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   Załącznik nr 6 

Wzór umowy 

U M O W A Nr  ……….. 

 

Zawarta w dniu  …………….. r. w Warszawie pomiędzy: 

Telewizją Polską S.A 

z siedzibą w Warszawie 00-999 przy ul. Jana Pawła Woronicza 17 wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym 

wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500, 00 zł.  

 

Zwaną dalej Wynajmującym lub TVP , reprezentowanym przez: 

 

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

 

a: 

 

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

 

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

 

Zwanym dalej Najemcą, reprezentowanym przez: 

 

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

 

 

§ 1 

 

1. Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem lokal wraz z wyposażeniem 

znajdującym się w siedzibie Wynajmującego w Warszawie przy ul. Woronicza 17 w 

Budynku „ F-1 ” o powierzchni z  388,2 m² stanowiący jego własność, (dalej „Lokale”) z 

przeznaczeniem opisanym w § 2. 

2. Szczegółowy wykaz i plan powierzchni lokali stanowi Załącznik nr 1, a wykaz wyposażenia, 

urządzeń i sprzętu (dalej „Wyposażenie”) przedmiotu najmu stanowi Załącznik nr.2 do 

niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

 

 

1. W wynajmowanym lokalu Najemca będzie zobowiązany prowadzić działalność 

gastronomiczną wyłącznie na rzecz pracowników, współpracowników i innych osób, które są 

uprawnione do przebywania na terenie TVP S.A.. 

2. Najemca zobowiązuje się do rozpoczęcia sprzedaży posiłków pracownikom 

Wynajmującego nie później niż od dnia 01.09.2012r. 
3. Najemca zobowiązuje się do oferowania usług, o których mowa w ust.4 poniżej, w dni 

powszednie od poniedziałku do piątku włącznie - w godz. 08.00 – 17.00  



 

2 

 

 

4. Prowadzenie, przez Najemcę działalności gastronomicznej, polegać będzie na świadczeniu na 

rzecz osób wymienionych w ust.1, usług w zakresie: 

a) produkcji i sprzedaży posiłków i zestawów śniadaniowych i obiadowych, 

b)  produkcji i sprzedaży zimnych i gorących wyrobów garmażeryjnych, produkcji i sprzedaży 

wyrobów cukierniczych, kanapek, napojów zimnych i gorących, oraz sprzedaż innych 

wyrobów spożywczych. 

5. Wszystkie surowce i artykuły spożywcze, zarówno produkcji własnej jak i obcej muszą być 

dostarczane do przedmiotu najmu i magazynowane zgodnie z wymogami przepisów sanitarno 

– epidemiologicznych, z tym, że Wynajmujący, zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie 

właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu, wynajmowanych 

pomieszczeń do użytkowania na cele gastronomiczne. 

6. Najemca, może w uzgodnieniu z Wynajmującym, organizować imprezy okolicznościowe  

i przyjęcia specjalne na potrzeby pracowników i jednostek organizacyjnych Wynajmującego. 

7. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia codziennego minimalnego asortymentu dań 

śniadaniowych i obiadowych w cenach kontrolowanych zgodnie z ofertą złożoną w 

dn…………………………... 

8. Cenami kontrolowanymi są ceny ustalone przez Najemcę w porozumieniu  

z Wynajmującym. Ceny kontrolowane ustala się na niektóre posiłki, w tym zestawy, 

śniadaniowe i obiadowe. 

9. Menu dań w cenach kontrolowanych nie powinno powtarzać się w ciągu trzech kolejnych dni. 

10. Menu dań w cenach umownych nie powinno powtarzać się w ciągu dwóch dni. Warunku tego 

nie stosuje się, jeżeli dań w cenach umownych jest powyżej cztery w każdym  

z rodzajów (zupa, drugie danie). 

11. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości sprzedaży dań w cenach kontrolowanych 

umieszczonych w Menu na dany dzień. 

