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Warszawa, dnia 9 lutego 2021 r. 

 

Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  

w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota 

ul. Nowowiejska 37b, 02-010 Warszawa (zwane dalej „OSiR Ochota”) 

 

OGŁASZA KONKURS OFERT 

 

na wynajem powierzchni użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie siłowni, fitness, zajęć sportowo-rekreacyjnych: 

 lokal nr 011 o powierzchni 120 m
2
 na poziomie „-1”; 

 lokal nr 010 (siłownia duża) o powierzchni 99,36 m
2
 na poziomie „-1” wraz z wyposażeniem w sprzęt  

i urządzenia sportowe wymienione w załączniku nr 1; 

 lokal nr 008 (siłownia mała) o powierzchni 48,54 m
2
 na poziomie „-1” wraz z wyposażeniem w sprzęt  

i urządzenia sportowe wymienione w załączniku nr 1; 

 zaplecze (pokój instruktora, magazynek, przebieralnie, natryski, toalety) o łącznej powierzchni 57,35 m
2
  

– wykaz lokali wraz z wyposażeniem wymienionym w załączniku nr 1. 

Powierzchnia łączna = 325,25 m
2
 

 

Wskazane lokale znajdują się w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy  

ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie (pływalnia kryta) i przeznaczone są na prowadzenie siłowni, fitness, zajęć sportowo-

rekreacyjnych zgodnie ze statutem i Regulaminem OSiR Ochota, który można uzyskać w sekretariacie OSiR Ochota  

ul. Rokosowska 10, lub zwracając się z prośbą o udostępnienie dokumentów drogą elektroniczną. Wniosek należy przesłać 

na adres e-mail: osir@osirochota.waw.pl. 

Lokale przeznaczone są na prowadzenie wynajmu na okres do 3 lat. Planowane rozpoczęcie działalności  

30 dni od daty podpisania umowy. Istnieje możliwość aranżacji lokali do potrzeby Najemcy, po uzgodnieniu jej warunków 

z Wynajmującym. W sytuacji wprowadzenia dalszych obostrzeń dotyczących działania ośrodków sportowych strony 

wypracują korzystne warunki, zgodne z prawem w celu realizacji postanowień umowy. 

Najemca zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonowania siłowni, co najmniej w następujących dniach  

i godzinach: poniedziałek-piątek w godz. 6
00

 – 22
00

 oraz sobota i niedziela w godz. 9
00

 – 17
00

.  

Najemca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej konserwacji oraz napraw sprzętu i urządzeń, stanowiących 

wyposażenie wszystkich lokali, związanych ze zwykłym używaniem rzeczy.  

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych. 

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert na najem lokali użytkowych" do dnia  

16-02-2021 r. do godz. 10
00

, w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawa w Dzielnicy Ochota przy  

ul. Rokosowskiej 10 i złożyć zgodnie Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do Ogłoszenia. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-02-2021 r. o godz. 10
15

 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji  

m. st. Warszawa w Dzielnicy Ochota przy ul. Rokosowskiej 10.  

O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. 

Stawka minimalna za wynajem lokali wynosi 19,00 zł brutto za 1 m
2
 miesięcznie. 

Najemca, dodatkowo oprócz czynszu, obciążony będzie opłatami z tytułu zużycia mediów ryczałtowo 1 500,00 zł brutto 

miesięcznie. 

Kryterium wyboru oferty: cena 100%. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 lub  

pod nr telefonu 22 572 90 70 – sekretariat.  

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej przeznaczonych do najmu lokali po wcześniejszym umówieniu terminu. 

 

Dyrektor OSiR zastrzega możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE1Eg02LBYWZU4%2FDh8QQwB1WA0LBBIIBRwaBkhHVBlFXUdcUQ4cEBkfEAYRDxMUQUFhYQt7EwFhKidJLk9VcgZrMkFocV5ETU8xQkAlC1JdXhJBQDIODQkUDAEQHg9dEQEDXRUaFhdSDwgSQE0PBQR9NFUdBAF2cwIBfi4%3D
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Imię i nazwisko oferenta:  

……………………………………………………………………………………………….………… 

Nazwa oferenta:  

……………………………………………………………………………………………….………… 

Adres/siedziba oferenta:  

……………………………………………………………………………………………….………… 

Adres korespondencyjny:………………………………………………………………..………….…. 

