
Załącznik nr 5 do ogłoszenia o przetargu 

 

 

Projekt umowy 

 

Umowa Nr … /W/2019/ZST 

 

zawarta w dniu ………………….. w Białymstoku  pomiędzy: 

MIASTEM BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20 w imieniu 

którego występuje Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa 15-

879 Białystok ul. Stołeczna 21 Pani Renata Frankowska  

zwanym dalej „Wynajmującym”,  

a 

…………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Najemcą” o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wynajmujący oświadcza, że Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa 

w Białymstoku dysponuje prawem trwałego zarządu zabudowaną nieruchomością 

położoną w Białymstoku, przy ul. Stołecznej 21, oznaczonej jako działki nr 381/1. 

2. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem część nieruchomości opisanej w ust. 1 

o powierzchni 267,4   m2, z przeznaczeniem na ……………………………... 

3. Stan techniczny wynajmowanego lokalu Strony określą w protokole przekazania, 

stanowiącym integralną część umowy. 

 

§ 2 

1. Tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu najmu opisanego w § 1 ust. 2, 

Najemca będzie uiszczał na rzecz Wynajmującego miesięczny czynsz najmu 

w wysokości ………… netto ( słownie……………) powiększonej o podatek VAT 

w obowiązującej wysokości. 

2. Czynsz najmu płatny będzie do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy 

prowadzony dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa 

w Białymstoku w Banku PEKAO S.A. nr 21 1240 2890 1111 0010 3582 0199  

3. W przypadku naruszenia terminu płatności czynszu wskazanego w ust. 2 

Wynajmującemu  służy prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 

4. W skład kwoty określonej w ust. 1 wliczone są koszty centralnego ogrzewania. 

5. Najemca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia 

Wynajmującego do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

 

§ 3 

1. Czynsz najmu, o którym mowa w § 2 ust. 1, podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za rok poprzedni, 

ze skutkiem od dnia 1 stycznia danego roku. 



2.  Zmiana czynszu najmu w sposób wskazany w ust. 1 wymaga pisemnego 

powiadomienia Najemcy dokonywanego po ogłoszeniu wskaźnika wzrostu cen przez 

GUS i nie stanowi to zmiany umowy. 

3. Zmiana stawki czynszu może również nastąpić w razie ustalenia przez Prezydenta 

Miasta Białegostoku stawek minimalnych czynszu wyższych, niż czynsz dotychczas 

stosowany. Zmiana z tej przyczyny musi zostać dokonana z miesięcznym 

wyprzedzeniem. W okresie wypowiedzenia Najemca może złożyć oświadczenie 

o braku zgody na zmianę stawki czynszu najmu, wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu 

z upływem okresu wypowiedzenia. 

 

§ 4 

1. Poza czynszem najmu Najemcę obciążają koszty: 

a) ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzania ścieków na podstawie wskazań 

podlicznika według obowiązujących Wynajmującego cen,   

b) gazu na podstawie wskazań licznika według obowiązujących Wynajmującego 

cen.  

2. Opłaty wskazane w ust. 1 płatne są miesięcznie z dołu na podstawie faktury 

wystawionej przez Wynajmującego, z terminem płatności do 14 dni od daty 

wystawienia faktury. 

3. Opłaty za prąd oraz wywóz śmieci Najemca będzie uiszczał we własnym zakresie na 

podstawie odrębnej umowy podpisanej przez Najemcę z podmiotami świadczącymi 

takie usługi. Najemca zobowiązany będzie założyć własny licznik energii elektrycznej. 

 

§ 5 

1. W celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych wynikających z umowy Najemca 

zobowiązany jest do wniesienia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu i opłat 

dodatkowych. Opłaty dodatkowe stanowią równowartość trzykrotnego średniego 

miesięcznego zużycia gazu, wody i odprowadzenia ścieków. Kaucja podlega zwrotowi 

w terminie 30 dni od daty zwrotu przedmiotu najmu oraz rozliczenia przez Najemcę 

wszelkich należności związanych z przedmiotem najmu 

2. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i podlega zachowaniu na poczet zaległości powstałych 

w związku  z nienależytym lub nieterminowym uiszczaniem opłat oraz innych zobowiązań 

zawiązanych z najmem. Na wniosek najemcy kaucja może zostać zaliczona w poczet 

zadłużenia jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. Uzupełnienie kaucji winno nastąpić 

w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

 

§ 6 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. od………  do………… 

 

§ 7 

Najemca zobowiązuje się, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) w terminie 14 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-

1 lub deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 w Departamencie Finansów Miasta Urzędu 



Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 19 Biuro Obsługi Interesanta. Najemca 

zobowiązuje się ponadto do terminowego regulowania podatku od nieruchomości.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu porządkowego obowiązującego na 

terenie szkoły. Najemca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób 

przebywających w wynajmowanym lokalu.  

