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Przedmiot umowy
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1. Przedmiotemnajmu jest pomieszczenie
nr 210 o powierzchni48 m2,ktÓre znajdujesię
w budynkuprzyul. Wiśniowej
56, w Warszawiena nieruchomości
będqcejwtasnościq
m.st.
Wa rszawyw uzytkowaniu Wydzierżawiajqcego,
zwane dalej,,loka|em,,.
2. Stronyumowy zgodnieustalajq,lżlokaIbędzieużywanyprzezDzierżawcę
wytqczniew celu
prowadzeniaograniczonejdziatalności
gastronomicznej
W formie bufetu dla uczniÓw
i pracownikÓw Wydzierzawiajqcego.

3. Wydanieprzedmiotudzierżawynastqpina podstawieprotokołuzdawczo- odbiorczggo,
stanowiqcegozatqczniknr ]..

oświadczenieDzierżawcy

Sz
L, Dzierzawcaoświadcza,
.z posiada odpowiedniqwiedzę, persone|idoświadczenieoraz
kwa|ifikacjeniezbędne do prowadzeniaustug o charakterzegastronomicznymna rzecz
uczniÓw ipracownikÓw

Wydzierżawiajqcego,
z uwzględnieniempotrzeb uczniÓw
uczęszczajqcych
do Wydzierżawiajqcego.
2. Dzierzawcaoświadcza,
iż|okalnadajesię do umÓwionegouzytkui akceptujejego stan
techniczny.
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Prawa i obowiqzki Wydzlerżawiajqcego
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1 . Wydzierżawiajqcy
zobowiqzujesię do wskazania miejsca poboru wody, energii
eIektrycznej
oraz miejscasktadowania
odpadÓw.

2 . Wydzierżawlajqcemuprzystuguje nieograniczone prawo do kontroti zap!ecza
kuchennegoW zakresieprzygotowaniai wytwarzaniapositkÓw.
Uprawnienie to Wydzierżawiajqcymoże wykonać samodzielnie lub wspÓlnie
z o d p o w i e d n i moir g a n a mliu b p r a c o w n i k a m i .
Prawa i obowiqzki Dzierżawcy
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L . Dzierzawca zobowiqzuje się używać pomieszczenia zgodnie z

przeznaczeniem,

wynikajqcymz niniejszejumowy oraz przestrzegać
wszelkichprzepisowprawa,w tym
przeciwpożarowych,
bezpiecze stwa i higieny pracy, sanitarnych,zywieniowych.

z.

Wszelkieuchybieniaw tym zakresieorazodpowiedzialność
za brak dotrzymania,
tych
WarunkÓwobciqżaj
q Dzierzawcęw catości.
Dzierżawcazobowiqzanyjest zapewnićfunkcjonowaniebufetu od poniedziatkudo
piqtkuw godz.od 8:00do 16.00,zwytqczeniem
dni wolnychod nauki.Wsze|kiezmiany
będa konsultowanez dyrekcjqszkoty.

