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                                                                                                 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 
 
 

UMOWA  Nr ……. 
NAJMU LOKALU 

 
zawarta w dniu …………… 2013 r. w Warszawie 
pomiędzy: 
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, 02-591 Warszawa  ul. Stefana  Batorego 5, NIP: 
521-052-60-30, REGON: 012-293-240 

reprezentowanym przez: 

……………………….. – ……………………………………………………………… 
zwanym dalej „WYNAJMUJĄCYM”,   

a 
…………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………  
z siedzibą w ………………., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez …………………….. pod nr …………… NIP: …….. REGON: ……/ zarejestrowaną  
w Sądzie Rejonowym w………………… Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ……………., REGON: …………, NIP: …………, 
reprezentowana przez: 
…………………………………………                    …………………………………………... 
 
zwaną dalej „NAJEMCĄ” 
 
Na podstawie wyboru oferty w dniu …... w trybie konkursu ofert na najem lokalu w  celu 
prowadzenia bufetu znajdującego się w budynku przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie, 
zawarta została umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości położonej   
w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5. 

2. Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni 85,42 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gastronomicznej (bufet), zlokalizowany na IV piętrze  budynku, położonego w 
Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5, składający się z następujących pomieszczeń: 

1) sali konsumpcyjnej z bufetem o powierzchni – 64,5 m2; 

2) zaplecza kuchennego o powierzchni – 5,4 m2; 

3) zmywalni naczyń stołowych o powierzchni – 2,5 m2; 

4) szatni dla pracowników wraz z toaletą o powierzchni – 7,4 m2; 

5) pomieszczenia z separatorem tłuszczu o powierzchni – 5,62 m2. 

3. Lokal, o którym mowa w ust. 2, wyposażony jest w: 

1) instalację elektryczną; 

2) instalację wodno-kanalizacyjną; 

3) instalację ciepłowniczą; 

4) wentylację grawitacyjną; 

5) klimatyzację. 
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4. Wynajmujący przekaże Najemcy przedmiot najmu nie później niż do dnia 2 kwietnia  
2013 r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5. Lokal  posiada  wyposażenie  wymienione w protokole zdawczo-odbiorczym, 
stanowiącym załącznik do umowy. 

6. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i nie wnosi w tym 
zakresie żadnych zastrzeżeń. 

7. Uruchomienie bufetu, o którym mowa w ust. 2, nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

§ 2. 

Czas trwania stosunku najmu 

Umowa zostaje zawarta na  czas  oznaczony, na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 1 ust. 4. 

 

§ 3. 

Obowiązki  i uprawnienia Najemcy 

 Korzystanie przez Najemcę z lokalu odbywać się będzie na następujących zasadach: 

1) Najemca zobowiązuje się użytkować lokal będący przedmiotem najmu wraz z jego 
wyposażeniem technicznym, w sposób zgodny z przeznaczeniem przyjętym  
w umowie i wymogami prawidłowej eksploatacji; 

2) bufet będzie ogólnie dostępny dla pracowników Wynajmującego  
oraz jego klientów.  Najemca  zobowiązuje  się,  że  bufet  będzie  czynny we  wszystkie  
dni  robocze MSW tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16.15.  
Wynajmujący dopuszcza skrócenie lub przedłużenie czasu otwarcia, w zależności od 
okoliczności i uprzedniej zgody Wynajmującego na piśmie; 

3) Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie może rozporządzać przedmiotem 
najmu, a w szczególności nie może oddawać w całości lub w części lokalu w podnajem 
(nawet bezpłatnie) lub do korzystania osobom trzecim na podstawie innych tytułów 
prawnych; 

4) Najemca zobowiązuje się do utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym, a także 
do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw i remontów niezbędnych do 
zachowania lokalu w stanie niepogorszonym; 

5) Najemca  zobowiązany  jest  do  zachowania  w  lokalu  bezwzględnego  zakazu  
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych; 

6) w lokalu oraz na terenie całego budynku MSW przy ul. Batorego 5 w Warszawie 
obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych; 

7) Najemca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania przepisów sanitarno-
epidemiologicznych, BHP, przeciwpożarowych i porządkowych oraz będzie ponosić 
odpowiedzialność z tego tytułu, w tym wyposaży lokal na własny koszt w niezbędny 
sprzęt przeciwpożarowy. 

