
UMOWANRIO6.7021.2.2020 

Zawarta w dniu 2 stycznia 2020 roku w Brudzewie pomî dzy: 
I. Gmin^Brudzew, 62 - 720 Bmdzew, ul. Turkowska 29, NIP: 668 19 23 110, REGON: 311019409. reprezentowan^przez Pana; 
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 
zwan^dalej "Wynajmuĵ cym", 
a: 

II. Panem Mateuszem Walkowskim prowadẑ cym dzialalnosc 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 ustalaĵ  co nast̂ puje: 

§ 1 
1. Wynajmujacy wynajmuje i oddaje w uzywanie Najemcy miejsce o powierzchni ok. 1,5 - znajduĵ ce si? w budynku Gminne Hali 

* ^ Sportowej pod adresem ul. Powstahcow Wlkp. 35, 62-720 Brudzew, pod instalacj? automatu samosprzedajqcego (vendingowego) 
z napojami zimnymi (coca cola, fanta, itp.) - 1 szt. 

2. Umowa najmu obejmuje powierzchnie pod instalacj? automatu samosprzedaĵ cego, wewn t̂rz budynku, w holu glownym na 
parterze. 

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

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

§3. 
1. Automat samosprzedaĵ cy okreslony w § 1. stanowi wtasnosc Najemcy i sluzy do prowadzenia przez Najemc? dzialalnosci 

gospodarczej polegaĵ cej na sprzedazy towarow zgodnych z asortymentem podanym w ofercie. 
2. Automat samosprzedajqcy zainstalowany przez Najemc?, nie moze bye przez Wynajmuĵ cego: 

1) uzywany do sprzedazy wtasnych towarow, 
2) sprzedany, 
3) przeniesiony w inne miejsce, z zastrzezeniem zawartym w § 1 ust. 3. 
4) wykorzystany jako przedmiot rozliczeh z osobami trzecimi, 

^ 5) zmieniony pod wzgl?dem wygl̂ du zewn t̂rznego. 
§ 4 . 

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

§ 5 . 
Najemca zobowiŝ 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) infonnowania Wynajmuĵ cego o tennlnie kazdego montazu i demontazu automatu samosprzedaĵ cego; 
4) przestrzegania przepisow sanitamych, porẑ dkowych, ppoz. i bhp oraz stosowania si? do zaieceh administracji budynku 

Gminnej Hali Sportowej. 
§ 6 . 

Wynajmujacy zobowî zuje si? zapewnic Najemcy prawo kontroli sprzedazy produktow z automatu i w tym celu zapewni wyznaczonym 
przez Najemc? osobom dost?p w kazdym czasle do miejsca, w ktorym zainstalowany jest automat. 

§ 7 . 
1. Najemca zobowî uje si? do uiszczenia zryczattowanej opiaty miesi?cznej w wysokosci 123,00 zl. brutto miesi?cznie od jednego 

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

2. Opiata miesi?czna ptatna b?dzie w rozliczeniu miesi?cznym po wystawieniu faktury VAT z gory za dany miesî c, na konto 
bankowe Wynajmuĵ cego wskazane na fakturze. 

3. Za opoznienie w zaptacie naleznosci wymienionych w ust. 1 Wynajmujacy b?dzie naliczac i pobierac od Najemcy odsetki 
ustawowe na zasadach ogolnych. / / 



.,euiszczenie ktorejkolwiek z okreslonych w ust. 1 naleznosci skutkowac b?dzie rozwî zaniem umowy bez wypowiedzenia 
w trybie natychmiastowym. 

§ 8 . 
1. Wynajmujacy nie ponosi odpowiedziainosci za zainstalowany na wynajmowanych powierzchniach automat samosprzedaĵ cy oraz 

zwiqzany z nim sprz?t i wyposazenie, stanowî ce wlasnosc Najemcy. 
2. Wynajmujacy nie ubezpiecza automatu samospf7edaĵ cego oraz zwî zanego z nimi sprz?tu i wyposazenia Najemcy. 

§ 9 . 
1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony, tj. od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. 
2. Wynajmujacy zastrzega mozliwosc zwolnlenia Najemcy z obowî zku uiszczania opteta mlesî cznej w okresie wakacyjnym (lipiec, 

sierpieh) pod wamnkiem, ze Najemca zlozy oswiadczenie, ze nie b?dzie w tym okresie prowadzit sprzedazy z automatu 
samosprzedaĵ cego. Najemca moze rowniez na ten okres zabrac automat lokalu Wynajmuĵ cego. 

§10 . 
W razie niedotrzymania przez Najemc? uzgodnionych w umowie warunkow Wynajmujacy moze uznac, ze nast^ito rozwiq̂ zanie 
umowy z winy Najemcy i pisemnie wezwac Najemc? do zwolnlenia wynajmowanej powierzchni w temiinie natychmiastowym bez 
potrzeby wypowiedzenia umowy. 

§ 1 1 -
Zmiany w Umowie mog^byc dokonywane w formie obustronnie podpisanych aneksu, pod rygorem niewaznosci. 

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

§ 1 3 . 
Wszeikie spory wynikaĵ ce z realizacji niniejszej umowy strony zobowiazuja si? rozstrzygac polubownie, a w przypadku braku 

^orozumienia rozstrzygac je b?d^S^dy wlasciwe miejscowo i rzeczowo dia siedziby Wynajmuĵ cego. 
§14 . 

Umow? sporzq̂ dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach dwa dia wynajmuĵ cego I jeden dIa najemcy. 
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