
Biała Podlaska 28.07.2015r. 

Państwowa Szkoła Wyższa 

  im. Papieża Jana Pawła II 

        w Białej Podlaskiej 

 

OGŁOSZENIE 

o konkursie ofert na najem pomieszczenia na barek studencki w Państwowej Szkole 

Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97. 

 

 

1. Przedmiotem ogłoszenia jest najem lokalu użytkowego przeznaczonego na 

prowadzenie barku studenckiego, położonego w części piwnicznej w Budynku 

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. 

Sidorskiej 95/97 , o łącznej powierzchni użytkowej 296,77 m2, określanego w dalszej 

treści lokalem.  

2. W lokalu najemca będzie mógł prowadzić lokal gastronomiczny. 

3. Lokal nie posiada wyposażenia i wymaga dokonania w nim niezbędnych prac 

adaptacyjnych. Obowiązek uzyskania wszelkich pozwoleń oraz zgód właściwych 

organów, służb i inspekcji, niezbędnych do uruchomienia w nim działalności wskazanej 

w pkt.1, spoczywa na przyszłym najemcy.  

4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta 

spośród ofert, w której zostanie zaproponowana najwyższa stawka netto za 1 m2 

powierzchni wynajmowanego lokalu.  

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej: 

1. propozycję stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu netto, 

2. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis 

aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, 

3. oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego i finansowego do uruchomienia w 

lokalu działalności opisanej w pkt.1,  

4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności – w przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

5. zaświadczenie z właściwego miejscowo urzędu skarbowego oraz Oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatności podatku oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne,  

6. krótki opis dotychczasowej działalności gospodarczej oferenta,  

7. zaparafowany wzór umowy najmu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia 

oraz oświadczenie o zaakceptowaniu projektu tej umowy, 

8. koncepcję zagospodarowania lokalu zawierającą wizualizacje i opis wystroju lokalu  

9. Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2015 roku. W razie wątpliwości 

za datę złożenia oferty poczytuje się dzień jej doręczenia do siedziby Organizatora.  
10. Na żądanie oferenta, wyrażone w formie pisemnej lub przesłane pocztą elektroniczną 

na adres kancelaria@pswbp.pl Ogłoszeniodawca udostępni mu lokal we wcześniej 

uzgodnionym terminie do obejrzenia.  



11. Szczegółowy zakres obowiązków przyszłego najemcy określa umowa najmu, której 

wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

12. Dodatkowych informacji dotyczących lokalu udziela mgr inż. Marek Matczuk, 

codziennie w godzinach 8:30 – 14:30, pod nr telefonu: 83 344 99 00 wew.277. 

13. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymagań nie zostaną poddane ocenie.  

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2015 roku o godzinie 11:00 w siedzibie 

Wynajmującego, Kancelaria PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. 

Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pokój 214R. 

15. Organizator poinformuje wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

16. Oferentom nie przysługują żadne środki zaskarżenia od zapadłego w ogłoszeniu 

rozstrzygnięcia. 

 

 

 
dr Dorota Karwacka 

Kanclerz Państwowej Szkoły Wyższej im. 

Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 – Wzór Umowy Najmu 
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Załącznik Nr 1 – Wzór Umowy Najmu 

 

 

Umowa Najmu Nr …./N/2015 
lokalu przeznaczonego na prowadzenie kawiarni studenckiej w budynku Państwowej 

Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

ul. Sidorska 95/97 

 

Zawarta w dniu ……..2015 roku pomiędzy Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła 

II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska , NIP 537-21-31-853, zwaną 

w treści umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez: 

- Kanclerz PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – dr Dorotę Karwacką. 