 

§ 4. 

 

1. Najemca  przed  rozpoczęciem  działalności  zobowiązuje się do uzyskania na swój 
koszt wszelkich wymaganych zezwoleń na prowadzenie działalności gastronomicznej  
w wynajmowanym lokalu, w tym m.in. pozytywną opinię właściwych miejscowo służb 
inspekcji sanitarnej. Dokumenty wraz z opinią oraz listą pracowników posiadających 
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aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy w lokalu gastronomicznym, w tym 
badania na nosicielstwo, powinny zostać przedłożone Wynajmującemu przed 
rozpoczęciem działalności bufetu. 

 
2. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne w lokalu, przeróbki lub ulepszenia mogą być 

dokonywane przez Najemcę na jego koszt, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej 
zgody Wynajmującego 

3.  Najemca może dokonywać ulepszeń i modernizacji lokalu po uprzednim, każdorazowym, 
uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego na ich wykonanie. 

4. Strony niniejszej umowy ustalają, że Wynajmującemu przysługuje prawo zachowania 
ulepszeń lokalu dokonanych przez Najemcę, bez obowiązku rozliczenia się z Najemcą. 

 
5. W każdym przypadku wykonania przez Najemcę remontu lokalu polegającego na jego 

modernizacji, Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych nakładów. 
 
6. Najemca zobowiązuje się pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za szkodę  

do niezwłocznego powiadomienia  na piśmie Wynajmującego o wszelkich zakłóceniach  
i awariach, których usunięcie lub naprawa należy do obowiązków Wynajmującego. 

7.  Najemca  we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest utrzymywać czystość 
w lokalu oraz zorganizować wywóz śmieci, odpadów i nieczystości. W tym celu Najemca 
zawrze stosowną umowę i jej kopię przekaże Wynajmującemu w terminie 14 dni od 
uruchomienia bufetu. 

 
8. Najemca na własny koszt będzie dokonywał: 
 

1) okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, separatora 
tłuszczów, zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo 
ochrony środowiska; 

 
2) czyszczenia  (co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym) separatora  tłuszczów, a na 

potwierdzenie tego przedstawi  Wynajmującemu  dokumenty  potwierdzające 
wykonanie usługi przez wyspecjalizowany podmiot, posiadając stosowne 
uprawnienia. 

 
9. W okresie objętym umową Najemca zobowiązuje się, posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej najemcy za szkody osobowe i rzeczowe w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą w lokalu Wynajmującego, na sumę gwarancyjną 
wynoszącą co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Najemca 
obowiązany jest okazać posiadaną polisę Wynajmującemu na jego żądanie. 

 
§ 5. 

 
Obowiązki i uprawnienia Wynajmującego 

 
1. Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymania nieruchomości w należytym stanie 

technicznym oraz do zapewnienia porządku i czystości w pomieszczeniach 
przeznaczonych do wspólnego użytkowania i na terenie przylegającym do budynku. 

 
2. Wynajmujący zadba o prawidłowy stan eksploatowanych urządzeń technicznych 

nieruchomości, wpływających na zapewnienie ciągłości dostaw energii cieplnej i wody. 
 
3. Wynajmujący zapewni Najemcy ograniczony  dojazdu   do   budynku   w   godzinach   

urzędowania,   a   poza   nimi, po uprzednim uzgodnieniu ze służbami ochrony budynku. 
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4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przez Najemcę składników   
majątkowych będących jego własnością lub pozostających w jego dyspozycji, na skutek 
niewłaściwego ich zabezpieczenia lub zdarzeń losowych. 

