
UMOWA …………………….. 
 

zawarta w Gorzowie Wlkp. w dniu ……………………..r. , pomiędzy:  

Miejskie Centrum Kultury, ul. Drzymały 26 w Gorzowie Wielkopolskim,  

NIP:599-26-93-120  REGON:210214164 

reprezentowaną przez: Hannę Dębską - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 

zwanym dalej Wynajmującym 

 

a: 

………………………………………………………………wpisanym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 
NIP: …………………………., REGON…………………………… 
Reprezentowaną przez: …………………………………………  

zwanym dalej Najemcą. 

 

 

§1 

1. Podstawę do zawarcia umowy stanowi wynik przeprowadzonego postępowania z dnia 

……………………………….  

2. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości w skład, której wchodzi 

restauracja znajdująca się w budynku Amfiteatru położonego w Parku Siemiradzkiego  

w Gorzowie Wlkp., dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą 

KW nr GWIG/00080082/6, zwanej dalej przedmiotem najmu. 

3. Wynajmujący oświadcza, że ma swobodne prawo dysponowania przedmiotem najmu, 

w szczególności zapewnia, ze przedmiot najmu nie został wynajęty osobie trzeciej, 

a także nie ma roszczeń osób trzecich do przedmiotowego lokalu. 

4.  Wynajmujący wynajmie Najemcy: 

1) lokal gastronomiczny na zasadzie bistro i cateringu oraz zaplecze 

gospodarcze/kuchenne wraz z wyposażeniem w Amfiteatrze przy ulicy Drzymały 

w Gorzowie Wlkp. 

Powierzchnia restauracji wynosi 122 m2 w tym sala konsumpcyjna oraz zaplecze 

gospodarcze z wyposażeniem, do dyspozycji także taras.  

5. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest oferta wraz z załącznikami. 

 

 
 
 



§2 

1. Najemca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, otrzymał numer 

identyfikacyjny NIP: ……………………………. oraz upoważnia Wynajmującego  

do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru. 

2. Wynajmujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT  

i że  z tytułu niniejszej umowy naliczy i odprowadzi podatek VAT. 

 

§3 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania i pobierania pożytków nieruchomość opisaną 

w § 1 ust 4 Umowy (przedmiot najmu) w celu prowadzenia działalności gospodarczej,  

a Najemca nieruchomości te przyjmuje w najem i zobowiązuje się płacić określony  

w wyniku postępowania czynsz oraz koszty za media (wodę i energię elektryczną).  

2. Wydanie przedmiotu najmu o którym mowa w § 1 ust 4 pkt 1 następuje protokolarnie 

niezwłocznie po podpisaniu umowy. Protokół ten stanowi integralną część niniejszej 

umowy. 

3. Najemca oświadcza, iż znany mu jest stan przedmiotu najmu i nie będzie wnosił z tego 

tytułu żadnych roszczeń. 

4. Najemcy nie wolno wynająć pomieszczeń będących przedmiotem najmu określonego 

w  §1 ust 4 pkt 1 osobom trzecim. 

5. Najemca przed podpisaniem umowy wpłacił kaucję w kasie, w wysokości 

……………………………….tj. wysokość trzymiesięcznego czynszu za najem lokalu 

gastronomicznego o którym mowa §1 ust 4 pkt 1. 

 

§4 

1. Najemca zobowiązuje się do: 

1) korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem;  

2) utrzymywania w czystości (sprzątanie) lokalu gastronomicznego, wyposażenia zaplecza 

kuchennego, tarasu, toalet - Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie 

niedobory i szkody w przyjętych do rozliczenia składników majątkowych; 

3) uiszczania terminowo czynszu najmu oraz opłat za media na podstawie faktur 

wystawianych przez Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.; 

4) usytuowania pojemnika na śmieci czasowo opróżnianego przez uprawnioną firmę lub 

samodzielnego wywożenia śmieci; 

5) złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

6)  uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu – dzięki czemu będzie on mógł 

wprowadzić alkohol do menu; 



7) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w związku 

z prowadzoną działalnością; 

8) przestrzegania przepisów sanitarnych, BHP, p-poż. oraz ustalonego porządku; 

9) podejmowania działań marketingowych dotyczących działalności koncertowej 

Amfiteatru np. umieszczania materiałów reklamowych imprez dostarczonych wcześniej 

przez Wynajmującego; 

10) zgłaszania Wynajmującemu wszelkich usterek mienia stwierdzonych w trakcie 

prowadzonej działalności. Niezbędne nakłady wynikające ze zwykłego używania 

rzeczy (np. wymiana żarówek, baterii, bieżąca napraw sprzętów używanych przez 

gości Najemcy) jak również drobne remonty obciążają Najemcę;  

11) oddania przedmiotu najmu po zakończeniu Umowy w stanie nie pogorszonym, tj. bez 

pogorszeń wykraczających poza stan wynikający z normalnego zużycia przedmiotu 

dzierżawy; 

12) otwarcia lokalu na prośbę Wynajmującego (np. w czasie trwania montażu scenografii 

itp.) 

