
Załqcznik nr 1 do ogtoszenia
WzÓr umowy

Umowa dzieriawy pomieszcze przeznaczonych na bufet

hf ........,.120t8

W dniu w Warszawie pomiędzy:

Miasto Stołeczne Warszawa, P|ac Bankowy 3/5, o0.950 Warszawa, N|P: 525 _22- 48 - 48L,
reprezentowane na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia t3.O7.}OLz
nr GP.lX,0o52.2772.2oL2 przez Pana Stawomira Kasprzaka - Dyrektora Zespotu SzkÓt Licealnych
i Technicznych nr L, ul. Wiśniowa 56, 02-5fo Warszawa zwanym dalszej części umowy
Wydzierżawiajqcym

a

..t............................, przY ul. 02 495 Warszawa, prowadzqcym dziatalność
gospodarczq pod nazwq .. . . . . . . . . .  .z adresem .. . . . . . . . . . . . . ,  posiadajqcym PESEL . . . . ,  NIP

'. zwanQ dalej Dzierżawcq

Przedmiot umowy

9r

1. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie nr 210 o powierzchni 48 m2, ktÓre znajduje s ię
w budynku przy ul .  Wiśniowej 56, w Warszawie na nieruchomości będqcej wtasnościq m.st.
Wa rszawy w uzytkowan iu Wydzierżawiajqcego, zwa ne da lej,, loka|em,,.

2. Strony umowy zgodnie ustalajq, lż lokaI będzie używany przez Dzierżawcę wytqcznie w celu
prowadzenia ograniczonej dziatalności gastronomicznej W formie bufetu dla uczniÓw
i pracown ikÓw Wydzierzawiajqcego.

3. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastqpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczggo,
stanowiqcego zatqcznik nr ]..

oświadczenie Dzierżawcy

Sz

L, Dzierzawca oświadcza, .z posiada odpowiedniq wiedzę, persone| idoświadczenie oraz
kwa|ifikacje niezbędne do prowadzenia ustug o charakterze gastronomicznym na rzecz
uczniÓw ipracownikÓw Wydzierżawiajqcego, z uwzględnieniem potrzeb uczniÓw
uczęszczajqcych do Wydzierżawiajqcego.

2. Dzierzawca oświadcza, iż |okal nadaje się do umÓwionego uzytku i akceptuje jego stan
techniczny.
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Prawa i obowiqzki Wydzlerżawiajqcego

9s

Wydzierżawiajqcy zobowiqzuje s ię do wskazania miejsca poboru wody, energi i
eIektrycznej oraz miejsca sktadowania odpadÓw.
Wydzierżawlajqcemu przystuguje nieograniczone prawo do kontrot i  zap!ecza
kuchennego W zakresie przygotowania i wytwarzania positkÓw.
Uprawnienie to Wydzierżawiajqcy może wykonać samodzielnie lub wspÓlnie
z  odpowiedn imi  organami  lub pracownikami .

Prawa i obowiqzki Dzierżawcy

5ł

Dzierzawca zobowiqzuje się używać pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem,
wynikajqcym z niniejszej umowy oraz przestrzegać wszelkich przepisow prawa, w tym
przeciwpożarowych, bezpiecze stwa i higieny pracy, sanitarnych, zywieniowych.
Wszelk ie uchybienia w tym zakresie oraz odpowiedzialność za brak dotrzymania, tych
WarunkÓw obciqżaj q Dzierzawcę w catości.
Dzierżawca zobowiqzany jest zapewnić funkcjonowanie bufetu od poniedziatku do
piqtku w godz. od 8:00 do 16.00, zwytqczeniem dni wolnych od nauki.  Wsze|kie zmiany
będa konsultowane z dyrekcjq szkoty.
Dzierżawca uzyska wszetkie niezbędne pozw o|enia/zezwolenia zgodne z obowiqzujqcym
prawem oraz doposazy bufet w niezbędne u rzqdzenia i sprzęt gastronomiczny (meb|e,
urzqdzenia i  sprzęt niezbędny do prowadzenia tego typu dziata|ności).
Dziatalność prowadzona przez Dzierzawcę nie będzie powodować uciqż!iwości d|a
użytkownikÓw budynku np. poprzez rozprzestrzenianie s ię po budynku zapachÓw
i hatasu.

