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L. dz. 1752/2021 

Pismo z dn.: Znak: Nasz znak: Data: 

  ZD.221.1.2021 

 

02.06.2021  

 

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA  

WYBORU DZIERŻAWCY CZĘŚCI USŁUGOWEJ 

BUDYNKU „STAREGO RATUSZA” 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Celem postępowania (dalej jako „postępowanie konkursowe” lub „konkurs”) jest wybór 

najkorzystniejszej oferty na dzierżawę części usługowej budynku powstałej w wyniku 

realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej 

Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, mieszącej się w Częstochowie przy 

ulicy Stary Rynek, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni oraz obsługę toalet 

publicznych, zwanej w dalszej części „przedmiotem dzierżawy”. 

2. Organizatorem postępowania jest Muzeum Częstochowskie z siedzibą w Częstochowie, 

Al. NMP 47, NIP 573-010-77-01, REGON: 000282903, zwane w dalszej części 

Regulaminu „Muzeum”. 

3. W postępowaniu konkursowym nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019  

z późn. zm.). 

4. Postępowanie, zgodnie z Regulaminem, prowadzi Zespół ds. wyboru dzierżawcy części 

usługowej budynku „Starego Ratusza”, zwany w dalszej części Regulaminu 

„Zespołem”, powołany stosownym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum. W skład 

Zespołu mogą wchodzić, oprócz pracowników Muzeum Częstochowskiego, 

pracownicy Urzędu Miasta Częstochowy. Zespół może pracować w składzie  

min. 3 osobowym. 

5. Zespół odpowiada za prawidłowy przebieg postępowania oraz za przestrzeganie 

postanowień niniejszego Regulaminu. Dyrektor Muzeum lub osoba przez niego 

upoważniona sprawuje nadzór nad Zespołem w zakresie zgodności jego prac  
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z Regulaminem, w szczególności unieważnia Konkurs lub zatwierdza rozstrzygnięcie 

Konkursu. 

6. Członkowie Zespołu związani są tajemnicą służbową w zakresie informacji uzyskanych 

w trakcie prac Zespołu. 

7. W postępowaniu wyboru dzierżawcy mogą wziąć udział podmioty spełniające łącznie 

następujące kryteria: 

a. prowadzenie działalności w formie określonej w Ustawie z dnia 27 kwietnia 

2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2085) 

b. doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na terenie miasta Częstochowy 

c. niezaleganie z płatnościami wobec skarbu państwa i z tytułu ubezpieczeń 

społecznych; niezaleganie z płatnościami wobec jednostek samorządu 

terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych; nieposiadanie żadnych 

zobowiązań wobec osób trzecich, egzekwowanych na drodze postepowania 

egzekucyjnego, upadłościowego lub układowego; nieznajdowanie się stanie 

upadłości lub likwidacji, niefigurowanie w rejestrze dłużników prowadzonym 

przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach  

o udostępnianiu informacji gospodarczych; posiadanie środków finansowych 

lub zdolności kredytowej umożliwiających uruchomienie działalności zgodnie 

z wymogami Muzeum. 

Kryterium wymienione w ust. 7 lit. a jest zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie 

realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy  

wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

§ 2 

Informacje o przedmiocie najmu i założenia podstawowe dla dzierżawcy 

1. Przedmiot dzierżawy 

Przedmiotem dzierżawy jest część usługowa budynku, pozostającego w dzierżawie Muzeum 

Częstochowskiego, o powierzchni użytkowej 197,10 m2, znajdującego się w Częstochowie 

przy ul. Stary Rynek wraz z wyposażeniem. Nieruchomość, w skład której wchodzi część 

usługowa, została oznaczona na Rysunku 1 żółtym kwadratem. 