12. Podjęcie przez Najemcę działalności innej niż wskazanej w niniejszej umowie, w obrębie 

przedmiotu najmu, wymaga pisemnej zgody Wynajmującego poprzez podpisanie Aneksu do 

niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

 

 

1. Wszelka działalność Najemcy jest działalnością odrębną od działalności TVP S.A.. Najemca 

prowadzi ją na własny rachunek, we własnym imieniu i na własne ryzyko, podlegając 

wszystkim obowiązkom wynikającym z przepisów prawa dla prowadzenia tego typu 

działalności. 

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo, przeprowadzania kontroli należytego wykonania umowy, 

standardu i jakości świadczonych przez Najemcę usług. 

3. Najemca zobowiązuje się do zatrudniania wykwalifikowanego personelu, gwarantującego 

wysoki poziom usług gastronomicznych. Personel Najemcy podlega wyłącznie jego 

kierownictwu.  

4. Najemca zobowiązuje się do uwzględniania opinii, skarg i zażaleń pracowników 

Wynajmującego, zgłaszanych w trakcie trwania umowy poprzez skrzynkę skarg i zażaleń, 

która winna być ustawiona przez Najemcę w Lokalu.  

5. Najemca zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących grupowego 

żywienia, sanitarno higienicznych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych oraz innych przepisów administracyjno porządkowych, w tym 

wewnętrznych uregulowań Wynajmującego dotyczących użytkowania lokalu. 

6. Wynajmujący, zobowiązuje się każdorazowo informować Najemcę o zmianie wewnętrznych 

przepisów administracyjno porządkowych obowiązujących na terenie Budynku F-1, w którym 

znajduje się wynajmowany przez Najemcę lokal.  
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§ 4 

 

 

1. Lokal wraz z Wyposażeniem zostanie przekazany Najemcy na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego. 

2.  W przypadku, gdy Najemca uzna za zbędne jakiekolwiek urządzenie składające się na 

Wyposażenie, winien on to pisemnie zgłosić Wynajmującemu oraz uzgodnić możliwość 

usunięcia takiego urządzenia z Lokalu.  Udostępnione Wyposażenie nie może być wynoszone 

przez Najemcę z Lokalu bez zgody Wynajmującego. 

3. Najemca może doposażyć Lokal w dodatkowe urządzenia i sprzęt AGD zgodnie  

z potrzebami na własny koszt i ryzyko, uwzględniając maksymalny pobór mocy energii 

elektrycznej oraz gazu przypisanych do wynajętego Lokalu. Każde doposażenie wymaga 

pisemnego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, z podaniem danych odnośnie 

przewidywanego poboru gazu, prądu przez nowe urządzenie.   

4. Do obowiązków Najemcy należy wykonanie wystroju Sali konsumentów oraz wyposażenie jej 

w zastawy stołowe i sztućce (poza jednorazowymi).  

5. Najemca zobowiązany jest na własny koszt utrzymywać Lokal oraz Wyposażenie  

w czystości, we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz wykonywać na własny koszt 

wszelkich napraw i remontów niezbędnych do utrzymania ich w stanie niepogorszonym. 

Najemca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt wywóz odpadów. 

6. Wszelkie przeróbki i prace adaptacyjne w Lokalu mogą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej akceptacji Wynajmującego. Najemca oświadcza, że zrzeka się zwrotu 

jakichkolwiek nakładów dokonanych na rzecz przedmiotu najmu w trakcie trwania umowy. 

7. Najemca nie ma prawa podnajmu ani oddawania do bezpłatnego używania najmowanych 

Lokali i Wyposażenia osobom trzecim. 

8. Cesja praw Najemcy wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody 

Wynajmującego będzie uznawana za bezskuteczną. 

