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UMOWA NAJMU Nr WO.2501.7.2019 

zawarta w dniu 10 paidziernika 2019 r. w Garwolinie pomiydzy Miastem Garwolina, 08
400 Garwolin, ul. Staszica 15, NIP 826 - 219-77-98, REGON 711582150 
reprezentowanym przez: 
dr Marzen~ Boguslaw~ Swieczak - Burmistrza Miasta Garwolina 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Garwolina - mgr Katarzyny Nozdryn - Plotnickiej 
zwanym dalej "Wynajmuj~cym", 

a 

NETIA S.A. z siedzib~ w Warszawie, ul. Poleczki 13, wpisan~ do rejestru 
przedsi~biorc6w prowadzonego przez S'ld Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S'ldowego pod numerem KRS 0000041649, NIP 526-02
05-575, REGON 011566374, kapital zakJadowy w wysokosci 335.578.344,00 PLN, 
oplacony w calosci, reprezentowan'l przez: 

1. 	 - Pelnomocnika NETIA S.A. 
2. 	 ~ - Pelnomocnika NETIA S.A. 

zwanym dalej "Najemc~", 

zwanymi l'lcznie "Stronami". 
§ 1 

Przedmiotem zawartej umowy jest udostypnienie Najemcy lokalu 0 powierzchni utytkowej 28,5 
m2 usytuowanego w budynku stanowi'lcym wlasnosc Wynajmuj'lcego, polozonym 
w Garwolinie przy ul. Staszica 15. 

§2 
1. Wynajmuj'lcy oswiadcza, ze: 

1) dysponuje i rna prawo do wynajmowania Przedmiotu Najmu; 

2) wynajmowanie Przedmiotu Najmu nie narusza jakichkolwiek praw przysruguj'lcych do 


niego osobom trzecim; 
3) w stosunku do Nieruchomosci nie toczy siy postypowanie s'ldowe lub egzekucyjne. 

§3 
1. 	 Czynsz najmu platny bydzie od dnia przekazania lokalu. 
2. 	 Zal'lcznikiem do umowy jest protok61 przekazania lokalu, kt6ry zawiera opis 

stanu technicznego i utytkowego lokalu, wyposazenie lokalu, oraz zasady uiszczania 
oplat za media znajduj'lce siy w lokalu. 

§4 
Najemca wykorzysta w/w lokal - na obslugy dotychczasowej automatycznej centrali 
telefonicznej, przy czym wszelkie materialy i urz'ldzenia wniesione przez Najemcy do lokalu 
pozostaj'l jego wyl'lczn'l wlasnosci'l. 
Koszty remont6w biez'lcych i przegl'ld6w oraz konserwacji w zwi¥ku z uzytkowaniem lokalu 
ponosi Najemca. 



§5 

1. 	 Czynsz najrnu nale:zny Wynajrnuj~cernu b~dzie platny w okresach rniesi~cznych, 

do 10 dni od daty otrzyrnania faktury wystawionej przez Miasto Garwolin na konto Miasta 
Garwolina Nr 79 9210 0008 0013 84552000 0010 w Banku Sp61dzielczym O/Garwolin, 
przy czyrn rniesi~czna stawka czynszu wynosic b~dzie: 40,00 zlotych netto za 1 rn2 

powierzchni = l~cznie 1.140,00 zlotych (Slownie: Jeden tysi~c sto czterdziesci zlotych netto.) 
+ obowi¥uj~cy podatek VAT. 

2. 	 W przypadku niedotrzyrnania tenninow platnosci" 0 ktorych rnowa w ust. 1 Miasto 
Garwolin rnoze naliczyc ustawowe odsetki za zwlok~. 

§6 
Urnowa zostaje zawarta na czas okreslony pocz~wszy od dnia 11 paidziernika 2019 r. 
do dnia 10 paidziernika 2022 r. 

