
UMOWA NR IOS.7021.1.2019 

Zawarta w dniu 2 stycznia 2019 roku w Brudzewie pomî dzy: 
I. Gmin^Brudzew, 62 - 720 Brudzew, ul. Turkowska 29, NIP: 66819 23110, REGON: 311019409, reprezentowan^przez Pana: 
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 
zwan^ dalej "Wynajmuĵ cym", 
a: 

II. Panem Mateuszem Walkowskim prowadẑ cym dziatalnosc pod nazw^„SNACK LAND" Mateusz Walkowski, z siedzib^ul. Zuki 
106, 62-700 Turek, NIP; 668-194-33-60, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej zwanym dalej 
„Najemc^". . . ^ 

Strony niniejszej umowy ustalaj^ CO nast̂ puje; ' " ' • 

' ' § i ' 
1. Wynajmujacy wynajmuje i oddaje w uzywanie Najemcy miejsce o powierzchni ok. 2 - znajdujqce si? w budynku Gminne Mali 

Sportowej pod adresem ul. Powstahcow Wlkp. 35, 62-720 Brudzew, pod Instalacj? automatow samosprzedaĵ cych 
(vendingowych) tj: 

1) automat z napojami cieplymi (kawa, herbata, czekolada itp.) - 1 szt. 
2) automat z napojami zimnymi (coca cola, fanta, itp.) - 1 szt 

2. Umowa najmu obejmuje powierzchnie pod instalacj? 2 automatow samosprzedajqcych, wewn̂ trz budynku, w holu gtownym na 
parterze. 

3. Wynajmujacy zastrzega sobie mozliwosc czasowej zmiany umiejscowienia automatow samosprzedaĵ cych z zachowaniem 
zasady usytuowania ich w strefie ogolnodost̂ pnej. 

§2 . 
Wynajmujacy oswiadcza, ze jest wlascicielem budynku pofozonego w Brudzewie przy ul. Powstahcow Wlkp. 35 i jest upowazniony do 
dysponowania tym obiektem w zakresie niezb?dnym do wykonania postanowien niniejszej umowy, co najmniej przez okres jej 
obowî zywania. 

§3 . 
1. Automaty samosprzedaĵ ce okreslone w § 1. stanowiq̂  wtasnosc Najemcy i stuz^do prowadzenia przez Najemc? dziatalnosci 

gospodarczej polegajqcej na sprzedazy towarow zgodnych z asortymentem podanym w ofercie. 
2. Automaty samosprzedajqce zainstalowane przez Najemc?, nie mog^byc przez Wynajmuĵ cego: 

1) uzywane do sprzedazy wtesnych towarow, '''^ 
2) sprzedane, 
3) przeniesione w inne miejsce, z zastrzezeniem zawartym w § 1 ust. 4. 
4) wykorzystane jako przedmiot roziiczeh z osobami trzecimi, 
5) zmienione pod wzgl̂ dem wygl̂ du zewn?trznego. 

§4 . 
Najemca nie moze podnajmowac ani oddawac w bezptatne uzywanie przedmiotu najmu w catosci lub w cz?sci pod rygorem 
rozwic[zania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. 

§5. 
Najemca zobowî zany jest pod rygorem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym do: - • 

1) korzystania z wynaj?tej powierzchni zgodnie z celem i opisem najmu; 
2) sprzedazy towarow zgodnych z asortymentem podanym w ofercie; 
3) informowania Wynajmuĵ cego o terminie kazdego montazu i demontazu automatu samosprzedaĵ cego; 
4) przestrzegania przepisow sanitarnych, porẑ dkowych, ppoz. i bhp oraz stosowania si? do zaieceh administracji budynku 

Gminnej Mali Sportowej. 
• §6. 

Wynajmujcipy zobowî zuje si? zapewnic Najemcy prawo kontroli sprzedazy produktow z automatow i w tym celu zapewni 
wyznaczonym przez Najemc? osobom dost?p w kazdym czasie do miejsca, w ktorym zainstalowane s^ automaty. 