3 . Dzierżawca
uzyskawszetkieniezbędnepozwo|enia/zezwolenia
zgodnez obowiqzujqcym
prawem oraz doposazybufet w niezbędneu rzqdzeniai sprzętgastronomiczny(meb|e,
urzqdzenia
i sprzętniezbędnydo prowadzenia
tego typu dziata|ności).
4. Dziatalność
prowadzonaprzez Dzierzawcęnie będzie powodowaćuciqż!iwości
d|a
użytkownikÓwbudynku np. poprzez rozprzestrzenianie
się po budynku zapachÓw
i hatasu.
5 . Dzierżawcazobowiqzanyjest do utrzymaniana własnykoszt i we własnymzakresie
czystościi porzqdku W wynajmowanym pomieszczeniu oraz pomieszczeniu
udostępnionym przez szkotę, przeznaczonym do spozywania posiłkÓw, zgodnie
z standardamihigienyi zasad BHP, przestrzegania
przepisÓw bhp, ppoi., sanitarnoepidemiologicznych,
z wyłqczeniem
dni wolnychod nauki.
6. DzierzawcazobowiqzanYjest do comiesięcznegouiszczeniaczynszu na zasadach
opisanych* 90 niniejszej
umowy.
7. Dzierzawcazobowiqzujesię do zapewnienia odpowiedniej Iiczby pracownikÓw
gwarantujqcejptynnq obsługęW bufecie. Ponadto, zobowiqzujesię do wskazania
z imieniai nazwiskawrazz numeremdowoduosobistegowykazuswoichpracownikÓw,
ktÓrzy będq przebywalina terenie Wydzierzawiajqcego,
ce|em świadczenia
usług
gastronomicznych.
KazdazmianaosÓb Wymagaodrębnegopisemnegozgtoszeniaprzez
dzierzawcę.
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8. Dzierzawca nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiekprac adaptacyjnych
w pomieszczeniu
Iubprzerobekbez zgodypisemnejWydzierzawiajqcego.
9. Dzierzawcanie możeoddaćprzedmiotunajmuw uzytkowanie,najem,podnajem|ub
innq podobnq umowę osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody
Wydzierżawiajqcego.
jeślibędziew posiadaniudanych osobowychuczniÓw lub pracownikow
10. Dzierzawca,
Wydzierżawiajqcego,
zobowiqzuje się do ich przetwarzaniawytqcznie dIa ce|Ów
zwiqzanychz rea|izacjq
niniejszejumowy orazw sposÓb zgodnyz przepisamiprawa,W
tym z Rozporzqdzeniem
ParlamentuEuropejskiegoi Rady (UE) 201'6/679z dnia 27
kwietnia2016r. W sprawieochronyosÓb fizycznychw zwiqzkuz przetwarzaniem
danych
osobowychiw sprawieswobodnegoprzeptywutakichdanych orazuchyleniadyrektywy
95/46/wEorazustawqz dnia 10 maja 2OL8r. o ochroniedanychosobowych(Dz.U.2018
poz. 1000) Dzierzawca zobowiqzuje się do natychmiastowegopowiadomienia
Wydzierżawiajqcego
o stwierdzeniuprÓby !ub faktu naruszeniapoufnościdanych
osobowychprzetwarzanych
w wynikurea|izacji
umowy.Dzierzawcana pisemneżqdanie
Wydzierżawiajqcego
lub organuprowadzqcego
W rozumieniuustawyz dnia 7 września
1991.r. (Dz.U.20L7poz,2198)o systemieoświaty
umoztiwiaWydzierzawiajqcemu
lub
organowiprowadzqcemuprzeprowadzenie
kontroliprocesuprzetwarzaniai ochrony
danych osobowych W przypadku incydentu zwiqzanego z naruszeniem danych
osobowychuczniÓw lub pracownikÓwWydzierzawiajqcego.
].1.Dzierzawca
zobowiqzuje
siędo posiadaniaprzezokrestrwaniaumowyubezpieczenia
od
odpowiedziaIności
cywiInejz tytutuwyrzqdzonychszkÓd w mieniuWydzierzawiajqcego
oraz w zwiqzkuze świadczeniem
ustugzywnościowych
na rzeczuczniÓw i pracownikow
Wydzierzawiajqcego.
Na zqdanie Wydzierzawiajqcego
Dzierzawcaprzedstawikopię
polisyubezpieczeniowej
z dowodemuiszczenia
sktadki.