§7 
1. 	 Najernca zobowi¥uje Sl~ do zachowania przedrniotu naJrnu w stanie niepogorszonyrn 

i uporz~dkowanym. . .
2. 	 Wszelkie adaptacje ulepszenia przedmiotu naJrnu wyrnagaj~ plsernneJ zgody 

Wynajrnuj ~cego. 
3. 	 Najernca rna prawo oddac przedmiot najrnu (lokal) w podnajern osoborn trzecirn jedynie 

w przypadku uzyskania na to pisernnej zgody Wynajrnuj~cego. 
4. 	 Wynajrnuj~cy jest zobowi¥any do umozliwienia Najerncy lub osoborn przez niego 

upowaZnionym dost~pu do Przedrniotu Najrnu przez 24 godziny na dob~, we wszystkie dni 
w roku. 

5. 	 Wynajrnuj~cy zobowi¥uje si~ do niezwlocznego infonnowania Najerncy 0 zbyciu 
Nieruchornosci. 

6. 	 Wszelkie rzeczy wniesione przez Najernc~ do Przedrniotu Najrnu stanowi~ wlasnosc 
Najerncy i pozostaj~ jego wlasnosci~ rowniez po wygaSni~ciu lub rozwi¥aniu niniejszej 
Urnowy. 

§8 
1. 	 Kazdej ze stron przysluguje prawo do rozwi¥ania urnowy w tenninie 30 dni licz~c od 

ostatniego dnia rniesi~ca, w ktoryrn nast~pilo wypowiedzenie pisernne umowy. 
2. 	 Wynajrnuj~cy zastrzega sobie rnozliwosc rozwi¥ania urnowy, jezeli Najernca zalegac 

b~dzie z zaplat~ czynszu przez co najrnniej trzy kolejne rniesi~ce, lub jezeli pornieszczenia 
b~d~ wykorzystywane na inny cel niz okreslone w umowie. 

§9 
1. 	 W szelkie zmiany zapisu urnowy wymagaj~ fonny pisernnej. 
2. 	 Wszelkie zawiadornienia lub inne infonnacje b~d~ dokonywanie na plsrnle i dor~czane 

osobiscie lub listern poleconyrn z potwierdzeniern odbioru, na nast~puj~cy adres Najerncy: 
Korespondencja: Netia S.A. Netia Tower ul. TaSrnowa 7 A, 02-677 Warszawa. 
Faktury: Netia S.A., ul. Strzegornska 142 a, 54-429 Wroclaw. 

3. 	 W przypadku zmiany przez Najernc~ adresu do korespondencji wskazanego w umowie bez 
powiadornienia 0 tyrn Miasta Garwolina, korespondencje oraz faktury wysylane na 
wskazany w umowie adres uwaza siy za doryczone. 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz~ umow~ rnaH zastosowanie przeplsy Kodeksu 
Cywilnego. 



§11 


Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymienialy siy danymi osobowymi os6b, kt6rymi 
bydq siy poslugiwac przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich 
podwykonawc6w, pracownik6w swoich i swoich podwykonawc6w, jak i innych os6b) (dalej 
zwane "Personelem"). W zwiqzku z tym Strony bydq wymieniac siy danymi osobowymi 
Personelu (przekazanie administrator do administratora). W celu wywiqzania siy z obowiqzk6w 
infonnacyjnych Rozporllldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych 'W zwiqzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych, zwane dalej RODO), Strona przekazujqca 
dane osobowe Personelu ("Strona przekazujqca") zobowiqzuje siy i jest upowaZniona do 
przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymujqcej dane osobowe Personelu ("Strona 
Otrzymujqca") infonnacji zgodne z zakresem art. 14 RODO. 

§12 
1. 	 Umowa stanowi jedyne i calkowite porozumienie pomi((dzy Stronami i czyni niewaznymi 

wszelkie ustalenia lub oswiadczenia dotyczqce Przedmiotu Najmu dokonane w jakiejkolwiek 
fonnie przez Strony przed zawarciem Umowy. 

2. 	 Umowa niniejsza zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla katdej ze Stron. 

3. 	 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie b((dq mialy zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

Najemca 

~ ................p~ 


Pelnomocnfk 