- Kwestor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – mgr Henrykę Mazurek 

a ………………….. prowadzącą działalność gospodarczą o nazwie:…………………………., 

ul.……………., …………………, NIP ………………., PESEL: ……………….., zwaną dalej 

Najemcą, o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Na warunkach niniejszej umowy i z dniem jej podpisania Wynajmujący oddaje Najemcy 

do używania i czerpania pożytków lokal  w treści umowy nazwany lokalem usytuowany w 

budynku Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy 

ul. Sidorskiej 95/97, o łącznej powierzchni 296,77m2 na cele prowadzenia działalności 

gastronomicznej – kawiarni, dla potrzeb studentów i pracowników PSW im. Papieża Jana 

Pawła II w Białej Podlaskiej . 

2. Wynajmujący oświadczył , iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się 

działalnością gastronomiczną oraz, iż dysponuje możliwościami, wiedzą i doświadczeniem 

w zakresie prowadzenia tego rodzaju działalności, a także, iż jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie wszelkich ryzyk  związanych z tą działalnością , co 

potwierdza kopia polisy ubezpieczenia stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy .  

3. Wydanie Najemcy lokalu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego 

sporządzonego z udziałem przedstawicieli stron, określającego stan techniczny 

pomieszczeń w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy  .  

4. Lokal nie jest wyposażony w sprzęt gastronomiczny, sprzęt AGD, / brak mebli 

kawiarnianych tj. stołów, krzeseł oraz  naczyń, sztućców/  

 

§ 2 

 

1.Najemca zobowiązuje się przez cały czas trwania niniejszej umowy prowadzić w lokalu 

wskazanym w § 1 ust. 1 działalność gastronomiczną , w której przedmiotem będzie codzienne 

przygotowywanie i sprzedaż co najmniej :  

a/ produktów i wyrobów garmażeryjnych do komponowania zestawów żywieniowych,  

b/ artykułów spożywczych w tym kawy, herbaty, napoi , słodyczy itp. ,  
2.Najemca  gwarantuje, iż:  

- wszelkie objęte ofertą posiłki będą spełniały wymagane przepisami normy (wartości 

energetycznych);  
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- wszystkie posiłki  będą przygotowane z produktów świeżych i dobrej jakości z 

terminem przydatności do spożycia (ważności) według wskazań producenta . 

3.Najemca obowiązany jest do oferowania konsumpcji w lokalu co najmniej w dniach w 

których odbywają się zajęcia dydaktyczne w obiektach Zamawiającego.  

 

 

§ 3 

 

Najemca zobowiązany jest do :  

a) wyposażenia lokalu w niezbędną ilość fabrycznie nowych mebli kawiarnianych i nowe 

zastawy stołowe,  

b) zachowania czystości we wszystkich przekazanych pomieszczeniach,  

c) pokrywania kosztów szkód w lokalu wynikłych z przyczyn za które nie ponosi 

odpowiedzialności  Wynajmujący ,  

d) pokrywania kosztów remontów bieżących lokalu ,  

e) prowadzenia działalności w lokalu zgodnie z przepisami BHP, sanitarnymi i 

przeciwpożarowymi ,  

f) zawarcia w trakcie trwania umowy odrębnych umów  ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej ( zakres delikt i kontrakt z rozszerzeniem o OC Dzierżawcy/Najemcy)  z sumą 

gwarancyjną minimum 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia obowiązującą w okresie  12 

miesięcy , wraz z rozszerzeniem do tej sumy w wypadku zaistnienia szkody i wypłaty 

odszkodowania  oraz składania umów ubezpieczenia  Zamawiającemu w terminie 20 dni przed 

terminem wygaśnięcia dotychczasowej umowy.  

g) uzyskania i złożenia Wynajmującemu w terminie 3 dni od otrzymania decyzji Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu używanego lokalu do prowadzenia działalności 

gastronomicznej.  

h) zgłaszania Wynajmującemu na piśmie wystąpienia w lokalu lub wyposażeniu szkód oraz 

okoliczności mogących mieć wpływ na korzystanie z lokalu zgodnie z przeznaczeniem. 