9. Najemca dostarczy Wynajmującemu, i na bieżąco będzie aktualizował, imienny wykaz osób 

kierowanych do pracy w Lokalu oraz wykaz pojazdów uprawnionych do wjazdu na parking 

TVP S.A. Otrzymane od Najemcy powyższe dane osobowe będą wykorzystane przez 

Telewizję w celu zapewnienia wstępu (wydania przepustek) na teren TVP dla osób 

zatrudnionych przez Najemcę do obsługi Lokalu. Pozyskane przez Wynajmującego dane 

osobowe będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DZ.U. 

Dz.U.02.101.926 z póź. zm). Najemca zobowiązuje się do uzyskania poszczególnych zgód od 

osób kierowanych do pracy na udostępnienie Telewizji wyżej wymienionych danych 

osobowych. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie 

danych osobowych jest Najemca. 

 

§ 5 

 

 

1. Z tytułu najmu Lokalu i Wyposażenia Najemca zobowiązuje się uiszczać Wynajmującemu, 

co miesiąc przez czas trwania Umowy czynsz miesięczny, na który składają się następujące 

opłaty:  

a. opłata podstawowa w wysokości netto ………………….. zł (słownie złotych: 

……………………………………………………………..zł), wynikająca ze stawki za 1 m² 

wynajmowanej powierzchni 

b. opłata za energię elektryczną, wynikająca z faktycznego zużycia zgodnie ze stanem na 

ostatni dzień miesiąca wg. aktualnie obowiązujących cen dostawcy usługi 

c. opłata za zużycie wody, wynikająca z faktycznego zużycia zgodnie ze stanem na ostatni 

dzień miesiąca wg. aktualnie obowiązujących cen dostawcy usługi 

d. opłata za zużycie 30 % gazu, wynikająca z faktycznego zużycia ( wg wskazań licznika   



 

4 

 

 

 głównego zgodnie ze stanem na ostatni dzień miesiąca) wg. aktualnie obowiązujących cen 

dostawcy usługi 

e. opłata z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego wynikająca z bilingów rozmów za   

 dany miesiąc wg. aktualnie obowiązujących cen dostawcy usługi 

Czynsz miesięczny zostanie powiększony o podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży. 

2. Opłaty za poszczególne media będą pobierane według wskazań liczników. Stan liczników 

będzie odczytywany ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie obowiązywania umowy. 

3. Opłata podstawowa, o której mowa w ust.1 lit.a, będzie waloryzowana po zakończeniu 

każdych 12 miesięcy obowiązywania umowy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, publikowany przez GUS bez konieczności 

sporządzania aneksu. 

4. Płatność, o której mowa w ust.1 dokonywana będzie przez Najemcę w okresach miesięcznych 

z dołu, na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Wynajmującego do 7 dnia następnego 

miesiąca z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia, na rachunek Wynajmującego 

wskazany na fakturze. 

5. Do faktury zostanie dołączony załącznik z rozliczeniem ogólnej kwoty czynszu na 

poszczególne składniki. 

6. Za datę zapłaty strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego. 

7. Wynajmujący ma prawo naliczania i dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie wobec 

terminu określonego w ust. 4. 

8. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez jego podpisu.  

 

 

§ 6 

 

 

Celem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu należytego wykonania przez Najemcę 

umowy, Najemca: 

1) przekazuje weksel własny in blanco, który Wynajmujący będzie upoważniony do 

wypełnienia i realizacji zgodnie z Deklaracją wekslową stanowiącą Załącznik nr. 3 do 

Umowy. 

2) w dniu podpisania niniejszej Umowy, zobowiązany jest przekazać na rachunek 

Wynajmującego o numerze 23 1140 1977 0000 3070 6200 2039 prowadzonym przez BRE 

Bank S.A. kaucję gwarancyjną, stanowiącą równowartość dwu-krotnej miesięcznej opłaty 

czynszowej podstawowej brutto określonej w §5 ust.1 a dowód wpłaty przedstawi 

wynajmującemu najpóźniej następnego dnia po podpisaniu umowy. 