Dzierżawca zobowiqzany jest do utrzymania na własny koszt i we własnym zakresie
czystości i  porzqdku W wynajmowanym pomieszczeniu oraz pomieszczeniu
udostępnionym przez szkotę, przeznaczonym do spozywania posiłkÓw, zgodnie
z standardami higieny i  zasad BHP, przestrzegania przepisÓw bhp, ppoi. ,  sanitarno-
epidemiologicznych, z wyłqczeniem dni wolnych od nauki.

6. Dzierzawca zobowiqzanY jest do comiesięcznego uiszczenia czynszu na zasadach
opisanych * 90 niniejszej umowy.

7. Dzierzawca zobowiqzuje s ię do zapewnienia odpowiedniej I iczby pracownikÓw
gwarantujqcej ptynnq obsługę W bufecie. Ponadto, zobowiqzuje s ię do wskazania
z imienia i  nazwiska wrazz numerem dowodu osobistego wykazu swoich pracownikÓw,
ktÓrzy będq przebywal i  na terenie Wydzierzawiajqcego, ce|em świadczenia usług
gastronomicznych. Kazda zmiana osÓb Wymaga odrębnego pisemnego zgtoszenia przez
dzierzawcę.
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8. Dzierzawca nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek prac adaptacyjnych
w pomieszczeniu Iub przerobek bez zgody pisemnej Wydzierzawiajqcego.

9. Dzierzawca nie może oddać przedmiotu najmu w uzytkowanie, najem, podnajem |ub
innq podobnq umowę osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody
Wydzie rżawiajqcego.

10. Dzierzawca, jeśli  będzie w posiadaniu danych osobowych uczniÓw lub pracownikow
Wydzierżawiajqcego, zobowiqzuje się do ich przetwarzania wytqcznie dIa ce|Ów
zwiqzanych z rea|izacjq niniejszej umowy oraz w sposÓb zgodny z przepisami prawa, W
tym z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 201'6/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osÓb fizycznych w zwiq zku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/wE oraz ustawq z dnia 10 maja 2OL8 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018
poz. 1000) Dzierzawca zobowiqzuje s ię do natychmiastowego powiadomienia
Wydzierżawiajqcego o stwierdzeniu prÓby !ub faktu naruszenia poufności danych
osobowych przetwarzanych w wyniku rea|izacji umowy. Dzierzawca na pisemne żqdanie
Wydzierżawiajqcego lub organu prowadzqcego W rozumieniu ustawy z dnia 7 września
1991. r.  (Dz.U.20L7 poz,2198) o systemie oświaty umozt iwia Wydzierzawiajqcemu lub
organowi prowadzqcemu przeprowadzenie kontrol i  procesu przetwarzania i  ochrony
danych osobowych W przypadku incydentu zwiqzanego z naruszeniem danych
osobowych uczniÓw lub pracownikÓw Wydzierzawiajqcego.

].1. Dzierzawca zobowiqzuje s ię do posiadania przez okres trwania umowy ubezpieczenia od
odpowiedziaIności cywiInej z tytutu wyrzqdzonych szkÓd w mieniu Wydzierzawiajqcego
oraz w zwiqzku ze świadczeniem ustug zywnościowych na rzecz uczniÓw i pracownikow
Wydzierzawiajqcego. Na zqdanie Wydzierzawiajqcego Dzierzawca przedstawi kopię
pol isy ubezpieczeniowej z dowodem uiszczenia sktadki.

Zalecenia w zakresie organizacji żywienia w szkole

9s

1. Dzierżawca W zakresie świadczenia ustug gastronomicznych zobowiqzanY jest do
uwzg|ędnienia i  stosowania zalece dotyczqcych organizacj i  zywienia w przedszkolach
i szkołach, dIa ktorych organem prowadzqcym jest m.st. Warszawa zgodnie
zZarzqdzeniem nr 6244/20L4 Prezydenta m.st. WarszawY z dnia 27 czerwca 2OL4 r.
z poź. zm. Ustawq z dnia 25 s ierpnia 2006 r.  o bezpieczer istwie zywności i  żywienia
(Dz.U . z 20L5 r.  poz.594 r.) oraz Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 s ierpnia
20L5 w sprawie grup środkÓw spozywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i mtodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz Wymagari, jakie musza spetnić środki
spozywcze stosowane w ramach zywienia zbiorowego dzieci i mtodziezy w tych
jednostkach (Dz.u. z fA1"6 r.  poz. l"Ls4).
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2. Dzierzawca zobowiqzanY jest posiadać W bufecie asortyment o wysokiej wartości
odzywczej zgodnle zzatqcznikiem nr 2 do zarzqdzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr
6244/201.4 z dnia 27 czerwca 2ot4 r. Wykaz produktÓw spozywczych dostępnych w
bufecie szko|nym zawiera zatqcznik nr 2 do umowy.