Tel. …………………………………..  e-mail:…………………….@……………...…….… 

REGON: …………………………...……..NIP: ……………………………………………..……..… 

Osoba do kontaktu: ………………………………………………Tel. kom. ……………………….... 

 

W nawiązaniu do Ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert z dnia 08-02-2021 r. na wynajem powierzchni użytkowych  

w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie  

z przeznaczeniem na prowadzenie siłowni, fitness, zajęć sportowo-rekreacyjnych, zgodnie ze statutem i Regulaminem 

OSiR Ochota ja niżej podpisany: 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału niniejszym w postępowaniu tj. posiadam uprawnienia lub doświadczenie 

do wykonywania określonej działalności gospodarczej objętej zakresem konkursu i mam uprawnienia lub 

doświadczenie do prowadzenia siłowni, fitness, zajęć sportowo-rekreacyjnych jako właściciel lub pracownik 

wskazanych miejsc. 

2. Zapoznałem/am się z warunkami i informacją o konkursie i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

3. Zobowiązuję się do prowadzenia działalności obligatoryjnej wskazanej w niniejszym ogłoszeniu,  

w zakresie prowadzenia ogólnodostępnej siłowni. 

4. Zapoznałem/am się z stanem technicznym lokali użytkowych oraz sprzętu i wyposażenia Zwartego w załączniku nr 1 

do ogłoszenia i przyjmuję go bez zastrzeżeń. 

5. Zobowiązuję się do zapewnienia funkcjonowania siłowni co najmniej w następujących dniach i godzinach: 

poniedziałek - piątek w godz. 6
00

 – 22
00

 oraz sobota i niedziela w godz. 9
00

 – 17
00

. 

6. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy. 

7. Proponuję stawkę czynszu za wynajem lokali - ……………… zł brutto za 1 m
2
 miesięcznie,  

(słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………..). 

8. Pouczony/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z art. 233 kk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444), 

własnym podpisem stwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych. 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, 

przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych. 

10. Proponuję następujący sposób adaptacji/aranżacji lokali/lub wyposażenia do potrzeb zaproponowanej działalności 

(należy opisać proponowany sposób – wymóg fakultatywny): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

................................ ………………2021 r.   ……………………………………………………  

(miejscowość)              (data)  (Podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania Oferenta) 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 08-02-2021 r. 

Zestawienie sprzętu na siłowni – pomieszczenie siłownia duża – stan na 5.02.2021  

 