 
5. Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami usunięcia spowodowanych przez 

niego szkód, o ile Najemca sam nie usunął wyrządzonej szkody lub nie wywiązał się z 
obowiązku usunięcia szkody w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego. W takim 
przypadku Najemca zwróci Wynajmującemu poniesione koszty usunięcia szkody w 
kwocie obciążenia Wynajmującego wynikającego z faktury/rachunku za wykonane 
prace. 

 
6. Wynajmującemu przysługuje prawo do dostępu w każdym czasie do instalacji 

technicznych znajdujących się w lokalu objętym umową najmu. 
 
7. Wynajmującemu przysługuje prawo dostępu do lokalu objętego umową najmu w celu 

oceny utrzymywania przez Najemcę lokalu i jego infrastruktury w należytym stanie 
technicznym oraz wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. 

 
8. Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia Najemcy następujących świadczeń: 
 

1)   dostarczania energii elektrycznej; 
2)   dostarczania ciepłej i zimnej wody oraz odbioru ścieków; 
3)   dostarczania energii cieplnej. 

 
§ 6. 

 
Czynsz 

 
1. Najemca z tytułu niniejszej umowy będzie płacił Wynajmującemu miesięczny czynsz  

w wysokości …………………… zł (słownie: 
…………………………………………………………….) 

 
2. Zapłata czynszu następować będzie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie 

rachunku wystawionego przez Wynajmującego, począwszy od dnia podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 1 ust. 4 . 

 
3. Wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu 

cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, obwieszczonym przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 
§ 7. 

 
Inne obciążenia Najemcy 

 
1. Niezależnie od czynszu, o którym mowa w § 6, Najemca zobowiązany jest do uiszczania 

opłat dodatkowych związanych z przedmiotem najmu, tj.  energii elektrycznej oraz 
ciepłej i zimnej wody. 

 
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, Najemca będzie ponosił za faktyczne ich zużycie 

wynikające ze wskazań podliczników, według stawek określonych  przez dostawców 
mediów. 

 
3. Zapłata przez Najemcę należności z tytułu opłat dodatkowych, następować będzie  

w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Wynajmującego rachunku. 
 
4. Wysokość opłat dodatkowych będzie ulegała zmianie stosownie do zmian stawek 

jednostkowych wprowadzonych przez dostawców mediów i będzie obowiązywać od 
chwili ich wprowadzenia. 
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5. O zmianach tych Wynajmujący zawiadamia Najemcę na piśmie, podając termin ich 

obowiązywania 
 

§ 8. 
 

1. Zmiana wysokości stawki czynszu oraz opłat dodatkowych, nie stanowi zmiany umowy. 
Wynajmujący zobowiązany jest jednak, do pisemnego powiadomienia Najemcy o 
wysokości zwaloryzowanej stawki czynszowej oraz opłat dodatkowych, podając w 
powiadomieniu termin ich obowiązywania. 

 
2. Czynsz najmu oraz opłaty dodatkowe Najemca będzie wpłacał na rachunek bankowy 

Wynajmującego wskazany w rachunku. 
 

§ 9. 
 

W razie opóźnienia w zapłacie czynszu lub opłat dodatkowych, Wynajmującemu przysługuje 
prawo naliczenia odsetek ustawowych, a wpłaty należności dokonywane przez Najemcę  
w pierwszej kolejności zaliczane będą na poczet należnych odsetek. 

 
§ 10. 

 
Za bezumowne korzystanie z lokalu po ustaniu stosunku najmu, Wynajmujący ma prawo 
pobierać wynagrodzenie w wysokości 200 zł (dwieście złotych) miesięcznie za 1m2 
wykorzystywanej powierzchni. 
 

§ 11. 
 

Kary umowne 
 

1. Najemca zapłaci Wynajmującemu kary umowne z tytułu: 
 

   1) opóźnienia terminu uruchomienia bufetu, o którym mowa w § 1 ust. 7, 
w wysokości  1 % kwoty czynszu wymienionej w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

   2)  niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, w wysokości 
trzykrotności kwoty czynszu, o której mowa w § 6 ust. 1; 

   3) odstąpienia przez Wynajmującego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Najemcy, w wysokości trzykrotności kwoty czynszu, o której mowa w § 6 ust.1. 
Kara z powyższego tytułu jest niezależna od kary przewidzianej w pkt 2. 

