybrania pieniędzy sporządzane 

będą w każdym przypadku otwarcia automatu i wybrania z niego pieniędzy. Otwarcie 

automatu w każdym przypadku następowało będzie z udziałem upoważnionych 

przedstawicieli Wynajmującego oraz Najemcy. Protokoły otwarcia automatu i 

wybrania pieniędzy w każdym przypadku opatrzone będę podpisami upoważnionych 

przedstawicieli Wynajmującego oraz Najemcy. Najemca zobowiązuje się do 

informowania Wynajmującego o każdorazowym otwarciu automatu, z wyprzedzeniem 

48 godzin.  

3. Okres Rozliczeniowy, o którym mowa w ustępie 2, wynosi kwartał kalendarzowy, z 

zastrzeżeniem, że pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje miesiące ………………… - 

…………………… Podstawą rozliczenia przychodu będą wszystkie Protokoły otwarcia 

automatu i wybrania pieniędzy, sporządzone w danym okresie rozliczeniowym.   

4. Czynsz najmu, o którym mowa w ustępie 1, płatny będzie na podstawie faktury VAT, 

na rachunek bankowy Wynajmującego: Bank Pekao SA, rachunek nr 45 1240 1268 

1111 0010 1576 6350 w terminie 14 dni od daty doręczenia Najemcy faktury. 



5. Wynajmujący jest uprawniony do doręczenia Najemcy faktury na adres poczty 

elektronicznej Najemcy: …………………….@...................... 

§ 7 

1. Ze strony Najemcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Wynajmującym, w tym 

do otwarcia i sporządzenia Protokołu otwarcia automatu i wybrania pieniędzy, są: 

a) …………………….... tel.: ………………………..., adres email: ……………….@.................., 

b) …………………….... tel.: ………………………..., adres email: ……………….@.................., 

2. Ze strony Wynajmującego osobami upoważnionymi do kontaktów z Najemcą, w tym 

do otwarcia i sporządzenia Protokołu otwarcia automatu i wybrania pieniędzy są:  

a)  …………………….... tel.: ………………………..., adres email: ……………….@.................., 

b) …………………….... tel.: ………………………..., adres email: ……………….@.................., 

 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat.  

2. Wynajmujący uprawniony jest o rozwiązania niniejszej umowy:  

a) bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez 

Najemcę zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 2,3; § 2; § 4 ust. 2; § 6 ust. 2; 

b) w przypadku innych naruszeń postanowień niniejszej umowy lub powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa - po uprzednim wezwaniu i udzieleniu 

dodatkowego 7 dniowego terminu. 

§9 

1. W przypadku rozwiązania przez Wynajmującego z przyczyn, o których mowa w § 8 

ust. 2a) umowy, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz wynajmującego kary 

umownej w wysokości 2.000,00 zł. 

2. W przypadku naruszenia, przez Najemcę zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 2,3; § 

2; § 4 ust. 2; § 6 ust. 2, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 

Wynajmującego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Wynajmujący       Najemca 