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa sprzętu Ilość 

1 OSiR/011/08/808/2 wieża pięciostacyjna 1 

2 OSiR/011/08/808/3 wyposażenie wieży pięciostacyjnej 1 

3 OSiR/011/08/808/4 przyrząd do ćw. bicepsów 1 

4 OSiR/011/08/808/6 przyrząd do ćw. prostych brzucha 1 

5 OSiR/011/08/808/8 suwnica na krążki 1 

6 OSiR/011/08/808/9 prowadnica na krążki 1 

7 OSiR/011/08/808/10 przyrząd do ćw. mięśni piersiowych 1 

8 OSiR/011/08/808/11 przyrząd do wypychania ciężaru siedząc 1 

9 OSiR/011/08/808/12 przyrząd do wyciskania ciężaru siedząc 1 

10 OSiR/011/08/808/14 przyrząd do ćw. dwu i czwórgłowych uda 1 

11 OSiR/011/08/808/19 lustra duże 1 

12 OSiR/011/08/808/22 przyrząd do ćw. mięśni grzbietu 1 

13 OSiR/III/10B/5 ławka prosta ze stojakami 1 

14 OSiR/III/10B/6 gryf prosty z tulejami 1 

15 OSiR/III/10B/7 ławka do ćw. mięśni grzbietu 1 

16 OSiR/III/10B/12 ławka kątowa 3 

17 OSiR/III/10B/13 ławka do ćw. mięśni brzucha 1 

18 OSiR/III/10B/14 twister stojąc/siedząc 1 

19 OSiR/III/10B/15 stojaki H-800 1 

20 OSiR/III/10B/16 wyposażenie stojaków H-800 1 

21 OSiR/III/10/B17 stojak na krążki 1 

22 OSiR/III/10B/18 wyposażenie stojaka na krążki 1 kpl. 

23 OSiR/III/10B/28 stojak do ćw. brzucha + drążek 1 

24 OSiR/III/10B/29 zestaw sztangielek ze stojakiem 1 kpl. 

25 OSiR/III/10B/32 gryf olimpijski sprężysty 50L 1 

26 OSiR/III/10B/33 gryf sztangielki z tulejami 1 

27 OSiR/III/10B/34 ławka do ćw. mięśni brzucha regulowana 1 

28 OSiR/III/10B/35 przyrząd do ćw. mięśni łydek 1 

29 OSiR/III/10B/35A sztangielka 12 kg (hantle) 1 
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Zestawienie sprzętu na siłowni – pomieszczenie siłownia mała – stan na 5.02.2021  

 

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa sprzętu Ilość 

1 OSiR/011/08/808/1 rower treningowy Altair HiPower 1 

2 OSiR/011/08/808/20 cyklometr eliptyczny Advance 200 G 900 1 

3 OSiR/011/08/808/21 przyrząd do ćw. mięśni przywodzicieli/odwodzicieli combi 1 

4 OSiR/011/08/808/24 maszyna eliptyczna 1 

5 OSiR/011/08/808/25 rower treningowy poziomy R2 850 HRT 1 

6 OSiR/011/08/808/30 trenażer eliptyczny LK8110 1 

7 OSiR/011/08/808/31 rower treningowy LK700 1 

8 OSiR/011/08/808/32 rower treningowy LK700 1 

9 OSiR/011/08/808/33 bieżnia treningowa G600 1 

10 OSiR/011/08/808/34 bieżnia treningowa G600 1 

11 OSiR/011/08/808/35 wiosła treningowe AR700 1 

12 OSiR/011/08/808/36 wiosła treningowe AR700 1 

13 OSiR/III/10B/19 drabinka do fitness 1 

  

 

Zestawienie sprzętu na siłowni – wyposażenie dodatkowe – stan na 5.02.2021  

 

Pomieszczenia zaplecza bez lub z wyposażeniem: 

 lokal nr 009 (pokój instruktora) o powierzchni 6,13 m
2 

na poziomie „-1”; 

 lokal nr 008A (magazynek) o powierzchni 4,75 m
2
 na poziomie „-1”; 

 lokal nr 007 (przebieralnia męska) o powierzchni 11,32 m
2
 na poziomie „-1” wyposażony w szafki ubraniowe 22 

sztuki; 

 lokal nr 007A (umywalnia męska) o powierzchni 4,90 m
2
 na poziomie „-1”; 

 lokal nr 007A (WC męskie) o powierzchni 4,30 m
2
 na poziomie „-1”; 

 lokal nr 006 (WC dla niepełnosprawnych) o powierzchni 3.30 m
2 

na poziomie „-1”; 

 lokal nr 005 (przebieralnia damska) o powierzchni 12,81 m
2
 na poziomie „-1” wyposażony w szafki ubraniowe 20 

sztuk; 

 lokal nr 005A (umywalnia damska) o powierzchni 5,54 m
2 

na poziomie „-1”; 

 lokal nr 005A (WC damskie) o powierzchni 4,30 m
2
 na poziomie „-1”. 

 

 

 

 

 

 

 

    
Lp. 