 

§ 4 

 

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do następujących świadczeń:  

- ogrzewania lokalu,  

- ochrony prawidłowo zabezpieczonego lokalu przed dostępem osób trzecich w czasie 

nieobecności jego personelu ,  

- pokrywania kosztów kapitalnych remontów pomieszczeń .  

2. Tytułem należności za używanie lokalu Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz w 

kwocie ………….. zł netto  + obowiązująca stawka VAT do 7 dni od dnia doręczenia Najemcy 

faktury VAT, za miesiąc z góry, od września 2015 roku, płatny przelewem na rachunek 

wskazany w doręczonej fakturze . Podstawą płatności będzie faktura doręczona Najemcy .   
3. Wysokość miesięcznego czynszu najmu netto + obowiązująca stawka VAT stanowić będzie kwota 

składająca się z trzech składników: 

3.1.Ryczałt za energię cieplną w wysokości   501,54 zł + obowiązująca stawka VAT 

3.2 Podatek od nieruchomości miesięcznie                       501,54 zł+ obowiązująca stawka VAT 

3.3 Czynsz najmu                                                   …………….+ obowiązująca stawka VAT 

    łącznie wysokość m-cznego czynszu                     ………….. z ł + obowiązująca stawka VAT 

4. Składniki czynszu wymienione w pkt. 3.1 oraz 3.2 mogą być podwyższane raz w każdym 

roku kalendarzowego trwania umowy. Wynajmujący poinformuje Najemcę o podwyżce z 

jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Podwyżki opisane w zdaniu pierwszym nie wymagają 

zmiany niniejszej umowy . 
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5. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za energię elektryczną, dostawy ciepłej i zimnej wody, 

przeprowadzone rozmowy telefoniczne ( o ile Najemca na piśmie złoży Wynajmującemu 

wniosek o korzystanie z przyłącza telefonicznego w lokalu ). 
6. Na dostawę energii elektrycznej, zimnej wody oraz wywóz nieczystości, Najemca zobowiązany jest 

do samodzielnego zawarcia odrębnych umów z dostawcami i odbiorcami oraz terminowego 

dokonywania rozliczeń na podstawie zainstalowanych w lokalu liczników i podliczników. 

 

§ 5 

 

1.Wskazaną w umowie działalność gastronomiczną Najemca będzie prowadził we własnym 

imieniu, na własny rachunek, odpowiedzialność i ryzyko.  

2.Wynajmujący ma  prawo do okresowych kontroli stanu oddanego Najemcy lokalu oraz jego 

wyposażenia. Najemca obowiązany jest w takim wypadku, w terminie 3 dni od dnia 

zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli , komisyjnie udostępnić Wynajmującemu do 

kontroli wszystkie pomieszczenia lokalu oraz jego wyposażenie .    

3. Obowiązkiem Najemcy jest stosowanie się do zaleceń Wynajmującego postawionych po 

przeprowadzeniu kontroli i poinformowanie Zamawiającego na piśmie o ich wykonaniu w 

terminie 14 dni od dnia kontroli. 

 

§ 6 

 

1.Wszelkie zmiany w lokalu , jego ulepszenia , prace adaptacyjne bądź modernizacyjne  

wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

2.Najemca nie ma prawa bez pisemnej zgody Wynajmującego do podnajmu lub poddzierżawy 

zarówno przekazanego lokalu lub jego części albo też któregokolwiek z elementów 

przekazanego wyposażenia , a także do oddawania ich do bezpłatnego użytkowania osobom 

trzecim. 

3.Za pisemną zgodą Wynajmującego Najemca może organizować w lokalu imprezy 

komercyjne . W takim wypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

osób uczestniczących oraz zabezpieczenie mienia Wynajmującego przed dostępem osób 

trzecich będących uczestnikami imprezy oraz osób którymi posługuje się przy ich organizacji. 

Odpowiada również za wszelkie szkody w mieniu Wynajmującego wyrządzone przez te osoby 

w trakcie trwania imprezy. 