Przedmiot dzierżawy powstał w wyniku realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa 

budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, dofinansowanej  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Przedmiot dzierżawy ma pełnić funkcję kawiarni oraz toalet publicznych, zgodnie  

z powyższym wnioskiem. Układ pomieszczeń wewnątrz części usługowej oznaczony został  

w dokumentacji budowlano-wykonawczej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Częstochowy pod adresem https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1160115/iz-

271-7-2019 (Tom II Architektura). Podział części usługowej na część przeznaczoną  

na prowadzenie kawiarni oraz część przeznaczoną na toalety publiczne został oznaczony  

na załączniku nr 1 do umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. 

https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1160115/iz-271-7-2019
https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1160115/iz-271-7-2019
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Przedmiot dzierżawy jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, C.O., 

wentylacyjną, klimatyzacyjną, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru, telewizji 

dozorowej.  

Do lokalu będącego przedmiotem dzierżawy nie przynależy zaplecze ani magazyn. Wszyskie 

pomieszczenia i schowki znajdują się na terenie lokalu (szafki gospodarcze, szafy itp.). 

Rysunek 1 Usytuowanie przedmiotu dzierżawy 

 

Spis elementów wyposażenia zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Warunki użytkowania lokalu, należności czynszowe, opłaty eksploatacyjne i inne, 

kaucja 

1. Szczegółowe warunki dzierżawy, w tym należności czynszowe, opłaty 

eksploatacyjne i inne oraz kaucja, zostały opisane w projekcie umowy, stanowiącym 

załącznik nr 2 do Regulaminu (§ 4 Projektu umowy dzierżawy).  

Należności z tytułu dzierżawy jakie ponosić będzie Dzierżawca:  

a. Miesięczny czynsz składający się: z kwoty wynikającej z rozstrzygnięcia 

Konkursu (§ 4 ust. 1 lit. a projektu umowy) oraz 1/12 rocznych kosztów 

podatku od nieruchomości (§ 4 ust. 1 lit. b projektu umowy) 

b. Opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za prace konserwacyjne i serwisowe 

(wymienione w § 4 ust. 4 projektu umowy) 

c. Pozostałe opłaty, o których mowa w projekcie umowy 

2. Umowa dzierżawy obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do dnia 31 września 

2026 r.  Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu, w przypadku gdyby termin 

określany jako końcowa data trwałości projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku 

Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, był późniejszy  

niż 31 września 2026 r., do dnia określonego jako końcowa data trwałości projektu. 
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3. Oferent jest zobowiązany do uruchomienia działalności kawiarni i toalet 

publicznych nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy. 

§ 3 

Zasady postępowania  

1. Oferty, składające się z: formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Regulaminu), 

parafowanego na wszystkich stronach projektu umowy wraz z załącznikami (załącznik 

nr 2 do Regulaminu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta, 

należy składać do dnia 17 czerwca do godz. 12:00 w Kancelarii Muzeum 

Częstochowskiego – Galeria Dobrej Sztuki, Al. NMP 47, 42-217 Częstochowa,  

w godzinach 8:00-15:00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej (zaklejonej) 

kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta dzierżawy części usługowej 

nieruchomości przy Starym Rynku”.  

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej wpływu do Kancelarii Muzeum.  

3. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz oferty niekompletne  

(nie zawierające wszystkich załączników wymienionych w ust. 1) nie będą 

rozpatrywane. Za ważną uznaje się jedynie ofertę złożoną na wzorze formularza oferty 

(załącznik nr 1 do Regulaminu). Oferent może wypełnić wzór formularza oferty ręcznie 

lub komputerowo. Zmiana treści wzoru formularza, niepodanie danych kontaktowych 

(w tym adresu e-mail) lub podanie niekompletnych danych skutkuje odrzuceniem 

oferty. 

4. Składając ofertę Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w niniejszym 

Regulaminie. 

5. Kryteria wyboru: 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą punktację  

w oparciu o następujące kryterium: 

 

Nazwa kryterium Waga 

(K1) Zaproponowana cena netto za 1 

m2/m-c powierzchni dzierżawionego 

lokalu, nie niższa niż 5 zł/m2/m-c 

100%  

 

Zaproponowana cena netto za 1 m2 powierzchni dzierżawionego lokalu/m-c, nie 

może być niższa niż 5 zł. 