Numer 

inwentarzowy 
Nazwa sprzętu Ilość 

1 brak zestaw sztangielek 2,3,4,5,6,8,10 kg ze stojakiem kpl. 

2 brak gryf łamany z tulejami kpl. 

3 brak gryf olimpijski z tulejami kpl. 

4 brak talerze 1,25 kg 4 

5 brak talerze 2,50 kg 4 

6 brak talerze 5 kg 8 

7 brak talerze 10 kg 8 (11 kpl.) 

8 brak talerze 15 kg 2 (5 kpl.) 

9 brak talerze 20 kg 8 (10 kpl.) 
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UMOWA NAJMU Nr …………… 

 

zawarta w Warszawie w dniu ………… 2021 r. pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowane przez 

Pana ……………………………… Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w umowie „ Wynajmującym”, 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym w umowie „Najemcą”,  

 

zgodnie z Zarządzeniem nr …/2021 Dyrektora OSiR Ochota z dnia …………… 2021 r., w wyniku przeprowadzenia 

konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych w obiekcie OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie  

z przeznaczeniem na prowadzenie siłowni, fitness, zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie ze statutem i regulaminem OSiR 

Ochota jako najkorzystniejsza wybrana została oferta przedstawiona przez ………………………………………………….. 

Z uwagi na powyższe, strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

§1 

1. Wynajmujący wynajmuje a Najemca bierze w najem z dniem ……………2021 r. następujące lokale użytkowe: 

a. lokal nr 011 o powierzchni 120 m2 na poziomie „-1”; 

b. lokal nr 010 (siłownia duża) o powierzchni 99,36 m2 na poziomie „-1” wraz z wyposażeniem w sprzęt  

i urządzenia sportowe; 

c. lokal nr 009 (pokój instruktora) o powierzchni 6,13 m2 na poziomie „-1” wraz z wyposażeniem w sprzęt  

i urządzenia; 

d. lokal nr 008 (siłownia mała) o powierzchni 48,54 m2 na poziomie „-1” wraz z wyposażeniem w sprzęt  

i urządzenia sportowe; 

e. lokal nr 008A (magazynek) o powierzchni 4,75 m2 na poziomie „-1”; 

f. lokal nr 007 (przebieralnia męska) o powierzchni 11,32 m2 na poziomie „-1” wraz z wyposażeniem w sprzęt  

i urządzenia; 

g. lokal nr 007A (umywalnia męska) o powierzchni 4,90 m2 na poziomie „-1”; 

h. lokal nr 007A (WC męskie) o powierzchni 4,30 m2 na poziomie „-1”; 

i. lokal nr 006 (WC niepełnosprawnych) o powierzchni 3.30 na poziomie „-1” wraz z wyposażeniem w sprzęt  

i urządzenia; 

j. lokal nr 005 (przebieralnia damska) o powierzchni 12,81 m2 na poziomie „-1” wraz z wyposażeniem w sprzęt  

i urządzenia; 

k. lokal nr 005A (umywalnia damska) o powierzchni 5,54 m2 na poziomie „-1”; 

l. lokal nr 005A (WC damskie) o powierzchni 4,30 m2 na poziomie „-1” 

Razem powierzchnia = 325,25 m2. 

2. Sprzęt i wyposażenie lokali wskazanych w ust. 1 określa załącznik nr …. do Umowy. 

3. Lokale wymienione w ust. 1
 

położone są w obiekcie krytej pływalni OSiR Ochota w Warszawie przy  

ul. Rokosowskiej 10. 

4. Lokale będące przedmiotem niniejszej Umowy wykorzystywany będzie przez Najemcę do prowadzenia 

działalności sportowo – rekreacyjnej zgodnej ze statutem OSiR Ochota. 

5. Zmiana przeznaczenia ww. lokali, rodzaju prowadzonej działalności lub branży wymaga pisemnej zgody 

Wynajmującego pod rygorem rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

6. Wydanie Najemcy przedmiotu najmu następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stanowiącego 

załącznik nr … do niniejszej Umowy. Stan lokalu opisany w powyższym protokole będzie stanowić podstawę 

przy rozliczaniu stron po zakończeniu Umowy. 