 

 

§ 7 

 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, 36 miesięcy od dnia jej podpisania,  
z możliwością trzy-miesięcznego pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze Stron bez podania 

przyczyn, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

2. Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Najemca mimo wezwania Wynajmującego i upływu dodatkowego 7- dniowego terminu 

nadal: 

a. uchyla się od płacenia czynszu, przez co najmniej dwa okresy płatności, 

b. używa przedmiotu najmu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub używa 

pomieszczeń w sposób powodujący ich zniszczenie, 
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c. sprzedaje lub udostępnia do używania w Lokalu alkohol bez pisemnej zgody 

Wynajmującego udzielonej na zasadach opisanych w niniejszej umowie, 

d. podnajmuje lub oddaje do bezpłatnego używania Lokal osobom trzecim,  

e. nie przestrzega przepisów BHP i p/poż, 

f. nie przedstawi dowodu posiadania aktualnej polisy OC działalności gospodarczej lub 

ubezpieczenia od zdarzeń losowych mienia Najemcy, w które został wyposażony 

Lokal,  

g. nie wpłaci kaucji gwarancyjnej 

h. wyrządził Wynajmującemu szkodę o równowartości co najmniej jedno-miesięcznego 

czynszu najmu, o którym mowa w § 5 ust.1, i uchyla się od jej pokrycia na podstawie 

wystawionej przez Wynajmującego Noty obciążeniowej,  

3. Zwrot Lokalu oraz Wyposażenia przez Najemcę po zakończeniu/rozwiązaniu umowy nastąpi 

na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. 

4. W przypadku zaginięcia, mechanicznego uszkodzenia lub zniszczenia Wyposażenia, Najemca 

ponosi koszty jego naprawy bądź odkupienia zniszczonego sprzętu. 

 

 

§ 8 

 

 

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane brakiem zasilania 

budynku w energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz oraz brakiem łączności telefonicznej itp. w 

przypadkach powstałych niezależnie od Wynajmującego. 

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Najemcy wniesione do Lokalu. 

Najemca ubezpiecza wszelkie mienie wniesione do Lokalu we własnym zakresie i  

w zakresie przez siebie wymaganym. 

3. Najemca oświadcza, że w dniu podpisania Umowy posiada opłaconą polisę ubezpieczenia OC 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wystawiona przez…………………………… 

na sumę ubezpieczenia  ………………….. zł oraz zobowiązuje się do utrzymania ciągłości 

wskazanego ubezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy. 

4. W sytuacji, w której umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3, zostanie rozwiązana lub 

wygaśnie w trakcie realizacji Umowy, Najemca zobowiązuje się do zawarcia nowego 

ubezpieczenia przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia dotychczasowej umowy 

ubezpieczenia, na kwotę nie mniejszą niż określona w ust. 3. Najemca przekaże 

Wynajmującemu kopię nowej polisy, poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem, na 

3 dni przed wygaśnięciem lub rozwiązaniem dotychczasowej umowy ubezpieczenia. 

5. W przypadku wyrządzenia Wynajmującemu przez Najemcę szkody, Najemca będzie 

zobowiązany do jej niezwłocznego naprawienia lub pokrycia na podstawie Wezwania lub 

wystawionej przez Wynajmującego Noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty otrzymania.  

 

 

§ 9 

 

 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem lub interpretacją Umowy, Strony 

poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby 

Wynajmującego. 
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4. Ze Strony Wynajmującego jednostką odpowiedzialną za realizację i nadzór nad niniejszą 

Umową jest Ośrodek Administracji TVP, a w jej imieniu Dyrektor Ośrodka Administracji. 

 

 

§ 10 

 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 -  Szczegółowy wykaz i plan powierzchni lokalu  

Załącznik nr 2 -  Wykaz wyposażenia, urządzeń i sprzętu 

Załącznik nr 3 -  Deklaracja wekslowa 

Załącznik nr.4 - „Regulamin Konkursu na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku 

F-1” 

 

 

 

 

 

Wynajmujący                                                                                    Najemca 

 

 

 