 

Punktacja zostanie ustalona w oparciu o poniższe zasady: 

 

Kryterium 1: Zaproponowana cena netto za 1 m2 powierzchni dzierżawionego 

lokalu/m-c (K1) 

Najwyżej punktowana będzie oferta o najwyższej cenie netto, pozostałe oferty 

proporcjonalnie do oferty najwyższej, wg wzoru: 

C = (Cb/Cmax ) x 100 pkt, gdzie: 

C – cena 
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Cmax – najwyższa zaproponowana spośród wszystkich oferentów cena 

Cb – cena badana 

W przypadku zaproponowania ceny niższej niż 5 zł/m2/m-c – oferta nie będzie 

rozpatrywana. 

 

6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert do zmiany swojej oferty  

lub jej wycofania. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 12:30 w pok. nr 8,  

w siedzibie Muzeum Częstochowskiego – Galeria Dobrej Sztuki, Al. NMP 47, 42-217 

Częstochowa. Otwarcia ofert pod względem formalnym oraz wyboru oferty dokonuje 

Zespół, o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu. Otwarcie ma charakter jawny. 

9. W toku oceny ofert Zespół może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, sprostowania omyłek, w tym pisarskich  

i rachunkowych. Oferent powinien udzielić informacji lub wyjaśnień wymaganych 

przez Zespół bezzwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. Termin 

liczy się od dnia następnego od dnia wezwania Oferenta przez Zespół do złożenia 

wyjaśnień. W przypadku nieudzielenia przez Oferenta odpowiedzi w terminie 2 dni 

roboczych Zespół zobowiązany jest do odrzucenia oferty jako uznanej za niekompletną. 

O konieczności złożenia wyjaśnień Zespół poinformuje Oferenta telefonicznie oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. Zespół 

będzie kontaktował się z oferentami wyłącznie przy użyciu poczty elektronicznej  

o adresie staryrynek@muzeumczestochowa.pl.  

10. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  

składania ofert. 

11. Muzeum zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, 

jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli  

się od zawarcia umowy. W takim wypadku Zespół ponownie dokona badania ofert 

zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.  

12. W przypadku zaproponowania przez dwóch lub więcej Oferentów takiej samej - 

najwyższej kwoty za dzierżawę, Zespół może przeprowadzić negocjacje w formie 

licytacji, wśród oferentów, którzy zaproponowali taką samą cenę. Negocjacje odbywać 

się będą z zachowaniem zasady równego traktowania oferentów. Licytacja 

przeprowadzona będzie poprzez pisemne (w formie elektronicznej) zapytanie 

oferentów o nową kwotę (dalej jako „ponowna oferta”), która powinna być równa  

lub wyższa od kwoty zaproponowanej pierwotnie. Zespół poinformuje oferentów  

o licytacji, ustali formularz na jakim oferenci powinni złożyć ponowną ofertę, termin  

w jakim należy złożyć ponowną ofertę oraz termin otwarcia ponownych ofert. Ponowna 

oferta powinna zostać złożona w taki sam sposób jak oferta pierwotna, tj. w zamkniętej 

kopercie w Kancelarii Muzeum w terminie wskazanym przez Zespół. §3 ust. 2 i 3 

Regulaminu stosuje się odpowiednio. W przypadku niezłożenia przez oferenta 

ponownej oferty lub złożenia jej po terminie, za wiążącą ofertę uznaje się ofertę 

pierwotną. Badanie ponownych ofert odbywa się w sposób tożsamy jak ofert 

pierwotnych. W przypadku otrzymania w zapytaniu o ofertę ponowną takich samych 

ofert cenowych od dwóch lub więcej Oferentów Zespół może powtarzać zapytanie 

ponowne do skutku, z zastrzeżeniem, że każdorazowo oferent zobowiązany  

jest do złożenia oferty wyższej niż poprzednio. Jeżeli oferent zaproponuje cenę niższą 
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od ceny złożonej poprzednio, to za wiążącą uznaje się ostatnio złożoną najwyższą 

ofertę. 

13. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przekazane do wiadomości 

publicznej poprzez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. 

14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, poinformowany będzie  

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

15. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert Muzeum zastrzega sobie możliwość 

zawarcia umowy z Oferentem, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowienie 

postępowania. 

16. Muzeum zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn  

i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

17. Muzeum zastrzega, że złożone oferty stanowią informację publiczną w rozumieniu 

Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez 

oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy oferta taka 

zostanie odrzucona. 

§ 4 

Informacje dodatkowe 

1. Zaleca się zapoznanie się Oferentów z przedmiotem dzierżawy, w szczególności 

dokonanie wizytacji budynku, zapoznanie się z listą wyposażenia, a także dokumentacją 

techniczną budynku dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Częstochowy. 

2. Z przedmiotem dzierżawy można zapoznać się, z zachowaniem wymogów reżimu 

sanitarnego związanego z epidemią COVID-19, po uprzednim telefonicznym 

umówieniu w sekretariacie Muzeum Częstochowskiego pod nr. tel.: +48 34 360 56 31. 

3. Niezapoznanie się z przedmiotem dzierżawy nie stanowi podstawy do zgłaszania 

zastrzeżeń co do przedmiotu dzierżawy po podpisaniu umowy. 

4. Integralną część postępowania stanowić mogą zapytania przesłane przez potencjalnych 

oferentów, wraz z odpowiedziami Muzeum Częstochowskiego, które zamieszczane 

będą w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum pod adresem 

https://muzeumczestochowskie.bip.gov.pl/ w zakładce „Dzierżawa nieruchomości”. 

Pytania dot. przedmiotu dzierżawy powinny być przesyłane pocztą elektroniczną  

na adres staryrynek@muzeumczestochowa.pl. Wydzierżawiający zastrzega sobie czas 

na odpowiedź na zadane pytanie – 3 dni robocze. W przypadku konieczności uzyskania 

dodatkowych wyjaśnień lub interpretacji przez Wydzierżawiającego termin ten może 

ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych. W przypadku wpływu pytań 5 dni roboczych przed 

upływem terminu składania ofert, tj. po dniu 9 czerwca 2021 r., pozostaną one bez 

odpowiedzi.  

5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku przychylenia się przez 

Muzeum Częstochowskie, do uwag zgłaszanych przez potencjalnych oferentów  

lub wystąpienia nieprzewidywalnych wcześniej okoliczności, w tym związanych  

z epidemią koronawirusa, Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany treści 

Regulaminu wraz z załącznikami. Informacja o zmianie Regulaminu i załączników 

zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Częstochowskiego 

pod adresem https://muzeumczestochowskie.bip.gov.pl/ w zakładce „Dzierżawa 

nieruchomości”. 

6. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Muzeum Częstochowskiego 

z tytułu udziału w postępowaniu. 

https://muzeumczestochowskie.bip.gov.pl/
mailto:staryrynek@muzeumczestochowa.pl
https://muzeumczestochowskie.bip.gov.pl/
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7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Wszystkie inne, niezbędne informacje zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 

2 do Regulaminu. 

 

 

§ 5 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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, dalej RODO) informujemy, 

że: 

a) Administratorem danych osobowych uzyskanych w trakcie postępowania konkursowego,  

a następnie na etapie zawarcia i wykonania umowy jest Muzeum Częstochowskie, z siedzibą 

przy Al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, tel. 34 360 56 31, e-mail 

muzeum@muzeumczestochowa.pl. 

b) We wszystkich sprawach dot. ochrony danych osobowych Oferent może kontaktować  

się z powołanym w Muzeum Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie pod 

numerem 34 360 56 31 oraz e- mailowo na adres iodo@muzeumczestochowa.pl. 