 

§2 

1. Z tytułu najmu Najemca zobowiązany jest uiszczać Wynajmującemu miesięczny czynsz w kwocie ………………. 

zł (słownie: ……………………………….) netto, powiększony o należny podatek VAT według obwiązującej 

stawki podatku VAT, co stanowi kwotę ……………………… zł (słownie: ……………) brutto. 
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2. Najemca pokrywa należność z tytułu Umowy najmu na konto: Citi Handlowy 29 1030 1508 0000 0005 5047 6002 

z góry, w terminie do 10 – tego każdego miesiąca za który przypada należność. 

3. Za datę zapłaty uznaje się datę wpłynięcia pieniędzy na rachunek bankowy OSiR. W przypadku nie uiszczenia 

opłat w terminie wymienionym powyżej OSiR przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie oraz 

obciążenia Najemcy kosztami postępowania windykacyjnego. Nie uiszczenie opłat w terminie po uprzednim 

wyznaczeniu dodatkowego terminu zapłaty spowoduje rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. 

4. Za nieterminowe regulowanie należności wynikających z niniejszej umowy, Wynajmującemu przysługuje prawo 

naliczania odsetek zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm). 

5. Najemca, dodatkowo oprócz czynszu, obciążony będzie opłatami z tytułu zużycia mediów ryczałtowo 1 500,00 zł 

brutto miesięcznie.  

6. Wysokość stawki czynszu, o którym mowa w ust. 1 będzie podlegać waloryzacji nie częściej niż 1 raz w roku – 

nie więcej niż to wynika ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez GUS 

za okres ubiegły. Pierwsza waloryzacja zostanie dokonana po opublikowaniu wskaźnika przez GUS za rok 2022. 

7. Zmiana wysokości czynszu dokonywana będzie w drodze jednostronnego zawiadomienia ze strony 

Wynajmującego i nie wymaga wypowiedzenia Umowy najmu. 

8. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) Miasto st. Warszawa oświadcza, iż posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

 

§3 

1. Najemca zobowiązany jest do: 

a) używania lokali, będących przedmiotem Umowy, zgodnie z przeznaczeniem oraz do prowadzenia w nich 

działalności określonej w § 1 ust. 4, zgodnie z przepisami prawa; 

b) dbania o estetykę i wystrój wewnętrzny lokali; 

c) utrzymania lokali w należytej czystości; 

d) nie dokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w sposób trwały substancję 

lokali lub budynku, w którym lokal się znajduje, w szczególności wymiany witryn, drzwi, przebudowy 

otworów, trwałej przebudowy wnętrza; 

e) przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i sanitarnych; 

f) nie wnoszenia prawa najmu przedmiotowego lokalu jako aportu lub wkładu do spółki ani nie podnajmowania 

lokali osobom trzecim. 

2. Najemca ma prawo doposażenia siłowni w odpowiedni sprzęt i wyposażenie według uznania, z zastrzeżeniem że 

Wynajmujący nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Najemcę. Zakupiony sprzęt oraz dodatkowe 

wyposażenie stanowi własność Najemcy. 

 

§4 

Najemca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt i we własnym zakresie konserwacji i drobnych 

napraw, połączonych ze zwykłym używaniem rzeczy: 

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, ściennych i innych; 

2) drzwi; 

3) wszelkich urządzeń sanitarnych; 

4) naprawy i wymiany osprzętu instalacji elektrycznej; 

5) innych elementów wyposażenia wnętrza lokalu poprzez: malowania lub tapetowania oraz naprawy uszkodzeń 

tynków ścian i sufitów wynikających z bieżącego użytkowania, malowania drzwi, urządzeń sanitarnych i 

grzewczych w celu ich zabezpieczenia przed korozją, bieżącej konserwacji, napraw oraz wymaganych 

przeglądów sprzętu i urządzeń, stanowiących wyposażenie lokali. 