 

§ 7 

 

1.Umowa została zawarta na czas określony od dnia ……………. 2015r do dnia 

…………201…r. 

2.Każda ze stron może rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3.Wynajmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu, oprócz okoliczności 

wskazanych w kodeksie cywilny, w przypadkach: 

a) zwłoki z opłatą czynszu za okres jednego miesiąca lub też w takim okresie zwłoki w 

uregulowaniu należności za dostawę mediów; 

b)negatywnego wyniku kontroli przeprowadzonej w lokalu przez służby sanitarno-

epidemiologiczne lub służby inspekcji handlowej albo też w przypadku nie udostępnienia 

Zamawiającemu wyników kontroli tych organów, 

c)stwierdzonej dwukrotnie negatywnej oceny oferowanych posiłków, 

d) odmowy przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie aktualnych wpisów do 
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pracowniczych książeczek zdrowia którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę 

przy prowadzeniu działalności gastronomicznej w lokalu, 

e) nie złożenia Zamawiającemu umów i decyzji wskazanych w § 3 niniejszej umowy, 

f) zorganizowania imprezy komercyjnej w lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego, 

g) nie przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy OC, 

h) naruszenia innych istotnych warunków umowy. 

4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

Wynajmujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy nie służą jakiekolwiek roszczenia 

odszkodowawcze . 

 

 § 8 

 

1. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wynajmującego lub Najemcę z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Najemca , Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w 

wysokości 3 miesięcznego czynszu brutto. 

2.Wynajmujący może jednak dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 9 

 

1. Po zakończeniu trwania umowy Najemca obowiązany jest zwrócić lokal w stanie 

niepogorszonym pomniejszonym o naturalne jego zużycie. Na okoliczność wydania i zdania 

lokalu zostanie sporządzony odrębny protokół. W chwili zdania lokal powinien zostać 

odnowiony ( malowanie ) . Do chwili wydania Najemca obowiązany jest usunąć z lokalu 

meble i wszystkie elementy ruchomego wyposażenia. 

2. Jeżeli Najemca dokonał ulepszenia lokalu lub wyposażenia albo dokonał ich modernizacji 

lub przystosowania do własnych potrzeb Wynajmujący może zatrzymać wszystkie albo 

niektóre dokonane ulepszenia lub modernizacje bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy, może również żądać przywrócenia lokalu lub wyposażenia w całości albo w 

części do stanu pierwotnego. 

 

§ 10 

 

1.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy / kaucji /wynosi 12000,00 zł  

(słownie:  dwanaście tysiący złotych  00/100 zł / 

2. Najemca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości określonej w pkt 1 niniejszego paragrafu, w pieniądzu na konto Wynajmującego 

nr 11 15001331-1213300435280000 

3. Kwotę zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wynajmujący zwraca 

na konto Najemcy (przelewem) wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego Wynajmującego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku, prowizji 

bankowej oraz potrącenia z tytułu naliczonych kar umownych bądź pokrycia szkód 

wyrządzonych przez Najemcę w trakcie wykonywania usługi lub będących skutkiem braku jej 

wykonania, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez 

Wynajmującego za należycie wykonany. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Wynajmującego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy (w tym kary umowne). 

5. Wynajmujący może dokonać potrącenia kar umownych i nieuregulowanych odszkodowań z 
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faktury Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

6. W kwestiach nie wyjaśnionych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują 

postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy , za wyjątkiem wskazanych w umowie , mogą być 

dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Wynajmującego. 

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 12 

 

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

 

 

Załącznik:  

1) kopia polisy ubezpieczenia. 

 

 
WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 

 

 

dr Dorota Karwacka 

Kanclerz PSW im. Papieża Jana Pawła II w 

Białej Podlaskiej  

 

 

 

mgr Henryka Mazurek 

Kwestor PSW im. Papieża Jana Pawła II  

w Białej Podlaskiej  

 

 

………………………….. 

Właściciel 

 

 

  

 