Zaleceniaw zakresieorganizacjiżywieniaw szkole
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1. DzierżawcaW zakresie świadczeniaustug gastronomicznychzobowiqzanYjest do
uwzg|ędnienia
i stosowaniazalece dotyczqcychorganizacjizywieniaw przedszkolach
i szkołach, dIa ktorych organem prowadzqcym jest m.st. Warszawa zgodnie
zZarzqdzeniemnr 6244/20L4 Prezydenta m.st. WarszawY z dnia 27 czerwca 2OL4 r.
z poź.zm. Ustawqz dnia 25 sierpnia2006 r. o bezpieczeristwie
zywności
i żywienia
(Dz.U. z 20L5 r. poz.594 r.) oraz Rozporzqdzeniem
MinistraZdrowiaz dnia 26 sierpnia
20L5 w sprawie grup środkÓwspozywczychprzeznaczonychdo sprzedażydzieciom
i mtodzieżyw jednostkachsystemuoświatyorazWymagari,jakie musza spetnićśrodki
spozywcze stosowane w ramach zywienia zbiorowego dzieci i mtodziezy w tych
jednostkach(Dz.u.z fA1"6r. poz.l"Ls4).
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2. DzierzawcazobowiqzanYjest posiadać W bufecie asortyment o wysokiej wartości
odzywczejzgodnle zzatqcznikiemnr 2 do zarzqdzeniaPrezydentam.st. WarszawyNr
6244/201.4z dnia 27 czerwca 2ot4 r. Wykaz produktÓw spozywczychdostępnychw
bufecieszko|nymzawierazatqczniknr 2 do umowy.
3. Dzierżawca,
świadczqc
ustugigastronomicznezobowiqzanyjest uwzględniaćzmiany
W aktach prawnych, reguIujqcychorganizacjęzywienia zbiorowego W jednostkach
oświatowych.
4. oferta bufetu będzie zawieraćrÓżnorodnegorace dania obiadowe tj.: zU7Y,dania
mięsne, rybne oraz wyroby garmazeryjne:pierogi, satatki ze świeżychWarzyw
lub / i owocÓw, kanapki,inne zimne przekqski,a także natura|nesoki owocowe
|ub/ i warzywne,wodę mineralnq,jogurtynaturalne,batonyi ciastkazbozowe,owoce
sezonowe,drozdzowki.Ponadto,oferta bufetu będzie umozliwiataklientomwybÓr tj.
będziezawierała
minimumdwa rodzajekazdegodania.
5. Dzierżawca
zobowiqzanyjest konsu|towaćoferowanyW bufecieasortymentz dyrekcjq
szkoty.
6. Dzierzawcyzakazujesię reklamowaniai promowaniaproduktÓw niezalecanych
w diecie
dziecii mtodziezy.
7. Dzierzawca odpowiada za asortyment produktÓw sprzedawanych uczniom
i pracownikomna terenieszkoty.
8. Dzierżawcazapewni mozliwośćroz|iczaniasię za oferowany asortyment gotÓwkowo
i bezgotÓwkowo(kartapłatnicza,
przelew).
9. Dzierzawcazobowiqzanyjest do przeprowadzania
wśrÓduczniÓw,rodzicÓw/opiekunÓw
pracownikÓw
uczniÓw,
szkoty akcji promujqcychasortymentoferowany przez bufet
( o b i a d yw a b o n a m e n c i e; )
prowadzona przez Dzierzawcę nie będzie powodować uciqż|iwości
10. Dziatalność
d|a
użytkownikÓwbudynku np. poprzez rozprzestrzenianie
po
się
budynku zapachÓw
i hatasu.
].1.Dzierzawcazapewnikultura|nqi mitq obstugę,przY czym |iczbapracownikoww bufecie
powinnagwarantowaćptynnqobstugę.
12.W asortymenciemogq się zna|eźcrÓwnież artykutyszkolne np. zeszyty,dtugopisy,
ołÓwki,Iinijki.
1.3.Dopuszczasię sprzedażwyrobÓw matej gastronomiiz uzyciem naczy jednorazowego
użytku,
zgodniez Wymogamisanitarno- epidemiologicznymi
d|atego typu dziata|ności.
].4.Dzierżawca
nie będziereklamowati promowałproduktÓwnie zalecanychw dieciedzieci
i mtodziezy.
15.ZasadypokrywaniakosztÓw positkÓwd|a uczniÓw korzystajqcych
z pomocy materialnej
j przezwłaściwy
optacone
ośrodekopieki SpotecznejorazzasadypokrywaniakosztÓwdla
uczniÓw korzystajqcych
ze stypendiÓw żywnościowych
zostanq zawarte w odrębnych
porozumieniach.

d

7atqczniknr 1 do ogtoszenia
Wzor umowy

Czynsz Dzierżawcy
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1 . Z tytutuoddaniado uzywaniapomieszczenia,
Dzierzawcazobowiqzujesię do uiszczenia

czynszudzierzawczego
w wysokości......
zt brutto(stownie: ),w tym 23%podatku
VAT tj. ............
zt (stownie:.......),
kwota netto czynszuwynosi
. (słownie:......)
za
kazdymiesiqcprzezokresod 3 września2018 r. do 30 czerwca2019 r.
pomieszczenia,
2 . Z tytutuoddaniado używania
Dzierzawcazobowiqzujesię do uiszczenia
czynszudzierżawczego
w wysokości......
zt brutto(stownie: ),w tym 23%podatku
VAT tj. ............
zł (stownie:.......),
(stownie:......)
kwota netto czynszuwynosi
za
przez
każdymiesiqc
okresod 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia2019 r.
3 . Czynszokreślony
w ust.1 będzieptatnyz gorYco miesiqcdo 20 dnia kazdegomiesiqcana
podstawie faktury wystawionej przez ZespÓt Szkot Licealnychi Technicznychnr 1
w

imieniu Miasta Stotecznego Warszawa na rachunek bankowy o numerze
prowadzonyprzezBank Handlowyw WarszawieS.A,ul.
28103015080000000550902L41,