2. Najemca w celu podwyższenia standardu oraz funkcjonalności przedmiotu najmu ma 

prawo dokonać na własny koszt aranżacji lokalu oraz tarasu na podstawie koncepcji 

zaakceptowanej na piśmie przez Wynajmującego. Nakłady poniesione z niniejszego tytułu 

nie podlegają rozliczeniu w ramach czynszu najmu.  

 

§ 5 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli mienia będącego 

przedmiotem najmu (w dowolnym terminie). 

 

§6 

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy przez Najemcę odpowiedzialność ponosi Najemca. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób trzecich, którym powierzy 

realizację przedmiotu umowy. 

 

§7 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………………………… roku.  

2. Restauracja będzie czynna w dniach i godzinach uzgodnionych przez strony.  

3. W funkcjonowaniu restauracji zostaną uwzględnione potrzeby wynikające z kalendarza 

imprez MCK. 

4. Wynajmujący zobowiązuje się informować Najemcę o kalendarzu imprez przynajmniej 

z miesięcznym wyprzedzeniem.  



 

§8 

1. Za najmowaną nieruchomość opisaną w § 1 ust 4 pkt 1  Najemca zobowiązuje się płacić 

opłaty, na który składa się : 

a) miesięczny czynsz wynoszący …………………. zł netto (słownie: ……………………. 

złotych) tj. ……………….. brutto (słownie: ………………………………..), płatny na 

podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego ostatniego każdego miesiąca. 

Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto Wynajmującego. 

b) opłaty za media (wodę, energię elektryczną,) wynikające z faktur wystawianych przez 

wykonawców, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego:  

a) prąd restauracji – licznik nr 92104623; stan na dzień …………………….. 
2. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto Wynajmującego. 

3. W przypadku zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu oraz kosztów za media 

Wynajmujący naliczy odsetki ustawowe. 

 

§9 

1. Strony ustalają, iż każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jedno 

miesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2.  Oświadczenie strony w przedmiocie wypowiedzenia Umowy wymaga formy pisemnej.  

3. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia 

w przypadku: 

1) dopuszczenia się przez Najemcę zwłoki w płatności czynszu lub innych opłat, do uiszczania 

których Najemca jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, za jeden pełny okres 

płatności,  

2) używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem, 

dokonania zmiany przeznaczenia przedmiotu najmu lub zasadniczej zmiany przedmiotu 

działalności lub modernizacji przedmiotu najmu lub też oddania przez  przedmiotu najmu 

w poddzierżawę lub bezpłatne użytkowanie osobie trzeciej z naruszeniem postanowień 

niniejszej umowy.  

§10 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności nagłej, niezależnej od Wynajmującego 

a uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu najmu i prowadzenie działalności 

w najmowanym obiekcie, Wynajmujący wyraża zgodę na ubieganie się o obniżenie 

czynszu najmu za czas podczas którego nastąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu 

kawiarni/restauracji. 



2. Strony ustalają, że Najemca będzie ubiegał się o obniżkę czynszu za miesiąc miniony 

w przeciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia miesiąca. Wysokość obniżenia będzie 

zależeć od czasu podczas którego miały miejsce okoliczności o których mowa w pkt. 1. 

 
§11 

1. W ostatnim dniu stosunku najmu strony przystąpią do czynności zdawczo - odbiorczych  

i sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy (odbiór) ze stanu przedmiotu dzierżawy. 

2. W przypadku, gdy Najemca lub jego przedstawiciel nie stawi się w terminie wyznaczonym 

na dokonanie odbioru, protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony jednostronnie 

przez Wynajmującego, a Najemca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie 

sporządzenia i treści protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. W przypadku, gdy protokół zdawczo – odbiorczy nie będzie zawierał uwag, to kaucja 

pobrana przed podpisaniem umowy zostanie przekazana w ciągu 14 dni od daty 

podpisania protokołu na wskazane przez Najemcę konto lub wypłacona zostanie Najemcy 

w kasie Miejskiego Centrum Kultury. 

4.  W przypadku gdyby Najemca zajmował przedmiot najmu również po rozwiązaniu umowy 

najmu, Wynajmujący naliczał będzie karę umowną z tytułu bezumownego zajmowania 

przedmiotu najmu w wysokości 10,0 % wartości czynszu (liczoną od wartości czynszu 

brutto) za każdy dzień bezumownego zajmowania przedmiotu najmu. 

 

§12 

1. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonywania przedmiotu umowy ze strony Najemcy 

jest Tomasz Chwalisz tel. 693119100 

2. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony 

Wynajmującego jest …………………………………. 

 

§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności i będą wprowadzone aneksem podpisanym przez obie strony. 

 
§14 

Strony ustalają, iż sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikających 

z niniejszej umowy będzie, sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 

 

§15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej 

ze stron. 



§16 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Miejskie Centrum 

Kultury, ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp., info@mckgorzow.pl 

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych 

osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@mckgorzow.pl 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy 

cywilnoprawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i lit.c) RODO. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy 

cywilnoprawnej. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu o których mowa powyżej  

odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami 

prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania 

poprawiania, sprostowania; w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych.  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne 

do zawarcia umowy cywilnoprawnej. 

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu 

podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 
 
 

Najemca                    Wynajmujący  


