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(wzór umowy najmu) 

Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

UMOWA  

 

zawarta w Krakowie dnia ………………….. pomiędzy: 

 

Krakowskim Biurem Festiwalowym, z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 

Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską 

Kraków pod nr 19,  z numerem NIP: 6761787436, REGON: 351210040,  

reprezentowanym przez Panią Izabelę Helbin – Dyrektora  

zwanym dalej Wynajmującym 

a 

…………………………………………………… 

, 

zwanym dalej Najemcą, 

łącznie zwanymi dalej Stronami. 

 

§ 1 

1. Wynajmujący oświadcza, że: 

1) Przysługuje mu prawo do udostępniania piwnic Pawilonu Wyspiańskiego 

zlokalizowanego w Krakowie przy Placu Wszystkich Świętych 2, zwanego dalej: 

„Pawilonem”,  osobom trzecim na zasadzie umowy najmu; 

2) W Pawilonie opisanym  powyżej  znajdują się pomieszczenia przeznaczone na 

wynajem, zwane dalej „przedmiotem najmu”.  Za przedmiot najmu strony 

ustalają powierzchnię na poziomach -1 oraz -2 oraz schody jako ciąg 

komunikacyjny pomiędzy poziomami -1 i -2, posadowione w Pawilonie. Łączna 

powierzchnia przedmiotu najmu wynosi 167,64 m² i składają się na nią,  na 

poziomie -2: hall – 44,20 m², ekspozycja – 73,11 m², zaplecze z wc– 4,14 m², 

powierzchnia użytkowa pomocnicza – 4,24 m² na poziomie -1: hall – 30,17 m², 

toaleta męska – 2,61 m², toaleta damska – 2,56 m², komunikacja – 6,18 m2 

powierzchnia użytkowa pomocnicza – 0,43 m². Szczegółowy opis przedmiotu 

najmu zawiera Załącznik nr 1 do umowy – wyciąg z inwentaryzacji piwnic w 

Pawilonie.  

2. Najemca oświadcza, że: 

1) Zamierza  wynająć  od  Wynajmującego  przedmiot  najmu. 

2) Posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia niezbędne do prowadzenia 

w przedmiocie najmu działalności gospodarczej opisanej w § 2 ust. 2 umowy.  

3)  Znane mu są prawa i obowiązki wynikające z Umowy, jak również wszelkiego 

rodzaju ograniczenia oraz szczegółowe koszty, wynikające z Umowy, 
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4) Ocenił na własną odpowiedzialność atrakcyjność i ryzyko związane z 

prowadzeniem działalności w Pawilonie, także w odniesieniu do przedmiotu 

najmu i nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do 

Wynajmującego. 

 

§ 2 

1. Wynajmujący wynajmuje a Najemca obejmuje w najem przedmiot najmu.  

2. Najemca ma prawo wykorzystywać przedmiot najmu na potrzeby działalności 

gospodarczej polegającej na 

……………………………………………………………………………………..  Jakakolwiek zmiana 

sposobu korzystania z przedmiotu najmu określona wyżej nie jest dozwolona, 

bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego oraz wymaganych zezwoleń od 

właściwych władz, o ile będą potrzebne, a takie zezwolenia Najemca uzyska na 

swój koszt. 

 

§ 3 

Najemca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek trwałego ingerowania w przedmiot 

najmu, w tym przeprowadzania jakichkolwiek prac adaptacyjnych lub remontowych bez 

pisemnej zgody Wynajmującego. 

§ 4 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 

czerwca  2018 r.  

§ 5 

Najemca zobowiązuje się do zapewnienia na rzecz Wynajmującego świadczeń 

wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 do umowy.  

§ 6 

1. Z tytułu wykonania świadczeń określonych w § 5 umowy na rzecz Wynajmującego 

Najemcy przysługuje wynagrodzenie ………………………………………….. 

2. Z tytułu najmu Wynajmującemu należny jest czynsz…………………………….. Schody 

jako ciąg komunikacyjny wchodzą w zakres przedmiotu najmu, przy czym nie jest 

naliczany czynsz z tytułu ich użytkowania w związku z funkcją schodów jako ciągu 

komunikacyjnego. Czynsz rozliczony zostanie w następujący sposób:  

3. W przypadku gdy Najemca nie wykona któregokolwiek z świadczeń, o których 

mowa w  § 5 umowy zobowiązany jest do uiszczania całości czynszu przelewem w 

terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

4. Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu czynszu w formie przelewu 

na następujący rachunek bankowy:  68102028920000500205909926. 