SenatorskaL6, 00-923 Warszawa.Powyzszema zastosowanietakze do innych faktur
wystawianychzgodniez umoWQ.
4. W przypadku zmian dotyczqcych podatku VAT, Wydzierzawiajqcy ma prawo
jednostronnej
zmianyczynszu,uwzg|ędniajqcej
dokonanezmiany.
5. Stronyumowy zgodnieustalajq,iz za dzie zaptatyczynszudzierzawyuznawanybędzie
dzie uznaniarachunkubankowegoWydzierżawiajqcego
dokonanqwptatq.
6. W przypadku nieuregulowania W terminie nalezności określonej W ust.
1 Wydzierzawiajqcy
będzienaliczatustawoweodsetkiza opoźnienie.
7. oprÓcz czynszuDzierżawcabędzie ptacitnależność
za zuiytq energię e|ektrycznQ
W8
wskaza licznika.
8 . oprÓcz czynszu Dzierżawcabędzie ptacitnalezność
za zuiytq wodę i odprowadzanie
ściekÓwwg wskazariwodomierzanr 34492753plomby nr 131123462,nr 1311f3433
z uwzg|ędnieniem
stawekcenowychMPWiK w odniesieniudo ilości
m3wody/ściekÓw.
9. Z tytutu Wywozu odpadÓw komuna|nych, Dzierzawca będzie obciqżany przel
Wydzierzawiajqcego
kosztemw wysokości
wynikajqcejz uchwatodpowiednichorganÓw
za wywÓz selektywnychodpadÓw o pojemności......./miesiqc.
Wysokośćpodawana
będziew miesięcznych
rozIiczeniach.
].0.Ptatności
za zużytqenergięelektrycznq,
wodę, ścieki
zostanquiszczone przezDzierżawcę
na podstawie faktury wystawionej co miesiqc przez ZespÓt SzkÓt LiceaInych
i Technicznychnr L w imieniu Miasta StotecznegoWarszawana rachunekbankowy
o numerze 25103015080000000550902001
prowadzony przez Bank Handlowy
w WarszawieS.A,u!.Senatorska16,00-923Warszawaw terminieL4 dni.
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Okrestrwania umowy
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1. Umowazostajezawartaod dnia 3 września
2018 r. do dnia 31 sierpnia2019 r.
Rozwiqzanieumowy

Ss
1-. Umowa moze zostać rozwiqzanaW każdymczasie za obustronnqzgodqWyrazonqna
piśmiepod rygoremniewaŻnosc;
2. Wydzierzawiajqcymoże rozwiqzac umowę dzierzawy W trybie natychmiastowym
w przypadku:
a. poważnegonaruszeniaobowiqzkÓwniniejszejumowy przezDzierzawcę,tj.
W szczegÓlności:
L. świadczenia
ustugcateringowychbez zgodyWydzierżawiajqcego
;
2. W przypadkunie przestrzegania
przepisÓWprawa
obowiqzujqcych
przezDzierzawcęW zakresieżywienia;
b. za|eganiaz ptatnościami
na rzeczWydzierżawiajqcego
za dwa okresyptatności;
oświadczenie
o rozwiqzaniu;
umowy powinno bycztozonena piśmiepod
rygoremniewazności
i moze byćw terminie30 dni od dnia zaistnienia
podstawydo rozwiqzaniaumowy.
3. W przypadkurozwiqzanialub też zakoriczeniaokresu jej trwania Dzierżawcama
obowiqzekw terminie14 dni do dnia ustaniaumowy przywrÓcićstan pomieszcze do

stanupoprzedniego,
odma|ować
na kolorbiatyorazzostawić
w stanieuporzqdkowanym
iczystym.
Kary umowne
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L. W przypadkurozwiqzaniaumowy przezWydzierżawiajqcego
z przYczYnokreślonych
W s8 ust.2umowy Wydzierzawiajqcy
moze zqdackary umownejw wysokości
20%
wartości
czynszudzierzawnegoza okrestrwaniaumowy.

Postanowienia koricowe
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1. Dzierzawcaoświadcza,
ze znanyjest mu fakt, iz treśćniniejszejumowy, d W szczegÓtności
przedmiotumowy i wysokość
Wynagrodzenia,
stanowiqinformacjępublicznaW rozumieniu
art. ]. ust. ]- ustawy z dnia 6 września2001 r. o dostępiedo informacjipublicznej,ktÓra
podlegaudostępnianiuw trybie przedmiotowejustawy, z zastrzezeniem
ust.3.

W
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z.

DzierzawcaWyrazazgodę na udostępnianiew trybie ustawy, o ktÓrej mowa w ust. L,
zawartychw niniejszejumowie dotyczqcychgo danychosobowychw zakresieobejmuj{cym
imię i nazwisko.