 

§5 

1. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia i zmiany tylko za zgodą Wynajmującego. 

2. W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania oraz wygaśnięcia niniejszej Umowy, Wynajmujący nie zwraca 

nakładów poniesionych przez Najemcę. 

 

§6 

1. Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych 

budynku, umożliwiających Najemcy korzystanie z energii, oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody. 

2. Wynajmujący zobowiązuje się do umożliwienia Najemcy zawieszania reklam i napisów informacyjnych na terenie 

obiektu OSiR bez pobierania dodatkowych opłat pod warunkiem obustronnego uzgodnienia ich treści oraz 
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lokalizacji. 

 

§7 

Pod rygorem nieważności Najemca nie może bez zgody (wyrażonej na piśmie): 

a) podnająć przedmiotu najmu w całości; 

b) oddać osobie trzeciej w całości lub części przedmiotu najmu do bezpłatnego używania; 

c) zamienić jego dotychczasowego przeznaczenia. 

 

§8 

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku ruchomym Najemcy powstałe w wyniku 

włamania, kradzieży i innych zdarzeń losowych. 

2. Do usunięcia szkód i skutków zdarzeń określonych w ust. 1 zobowiązany jest Najemca we własnym zakresie. 

 

§9 

1. Instalowanie na zewnątrz budynku, w którym znajduje się przedmiot Umowy lub na samym przedmiocie Umowy 

oraz na terenie przyległym wszelkiego rodzaju reklam, napisów informacyjnych, anten satelitarnych itp. wymaga 

uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Najemca ma prawo do umieszczenia bezpłatnej reklamy z podaniem informacji o działalności prowadzonej  

w lokalach. 

 

§10 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na od dnia jej podpisania do dnia ………… 2024 r. 

 

§11 

1. Wynajmujący może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli najemca: 

a) używa przedmiotu najmu niezgodnie z treścią niniejszej Umowy i mimo upomnień nie przestaje go używać 

w taki sposób; 

b) swoim niewłaściwym postępowaniem w sposób rażący i uporczywy czyni korzystanie z innych lokali w 

budynku lub sąsiedztwie uciążliwym; 

c) przerywa prowadzenie działalności na okres powyżej 7 dni bez zgody Wynajmującego; 

d) zalega z zapłatą czynszu i po upływie terminu wyznaczonego do zapłaty zaległości nie uregulował zaległego 

czynszu wraz z odsetkami; 

e) narusza obowiązki Najemcy określone w § 4 pkt 1-5; 

f) narusza przepisy § 8 ust. 2 lub § 15 ust. 3; 

2. W przypadku określonym w ust. 1 rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem wskazanym przez 

Wynajmującego jako dzień rozwiązania Umowy. Strony uzgodnią ostateczny termin opróżnienia lokalu z 

ruchomości będących własnością Najemcy, nie dłuższy niż 14 dni. 

3. Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane na w formie pisemnej.  

 

§12 

1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane na adres: 

a) Wynajmujący – ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa; 

b) Najemca – ……………………………………………………………….. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania na piśmie o każdej zmianie adresu. Powiadomienie jest 

skuteczne od chwili otrzymania go przez stronę, do której jest adresowane. 

3. Zaniechanie powyższego obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powoduje, że pismo wysłane na adres podany  

w ust. 1 uznaje się za doręczone. 

 

§13 

1. Po zakończeniu najmu Najemca jest zobowiązany zwrócić Wynajmującemu lokale w stanie niepogorszonym, 

czystym i ze sprawnymi urządzeniami technicznymi i sanitarnymi. 

2. Jeżeli Najemca dokonał zmian w lokalach bez zgody Wynajmującego, która wymagana jest w § 7 oraz w § 5  

ust. 1 Umowy, Wynajmujący może żądać przywrócenia lokali do stanu poprzedniego. 