§7 . . 
1. Najemca zobowî zuje si? do uiszczenia zryczattowanej opfaty miesi?cznej w wysokosci 123,00 zt. brutto miesi?cznle od jednego 

automatu samosprzedaĵ cego zgodnie z zarz^dzeniem nr 6/2018 Wojta Gminy Brudzew z dnia 31 stycznia 201 Br. w sprawie 
okreslenia wysokosci opfat za korzystanie z pomieszczeh Gminnej Hali Sportowej w Brudzewie. 

2. Zryczattowana opfata miesi?czna za wynajem powierzchni pod 2 automaty samosprzedaĵ ce (vendingowe) wynosic b?d;je 
î cznie 246,00 zf. brutto. 



•1 

jpteta miesî czna platna b^dzie w rozliczeniu miesî cznym po wystawieniu faktury VAT z gory za dany miesî c, na konto 
bankowe Wynajmuĵ cego wskazane na fakturze. 

4. Za opoznienie w zapfacie naleznosci wymienionych w ust. 1 Wynajmujacy b?dzie naliczac i pobierac od Najemcy odsetki 
ustawowe nazasadach ogolnych. 

5. Nieuiszczenie ktorejkolwiek z okreslonych w ust. 1 naleznosci skutkowac b^dzie rozwî aniem umowy bez wypowiedzenia 
w trybie natychmiastowym. 

§8. 
1. Wynajmujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zainstalowane na wynajmowanych powierzchniach automaty samosprzedaĵ e 

oraz zwî zany z nimi sprz t̂ i wyposazenie, stanowî ce w+asnosc Najemcy. 
2. Wynajmujcipy nie ubezpiecza automatow samosprzedaĵ cych oraz zwî zanego z nimi sprz t̂u i wyposazenia Najemcy. 

§9-
1. Umowa zostaje zawarta na czas okresiony, tj. od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. 
2. Wynajmuĵ y zastrzega mozliwosc zwolnienia Najemcy z obowî zku uiszczania opteta miesî cznej w okresie wakacyjnym {lipiec, 

sierpieh) pod warunkiem, ze Najemca ztozy oswiadczenie, ze nie b?dzie w tym okresie prowadzit sprzedazy z automatow 
samosprzedaĵ cych. Najemca moze rowniez na ten okres zabrac automaty lokalu Wynajmujqcego. 

3. Wynajmujqcy zastrzega mozliwosc zwolnienia Najemcy z obowî zku uiszczania opfata miesi?cznej w okresie maj - czenwiec pod 
warunkiem, ze Najemca ziozy oswiadczenie, ze nie b?dzie w tym okresie prowadzit sprzedazy napojow cieptych z automatow 
samosprzedaĵ cych. Najemca moze rowniez na ten okres zabrac automaty lokalu Wynajmuĵ cego. 

§10. 
W razie niedotrzymania przez Najemc? uzgodnionych w umowie warunkow Wynajmujacy moze uznac, ze nast^Ro rozwiazanie 
umowy 2 winy Najemcy i pisemnie wezwac Najemc? do zwolnienia wynajmowanej powierzchni w terminie natychmiastowym bez 
potrzeby wypowiedzenia umowy. 

§ 1 1 . 
Zmiany w Umowie moĝ  bye dokonywanewformieobustronniepodpisanychaneksu, pod rygorem niewaznosci. ' 

§12. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszej umow^maĵ zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§13. 
Wszelkie spory wynikaĵ ce z realizacji niniejszej umowy strony zobowî zuĵ  si? rozstrzygac polubownie, a w przypadku braku 
porozumienia rozstrzygac je b?d^S^dy wlasciwe miejscowo i rzeczowo dia siedziby Wynajmuĵ cego. 

§14. 
Umow? sporẑ dzono w trzech jednobrzmî cych egzemplarzach dwa dIa wynajmuĵ cego i jeden dIa najemcy. 

Urzad Gmmy Brudzew, ui. Turkowska 29, 52720 Brudzew 
tef, +4S 63 279 70 47, fax. +48 63 289 20 -19 
Gmina Brudzew NIP: 66S-192-3M0, REGON, 311019409 
vvmv.brud2ew.pi, wvvvv.bip.brudzew.pi 