 

§ 7 
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W związku z wynajęciem przedmiotu najmu, Najemca  zobowiązuje się wobec 

Wynajmującego do opłacenia  świadczeń dodatkowych (z tytułu opłaty za dostawę 

centralnego ogrzewania do lokalu, za pobór zimnej wody, za odprowadzenie ścieków, za 

dostawę energii elektrycznej, za wywóz nieczystości stałych,  za zapewnienie ochrony 

oraz usługi sprzątania, za partycypację w kosztach utrzymania części wspólnych 

budynku), w wysokości ………………………………, płatnej z dołu do ….. dnia każdego 

miesiąca, na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego. Szczegółowe 

zestawienie świadczeń dodatkowych (opłaty ryczałtowej) zawiera Załącznik nr 3 do 

umowy.  

§ 8 

1. Najemca zobowiązany jest, w czasie trwania umowy najmu, do: 

1) utrzymywania przedmiotu najmu w należytym porządku; 

2) zwrotu kosztów wszelkich szkód powstałych z jego winy, 

3) przestrzegania zasad współżycia społecznego; 

4) wyposażenia przedmiotu najmu w sprzęt przeciwpożarowy, stosownie do 

przepisów obowiązujących w tym względzie, 

5) przestrzegania ustalonego przez Wynajmującego jednolitego dla 

wszystkich powierzchni handlowych porządku w zakresie wystroju 

wnętrza przedmiotu najmu, w tym wizerunku naklejek z cenami towarów. 

2. Najemca nie ma prawa podnająć lub oddać w bezpłatne użytkowanie przedmiotu 

najmu osobie trzeciej. 

3. Niedopuszczalna jest zmiana funkcji przedmiotu najmu w całości lub w jego części, 

bez zgody Wynajmującego. 

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osobowe lub 

majątkowe Najemcy lub osób trzecich powstałe na terenie przedmiotu najmu, 

chyba że szkoda taka powstała z winy umyślnej Wynajmującego lub jego rażącego 

niedbalstwa.  

 

§ 9 

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w 

następujących sytuacjach: 

1) zmiany przez Najemcę sposobu korzystania z Przedmiotu Najmu bądź 

dokonania w nim przeróbek bez wcześniejszej zgody Wynajmującego, 

2) rażącego lub powtarzającego się naruszenia przez Najemcę postanowień 

Umowy, 

3) prowadzenia  Najemca w Przedmiocie Najmu innej działalność niż 

określona niniejszą umową. 

2. Zwrot przedmiotu Najmu Wynajmującemu powinien nastąpić najpóźniej w dniu 

wygaśnięcia lub w terminie 3 dni od dnia rozwiązania Umowy i najpóźniej w tym 

dniu zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy. Protokół zostanie 

sporządzony z udziałem Wynajmującego i Najemcy lub osób przez nich 
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upoważnionych w dniu zwrotu Przedmiotu Najmu. Jeżeli Najemca nie stawi się w 

terminie wskazanym w zawiadomieniu, Wynajmujący sporządzi protokół zdawczo 

– odbiorczy bez udziału Najemcy. 

3. Najemca obowiązany jest, w szczególności: 

1) usunąć z przedmiotu najmu rzeczy stanowiące jego własność (w 

szczególności rzeczy ruchome) i pozostawić go w stanie nie pogorszonym 

ponad normalne zużycie wynikające z okresu najmu, 

2) posprzątać przedmiot najmu, 

3) dokonać obciążających go napraw. 

4. Nieprzekazanie Przedmiotu Najmu Wynajmującemu za protokołem zdawczo-

odbiorczym przez dotychczasowego Najemcę w przypadku wygaśnięcia lub  

rozwiązania niniejszej umowy daje Wynajmującemu prawo do podjęcia działań 

umożliwiających usunięcie Najemcy z Przedmiotu Najmu. 

5. W przypadku korzystania z Przedmiotu Najmu przez Najemcę po terminie 

wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zobowiązany jest on do uiszczania niżej 

wymienionych należności: 

1) opłaty za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości 150 

% wysokości czynszu uiszczanego do dnia obowiązywania umowy najmu, 

2) opłaty za świadczenia dodatkowe wymienione w § 7 umowy, 

płatnych na podstawie faktury,  w terminie 10 dni od daty jej wystawienia. 

 

 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory mogące wyniknąć, w związku z wykonywaniem stosunku najmu objętego 

niniejszą umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla 

siedziby Wynajmującego. 

4. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

Załącznik nr 1 – wyciąg z inwentaryzacji piwnic w przedmiocie najmu  

Załącznik nr 2 - cennik świadczeń realizowanych przez Najemcę na rzecz 

Wynajmującego  

Załącznik nr 3 – regulamin rozliczania opłaty ryczałtowej 

 

 

WYNAJMUJĄCY                                                                                  NAJEMCA 