 
2. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Najemcę wezwania 

do ich zapłaty. 
 
3. Przewidziane w umowie kary umowne, nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 12. 
 

Rozwiązanie umowy 
 

1. Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie bez zachowania 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w razie: 

 
1) zaprzestania lub czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,  

bez zgody Wynajmującego, przy czym podstawę do rozwiązania stanowi przerwa w 
pracy bufetu trwająca dłużej niż jeden dzień roboczy w miesiącu kalendarzowym; 

2) niedotrzymania terminu rozpoczęcia działalności gastronomicznej; 
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3) nieprzestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a także warunków 
sanitarno-epidemiologicznych  wymaganych przy prowadzeniu działalności 
gastronomicznej bądź wydania przez Inspekcję Sanitarną lub inne właściwe służby 
całkowitego lub czasowego zakazu prowadzenia przez Najemcę działalności 
gastronomicznej; 

4) zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu lub opłat dodatkowych za dwa pełne 
okresy rozliczeniowe; 

5) naruszenia przez Najemcę warunków umowy, jej niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania, pomimo pisemnego upomnienia i upływu terminu wyznaczonego przez 
wynajmującego na przywrócenie stanu zgodnego z warunkami umowy 

 
2. Rozwiązanie umowy z jakichkolwiek przyczyn zobowiązuje Najemcę do: 
 

1) opuszczenia lokalu najpóźniej w terminie 3 dni od dnia rozwiązania umowy  
2) przekazania lokalu Wynajmującemu łącznie z wyposażeniem w stanie 

niepogorszonym, ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 
określonym w pkt 1)  

 
3. W przypadku nieopuszczenia lokalu w terminie określonym w ust. 2  Wynajmujący 

sporządzi jednostronny protokół zdawczo-odbiorczy ze skutkiem dla Najemcy. 
 
4. Nieodebrane wyposażenie lokalu, do którego tytuł prawny posiada Najemca, zostanie 

zdeponowane przez Wynajmującego na koszt Najemcy. 
 
5. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
 
 

§ 13. 
 

Kaucja 
 

1. Dla zabezpieczenia ewentualnych kosztów napraw i przywrócenia lokalu do stanu 
poprzedniego Najemca w chwili zawarcia umowy zobowiązany jest wpłacić 
Wynajmującemu kaucję w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu najmu, która 
ulega zwrotowi w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy, chyba, że zostanie zaliczona na 
poczet należności przysługujących Wynajmującemu. Kaucja nie podlega 
oprocentowaniu. 

 
2. Najemca zobowiązany jest uzupełnić kaucję do wysokości określonej w ust. 1, w terminie 

30 dni, licząc od dnia otrzymania od Wynajmującego pisemnego powiadomienia o 
wysokości kwoty o jaką należy uzupełnić kaucję, pod rygorem rozwiązania przez 
Wynajmującego umowy najmu w trybie określonym w § 12 ust. 1 umowy. 

 
 

§ 14. 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Strony wyznaczają do kontaktów w sprawie wykonywania postanowień niniejszej umowy: 
 

1) ze strony Wynajmującego - …………………………………………tel. kontaktowy nr 
…………….. 

2) ze strony Najemcy            - ………………………………………… tel. kontaktowy nr 
…………….. 

 
2. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, wymienionych w ust. 1, nie stanowi zmiany 
umowy. 
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§ 15. 

 
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie. 
 

§ 16. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego. 
 
2. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego. 
 

§ 17. 
 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 
 
2. Integralną część umowy stanowią regulamin konkursu, formularz ofertowy oraz załącznik. 
 
 
Załącznik do umowy: 
 
Protokół zdawczo-odbiorczy 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYNAJMUJĄCY                                                                                NAJEMCA 
 
 
 

 
 