3. Dzierżawca, świadczqc ustugi gastronomiczne zobowiqzany jest uwzględniać zmiany
W aktach prawnych, reguIujqcych organizację zywienia zbiorowego W jednostkach

oświatowych.
4. oferta bufetu będzie zawierać rÓżnorodne gorace dania obiadowe tj .:  zU7Y, dania

mięsne, rybne oraz wyroby garmazeryjne: pierogi, satatki ze świeżych Warzyw
lub / i  owocÓw, kanapki,  inne z imne przekqski ,  a także natura|ne soki owocowe
|ub / i  warzywne, wodę mineralnq, jogurty naturalne, batony i  c iastka zbozowe, owoce
sezonowe, drozdzowki. Ponadto, oferta bufetu będzie umozliwiata klientom wybÓr tj.
będzie zawierała minimum dwa rodzaje kazdego dania.

5. Dzierżawca zobowiqzany jest konsu|tować oferowany W bufecie asortyment z dyrekcjq
szkoty.

6. Dzierzawcy zakazuje się reklamowania i promowania produktÓw niezalecanych w diecie
dzieci  i  mtodziezy.

7. Dzierzawca odpowiada za asortyment
i  pracownikom na terenie szkoty.

produktÓw sprzedawanych uczniom

8. Dzierżawca zapewni mozliwość roz|iczania się za oferowany asortyment gotÓwkowo
i bezgotÓwkowo (karta płatnicza, przelew).

9. Dzierzawca zobowiqzany jest do przeprowadzania wśrÓd uczniÓw, rodzicÓw/opiekunÓw
uczniÓw, pracownikÓw szkoty akcji promujqcych asortyment oferowany przez bufet
(ob iady w abonamenc ie)  ;

10. Dziatalność prowadzona przez Dzierzawcę nie będzie powodować uciqż|iwości d|a
użytkownikÓw budynku np. poprzez rozprzestrzenianie s ię po budynku zapachÓw
i hatasu.

].1. Dzierzawca zapewni kultura|nq i mitq obstugę, przY czym |iczba pracownikow w bufecie
powinna gwarantować ptynnq obstugę.

12. W asortymencie mogq się zna|eźc rÓwnież artykuty szkolne np. zeszyty, dtugopisy,
ołÓwki, Iinijki.

1.3. Dopuszcza się sprzedaż wyrobÓw matej gastronomii z uzyciem naczy jednorazowego

użytku, zgodnie z Wymogami sanitarno - epidemiologicznymi d|a tego typu dziata|ności.
].4. Dzierżawca nie będzie reklamowat i  promował produktÓw nie zalecanych w diecie dzieci

i mtodziezy.

15. Zasady pokrywania kosztÓw positkÓw d|a uczniÓw korzystajqcych z pomocy materialnej
optacone j przezwłaściwy ośrodek opieki Spotecznej oraz zasady pokrywania kosztÓw dla
uczniÓw korzystajqcych ze stypendiÓw żywnościowych zostanq zawarte w odrębnych
porozumien iach.

d
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Czynsz Dzierżawcy

9s

Z tytutu oddania do uzywania pomieszczenia, Dzierzawca zobowiqzuje s ię do uiszczenia
czynszu dzierzawczego w wysokości ...... zt brutto (stownie: ), w tym 23% podatku
VAT tj .  . . . . . . . . . . . .  zt (stownie: . . . . . . .) ,  kwota netto czynszu wynosi .  (słownie:. . . . . .)  za
kazdy miesiqc przez okres od 3 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
Z tytutu oddania do używania pomieszczenia, Dzierzawca zobowiqzuje s ię do uiszczenia
czynszu dzierżawczego w wysokości ...... zt brutto (stownie: ), w tym 23% podatku
VAT tj .  . . . . . . . . . . . .  zł (stownie: . . . . . . .) ,  kwota netto czynszu wynosi (stownie:. . . . . .)  za
każdy miesiqc przez okres od 1 l ipca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Czynsz określony w ust. 1 będzie ptatny z gorY co miesiqc do 20 dnia kazdego miesiqca na
podstawie faktury wystawionej przez ZespÓt Szkot Licealnych i Technicznych nr 1
w imieniu Miasta Stotecznego Warszawa na rachunek bankowy o numerze
28103015080000000550902L41, prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A, ul.
Senatorska L6, 00-923 Warszawa. Powyzsze ma zastosowanie takze do innych faktur
wystawianych zgodnie z umoWQ.
W przypadku zmian dotyczqcych podatku VAT, Wydzierzawiajqcy ma prawo
jednostronnej zmiany czynszu, uwzg|ędniajqcej dokonane zmiany.