3. Jeżeli po opuszczeniu lokali przez Najemcę, w lokalu tym pozostaną jakiekolwiek ruchomości wniesione przez 

Najemcę i po upływie uzgodnionego terminu na wywóz tychże ruchomości, Wynajmujący po pisemnym 

powiadomieniu ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko Najemcy. 
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§14 

1. Najemca złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego przed podpisaniem umowy o dobrowolnym poddaniu się 

egzekucji zgodnie z art. 777 § 4 i 5 KPC. 

2. Oświadczenie jest zabezpieczeniem roszczeń Wynajmującego z tytułu wyrządzonych przez Najemcę szkód w 

lokalach, pogorszenia stanu lokalu oraz zaległości powstałych na koniec obowiązywania umowy z tytułu czynszu i 

innych świadczeń wynikających z umowy.  

 

§15 

1. Najemca ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto 

tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.  

2. Wyżej wymienione ubezpieczenia winne pozostawać w mocy w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy. 

3. Najemca w terminie 7 dniu od podpisania niniejszej umowy przedstawi Wynajmującemu dowód zawarcia umowy 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.  

 

§16 

1. Najemca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i 

wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 1429). 

2. W związku z nawiązaną współpracą, informujemy, że Administratorem danych osobowych Najemcy 

przetwarzanych u Wynajmującego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota,  

ul. Nowowiejska 37B, 02-010 Warszawa reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z danymi 

osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres: 

dane.osobowe@osirochota.waw.pl, bądź w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny wskazany w umowie. 

Najemca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania 

Twoich danych – w określonych sytuacjach. Jeżeli Najemca uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  

z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Dane osobowe Najemca będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji 

umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających  

z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Podanie przez Najemcę danych jest dobrowolne, lecz 

konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych Najemca jest art. 6 ust. 1 lit. 

b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 

str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Najemca jest stroną lub do 

podjęcia działań na żądanie Najemcy przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny). 

Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi 

takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty i hosting. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez 

cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Wykonanie 

umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO dla których 

Administratorem Danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Nowowiejska 

37B, 02-010 Warszawa reprezentowany przez Dyrektora OSiR. 

 

§17 

1. Najemca zobowiązany jest do złożenia w swoim imieniu deklaracji od podatku i nieruchomości do Urzędu 

Dzielnicy Ochota zgodnie z terminami i przepisami prawa. 

2. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania kopii niniejszej umowy do Urzędu Dzielnicy Ochota – Wydział 

Księgowości Budżetowej celem egzekwowania należnego podatku od nieruchomości od Najemcy z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

§18 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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3. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Wynajmującego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

 

 

Wynajmujący        Najemca 

 

Załącznik nr ….: Wykaz sprzętu i wyposażenia; 

Załącznik nr …: Protokół zdawczo – odbiorczy przekazania lokali; 

Załącznik nr …: Oferta Oferenta; 

Załącznik nr …: Klauzula Informacyjna.  
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KLAUZULA/ RODO DO UMÓW  

 

W związku z nawiązaną współpracą, informujemy, że Administratorem danych osobowych Najemcy przetwarzanych  

u Wynajmującego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Nowowiejska 37b, 02-010 

Warszawa. 

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: 

mailowo na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, bądź w formie tradycyjnej na adres 

korespondencyjny Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa. 

Najemca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz  ograniczenia przetwarzania Twoich 

danych – w określonych sytuacjach.   

Jeżeli Wynajmujący uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe Najemcy będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów 

podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli 

takie się pojawią. 

Podanie przez Najemcę danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych Najemcy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 

której Najemca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wynajmującego przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. 

obowiązek archiwizacyjny).  

Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: 

dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty i hosting.  

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do 

czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku 

archiwizacyjnego. 

Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO dla których 

Administratorem Danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Nowowiejska 37b, 

02-010 Warszawa. 

Najemca oświadcza, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane   identyfikujące,  przedmiot umowy i 

wysokość wynagrodzenia, podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429). 

 

 
 

 

 

 

 

 