3 . Ze względuna tajemnicęprzedsiębiorcy
udostępnianiu,
o ktorymmowa w ust. 1.,nie będq
podlegatyinformacjezawartew 91ust.6 do niniejszejumowy stanowiqceinformacje
techniczne,techno|ogiczne,
organizacyjneprzedsiębiorstwaIub inne posiadajqcewartość
gospodarczq(wytqcznie
W przypadkuosoby fizycznejprowadzqcejdziatalność
gospodarczq).
4 . Wydz!erzawiajqcy
oświa
dcza, ii niniejszaumowa nie stanowi tytutu do dysponowania

nieruchomościq
na cele budow|ane.Ewentua|na
zgoda na dysponowanienieruchomościq
na cele budowlane wydawana jest W osobnym oświadczeniuo dysponowaniu
nieruchomościqna cele budow|ane przez wtaściwqjednostkę organizacyjnqm. st.
Warszawyw formie pisemnejpod rygoremniewazności,
po uprzednim zapoznaniusię z
zakresemi rodzajemprac budowlanych.
5 . Wsze|kieoświadczenia
Stron umowy sktadanew wykonaniupostanowierininiejszejumowy
Wymagajqformy pisemneji będq przesyłane
listempo|econymna następujQce
adresy:
. ze stronyWydzierżawiajqcego:
ZespÓłSzkÓłLicealnychiTechnicznychnr1
ul. Wiśniowa55,
02- 520 Warszawa
- ze stronyDzierżawcę:
dane jak w komparycjiumowy.
6. Brak pisemnegopowiadomieniao zmianie adresu do korespondencji,
w razie zwrotu
korespondencjibez doręczenia,wywotuje skutek doręczeniapod adresem wskazanym
zgodniez ww. danymi".
7. Wsze|kiezmianydo umowy Wymagajqformy pisemnejpod rygoremnieważności.
8. W sprawachnieuregu|owanych
stosujesię odpowiednieprzepisykodeksucywitnego.
9. Ewentualnespory będa rozstrzyganeprzezSqd powszechnywłaściwy
miejscowo i rzeczowo
d la Wydzierżawiajqcego.
10. UmoWę sporzqdzonow trzech jednobrzmiqcychegzemplarzach,
z czegojeden otrzymuje
Dzierżawca
a dwa Wydzierżawiajqcy.
LL.Zatqcznikaml
do niniejszejumowy sa:
a. Wykaz asortymentuoferowanegow bufecie-zatqczniknr ]..
b. DokumentyrejestroweDzierzawcy(zaświadczenie
z ewidencjidziata|ności
gospodarczej
zatqcznik
nr 2.
Wydzierżawiajqcy

Dzierzawca

btr
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Za|qczniknr ]. do umowy

Warszawa,dnia
ProtokÓł zdawczo . odbiorczy
Na podstawieumowy dzierżaw!fir .......................
z dnia .......................................
Dzierżawca
nazwo dzierźawcy
otrzymuje:
pomieszczenienr ZLa o powierzchni48 m2, ktÓre znajdujesię w budynku przYul. Wiśniowej56,
w Warszawie na nieruchomości
będqcej rnł|asnościq
m.st. Warszawy W użytkowaniuZespofu
SzkÓł Licealnych i Technicznychnr 7 przy u|, Wiśniowej56, 02.520 Wgrszawo z przeznaczeniem
na prowadzenie ograniczonej dziatalnościgastronomicznejW formie bufetu dla uczniÓw
i pracownikÓw szkoty,na okres od dnia 07 wrześnio2077 r. do dnia 37 sierpnia 2a78 r,:
Stan |icznikÓwna dzie

............:

- licznikenergiielektrycznejnr:.
- wodomierznr:..

dniem przekazania terenu wszystkie obowiqzki zwiqzane z utrzymaniem terenu
w należytymporzqdkuprzechodzqna Dzierżawcę.
z

UWAGI:
uwagi
ProtokÓt niniejszysporzqdzonoW 2 egzemplarzach,z ktÓrych 1 egzemplarzotrzymujeDzierżawca
i 1 egzemplarzWydzierżawiajqcy.

!,

protokd
w imieniuDzierżawcy
podpisali:

w imieniu Wydzierżawiajqcego protokr
podpisali

8

b4

Zatqcznik nr 1 do ogtoszenia
WzÓr umowy

Zatqczniknr 2 do umowy
Wykaz asortymentuoferowanegow bufeciezgodnegoz zaleceniamido zarzqdzenia
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