5. Strony umowy zgodnie ustalajq, iz za dzie zaptaty czynszu dzierzawy uznawany będzie
dzie uznania rachunku bankowego Wydzierżawiajqcego dokonanq wptatq.

6. W przypadku nieuregulowania W terminie nalezności określonej W ust.
1 Wydzierzawiajqcy będzie naliczat ustawowe odsetki za opoźnienie.

7. oprÓcz czynszu Dzierżawca będzie ptacit należność za zuiytq energię e|ektrycznQ W8
wskaza l icznika.

oprÓcz czynszu Dzierżawca będzie ptacit nalezność za zuiytq wodę i odprowadzanie
ściekÓw wg wskazari wodomierza nr 34492753 plomby nr 131123462, nr 1311f3433
z uwzg|ędnieniem stawek cenowych MPWiK w odniesieniu do i lości m3 wody/ściekÓw.
Z tytutu Wywozu odpadÓw komuna|nych, Dzierzawca będzie obciqżany przel
Wydzierzawiajqcego kosztem w wysokości wynikajqcej z uchwat odpowiednich organÓw
za wywÓz selektywnych odpadÓw o pojemności......./miesiqc. Wysokość podawana
będzie w miesięcznych rozI iczeniach.

].0. Ptatności za zużytq energię elektrycznq, wodę, ścieki zostanq uiszczon e przez Dzierżawcę
na podstawie faktury wystawionej co miesiqc przez ZespÓt SzkÓt LiceaInych
i Technicznych nr L w imieniu Miasta Stotecznego Warszawa na rachunek bankowy
o numerze 25103015080000000550902001 prowadzony przez Bank Handlowy
w Warszawie S.A, u!.  Senatorska 16, 00-923 Warszawa w terminie L4 dni.

4.
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Okres trwania umowy

5z
1. Umowa zostaje zawarta od dnia 3 września 2018 r.  do dnia 31 s ierpnia 2019 r.

Rozwiqzanie umowy

Ss
1-. Umowa moze zostać rozwiqzana W każdym czasie za obustronnq zgodq Wyrazonq na

piśmie pod rygorem niewaŻnosc;
2. Wydzierzawiajqcy może rozwiqzac umowę dzierzawy W trybie natychmiastowym

w przypadku:

a. poważnego naruszenia obowiqzkÓw niniejszej umowy przez Dzierzawcę, tj.
W szczegÓlności:

L. świadczenia ustug cateringowych bez zgody Wydzierżawiajqcego ;
2. W przypadku nie przestrzegania obowiqzujqcych przepisÓW prawa

przez Dzierzawcę W zakresie żywienia;
b. za|egania z ptatnościami na rzecz Wydzierżawiajqcego za dwa okresy ptatności;

oświadczenie o rozwiqzaniu; umowy powinno bycztozone na piśmie pod
rygorem niewazności i  moze być w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
podstawy do rozwiqzania umowy.

3. W przypadku rozwiqzania lub też zakoriczenia okresu jej trwania Dzierżawca ma
obowiqzek w terminie 14 dni do dnia ustania umowy przywrÓcić stan pomieszcze do
stanu poprzedniego, odma|ować na kolor biaty orazzostawić w stanie uporzqdkowanym
iczystym.

Kary umowne

9g
L. W przypadku rozwiqzania umowy przez Wydzierżawiajqcego z przYczYn określonych

W s8 ust.2 umowy Wydzierzawiajqcy moze zqdac kary umownej w wysokości 20%
wartości czynszu dzierzawnego za okres trwania umowy.

Posta nowien ia koricowe

s10

1. Dzierzawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iz treść niniejszej umowy, d W szczegÓtności
przedmiot umowy i wysokość Wynagrodzenia, stanowiq informację publiczna W rozumieniu
art. ]. ust. ]- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ktÓra
podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy , z zastrzezeniem ust.3.