 

§ 9 

Najemca zobowiązuje się do należytej dbałości o wynajmowaną nieruchomość. W przypadku 

zaistnienia ze strony Najemcy uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem przedmiotu najmu 

Najemca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie ustalonym z Wynajmującym.  

 

§ 10 

Najemca nie jest uprawniony do oddawania przedmiotu umowy w podnajem osobom trzecim.  

 

§11 

1. Najemca umożliwi w wynajmowanym lokalu, nieodpłatnie, przeprowadzenie egzaminów 

zawodowych przez Wynajmującego.  

2. O terminach egzaminów Wynajmujący powiadomi Najemcę z co najmniej 21 dniowym 

wyprzedzeniem. 

3. Egzaminy będą przeprowadzane: 

a) w terminie sesji zimowej (styczeń – luty) max. 4 dni; 

b) w terminie sesji letniej (czerwiec – lipiec) max. 4 dni.  

 

§ 12 

1. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian budowlanych w przedmiocie najmu bez 

zgody Wynajmującego. 

2. Najemca może dokonywać nakładów na nieruchomość wyłącznie za pisemną zgodą 

Wynajmującego i na własny koszt. Rozliczeniu mogą podlegać jedynie nakłady 

poczynione w celu dostosowania lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych poczynione 

na podstawie pisemnego porozumienia z Wynajmującym, które określi zakres prac, koszty 

i sposób rozliczenia.  

3. Najemca zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt wszelkich wymaganych 

prawem badań i przeglądów dotyczących wynajmowanego lokalu, a w szczególności 

instalacji elektrycznej i gazowej. 

4. Najemca zobowiązany jest do przedkładania Wynajmującemu oryginału lub potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie badań 

i przeglądów, o których mowa w ust. 2. Wynajmujący będzie przechowywał przekazaną 

dokumentację zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

5. W przypadku, gdy badania i przeglądy wskazane w ust. 2 będą zawierały uwagi, zalecenia 

lub nakazy, Najemca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt. 

6. Jeżeli działalność jest prowadzona w weekendy lub inne dni, w których Zespół Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku jest nieczynny, Najemca 



zapewnia utrzymanie porządku i czystości w bezpośredniej bliskości wejścia do 

wynajmowanego lokalu, a w sytuacji,  w tym utrzymanie czystości w obszarze dojścia do 

lokalu (czyli od drzwi wejściowych do budynku do drzwi wejściowych do 

wynajmowanego lokalu). 

 

§ 13 

1. Najemca przedłoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się, w trybie art. 

777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do wydania nieruchomości po 

zakończeniu najmu lub dzierżawy  oraz egzekucji należności wynikających z umowy 

w wysokości dwunastomiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych. Koszty sporządzenia 

aktu notarialnego obciążają najemcę.  

2. W przypadku nie przedłożenia stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy, nie później jednak niż przed przejęciem lokalu, wynajmujący odstąpi 

od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia a najemca zobowiązany będzie do 

zapłaty kary umownej w wysokości wniesionego wadium. 

 

§ 14 

1. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę na miesiąc naprzód na koniec miesiąca 

kalendarzowego w następujących przypadkach: 

a) przeznaczenia budynku, w którym znajduje się przedmiotu najmu, na potrzeby własne 

Wynajmującego lub innych jednostek organizacyjnych Miasta Białystok 

b) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lub budynku 

c) wyłączenie budynku, w którym znajduje się wynajmowany lokal, z użytkowania ze 

względu na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników 

d) zamiar modernizacji lub remontu budynku  

2.  Umowa może zostać rozwiązana przez strony w trybie natychmiastowym bez zachowania 

terminu wypowiedzenie w przypadku naruszenia istotnych warunków umowy. 

W szczególności Wynajmujący może rozwiązać umowę w tym trybie w przypadku: 

a) braku płatności czynszu lub pozostałych opłat związanych z korzystaniem z 

przedmiotu najmu za 2 pełne okresy płatności, bez wyznaczania dodatkowego terminu 

do zapłaty; 

b) nieuzupełnienia kaucji, o której mowa w § 5, w terminie 14 dni od daty wezwania,  

bez wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty; 

c) naruszenia przez Najemcę obowiązków wskazanych w § 12.  

 

§ 15 

1. Wynajmujący będzie kontaktował się z Najemcą w następujący sposób: 

a) osobiście z kierownikiem administracyjno - gospodarczym  

b) listownie na adres: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa 

w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-897 Białystok  

c) telefoniczne pod nr telefonu 85 742 12 13 wew. 24 

d) mailem na adres: szkola@zst.bialystok.pl 

2. Najemca będzie kontaktował się z Wynajmującym:  

a) osobiście z ………………………  



b) listownie na adres: ………… 

c) telefoniczne pod nr telefonu ………………… 

d) mailem na adres: ………………… 

 

§16 

W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 17 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         ( podpis Najemcy)                                                               ( podpis Wynajmującego) 