W
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Dzierzawca Wyraza zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o ktÓrej mowa w ust. L,
zawartych w niniejszej umowie dotyczqcych go danych osobowych w zakresie obejmuj{cym
imię i  nazwisko.

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnianiu, o ktorym mowa w ust. 1.,  nie będq
podlegaty informacje zawarte w 91ust.6 do niniejszej umowy stanowiqce informacje
techniczne, techno|ogiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Iub inne posiadajqce wartość
gospodarczq (wytqcznie W przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalność gospodarczq).
Wydz!erzawiajqcy oświa dcza, i i niniejsza umowa nie stanowi tytutu do dysponowania
nieruchomościq na cele budow|ane. Ewentua|na zgoda na dysponowanie nieruchomościq
na cele budowlane wydawana jest W osobnym oświadczeniu o dysponowaniu
nieruchomościq na cele budow|ane przez wtaściwq jednostkę organizacyjnq m. st.
Warszawy w formie pisemnej pod rygorem niewazności, po uprzednim zapoznaniu się z
zakresem i rodzajem prac budowlanych.
Wsze|kie oświadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowieri niniejszej umowy
Wymagajq formy pisemnej i będq przesyłane l istem po|econym na następujQce adresy:
. ze strony Wydzierżawiajqcego: ZespÓł SzkÓł Licealnych iTechnicznych nr1

ul. Wiśniowa 55,
02- 520 Warszawa

- ze strony Dzierżawcę: dane jak w komparycji umowy.

6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencj i ,  w razie zwrotu
korespondencji bez doręczenia, wywotuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym
zgodnie z ww. danymi".

7. Wsze|kie zmiany do umowy Wymagajq formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W sprawach nieuregu|owanych stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywitnego.
9. Ewentualne spory będa rozstrzygane przez Sqd powszechny właściwy miejscow o i rzeczowo

d la Wydzierżawiajqcego.

10. UmoWę sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Dzierżawca a dwa Wydzierżawiajqcy.

LL.Zatqcznikaml do niniejszej umowy sa:
a. Wykaz asortymentu oferowanego w bufecie -zatqcznik nr ]..
b. Dokumenty rejestrowe Dzierzawcy (zaświadczenie z ewidencji dziata|ności gospodarczej

zatqcznik nr 2.

Wydzierżawiajqcy Dzierzawca

5 .
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Za|qcznik nr ]. do umowy

Warszawa, dnia

ProtokÓł zdawczo . odbiorczy

Na podstawie umowy dzierżaw! fir ....................... z dnia .......................................

Dzierżawca

nazwo dzierźawcy

otrzymuje:

pomieszczenie nr ZLa o powierzchni 48 m2, ktÓre znajduje się w budynku przY ul. Wiśniowej 56,
w Warszawie na nieruchomości będqcej rnł|asnościq m.st. Warszawy W użytkowaniu Zespofu
SzkÓł Licealnych i Technicznych nr 7 przy u|, Wiśniowej 56, 02.520 Wgrszawo z przeznaczeniem
na prowadzenie ograniczonej dziatalności gastronomicznej W formie bufetu dla uczniÓw
i pracownikÓw szkoty, na okres od dnia 07 wrześnio 2077 r. do dnia 37 sierpnia 2a78 r,:

Stan |icznikÓw na dzie ............:

- l icznik energii elektrycznej nr:.

- wodomierz nr:..

z dniem przekazania terenu wszystkie obowiqzki zwiqzane z utrzymaniem terenu
w należytym porzqdku przechodzq na Dzierżawcę.

UWAGI:

uwagi

ProtokÓt niniejszy sporzqdzono W 2 egzemplarzach, z ktÓrych 1 egzemplarz otrzymuje Dzierżawca
i 1 egzemplarz Wydzierżawiajqcy.

! ,

w imieniu Dzierżawcy protokd
podpisali:

w imieniu Wydzierżawiajqcego protokr

podpisali
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Zatqcznik nr 1 do ogtoszenia
WzÓr umowy

Zatqcznik nr 2 do umowy

Wykaz asortymentu oferowanego w bufecie zgodnego z zaleceniami do zarzqdzenia
Prezydenta m.st. Warszawy nr 62M|2OL4
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