c)  Dane osobowe Oferentów będą przetwarzane na podstawie 

-  art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z wyborem oferty na dzierżawę części usługowej 

budynku powstałej w wyniku realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku 

Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, z przeznaczeniem  

na prowadzenie kawiarni oraz obsługę toalet publicznych i zawarcia oraz wykonania umowy, 

której Oferent może zostać stroną,  

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków 

prawnych, wynikających w szczególności z ustaw o rachunkowości i podatkach. 

d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona 

dokumentacja konkursowa w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej, podmioty 

świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, operatorzy pocztowi  

i kurierzy, organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. W przypadku podpisania umowy z Oferentem odbiorami danych osobowych zawartych 

w umowie będzie również Urząd Miasta Częstochowy. 

e) dane osobowe Oferentów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, 

po tym czasie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z normatywami 

kancelaryjno-archiwalnymi Muzeum Częstochowskiego. 

f) Na zasadach określonych przepisami RODO Oferentom przysługuje prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), 

- żądania sprostowania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), 

- żądania usunięcia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) (Oferenci posiadają 

prawo do usunięcia swoich danych osobowych jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne  

do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane oraz w przypadku, gdy 

dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem). Pomimo żądania usunięcia danych 

osobowych Administrator danych może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również  

do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii 

lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. 

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO). 

mailto:muzeum@muzeumczestochowa.pl
mailto:iodo@muzeumczestochowa.pl
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g) Oferentom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Oferent uzna, że przetwarzanie danych osobowych 

Oferenta narusza przepisy RODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00) 

h) Dane osobowe oferentów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji w tym profilowania oraz nie będą przekazane do państw trzecich. 

i) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi Oferentom 

udział w konkursie i zawarcie umowy w przypadku jego pozytywnego dla Oferenta 

rozstrzygnięcia. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Projekt umowy wraz z załącznikami (3) 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu i szczegółowych zasad postępowania wyboru dzierżawcy części 

usługowej, budynku „Starego Ratusza” – Formularz oferty 

 

 

   .................................................................... 

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy)        (miejscowość i data) 

OFERTA  

Dzierżawy części usługowej budynku przy ul. Stary Rynek powstałej w wyniku realizacji inwestycji  

pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”,  

z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni oraz obsługę toalet publicznych 

 

Dane Oferenta: 

Nazwa  ......................................................................................................................... 

Siedziba ......................................................................................................................... 

Nr telefonu     ................................................ e-mail ............................................................. 

nr NIP ........................................................ nr REGON..................................................... ..... 

nr KRS ........................................................  

 

 

po zapoznaniu się z warunkami dzierżawy, o których mowa w Regulaminie i szczegółowych 

zasadach postępowania wyboru dzierżawcy części usługowej budynku „Starego Ratusza” 

składam/-y następującą ofertę: 

Zaproponowana cena za 1 m2/m-c powierzchni dzierżawionego lokalu _____ zł netto  

 

słownie _______________________________________________________. 

 

Oświadczamy, że prowadzimy działalność w formie określonej w Ustawie z dnia 27 kwietnia 

2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2085) 

Krótki opis działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych  

na terenie miasta Częstochowy 
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1. Uważam/-y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

2. Posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz odpowiednią 

wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania działalności w przedmiocie dzierżawy. 

3. Nie zalegam/-y z płatnościami wobec skarbu państwa i z tytułu ubezpieczeń społecznych; 

nie zalegam/-y z płatnościami wobec jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek 

organizacyjnych; nie posiadam/-y żadnych zobowiązań wobec osób trzecich, 

egzekwowanych na drodze postepowania egzekucyjnego, upadłościowego lub układowego; 

nieznajduję/-emy się stanie upadłości lub likwidacji, niefigurowanie w rejestrze dłużników 

prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach  

o udostępnianiu informacji gospodarczych; posiadam/-y środki finansowe lub zdolność 

kredytową umożliwiające uruchomienie działalności zgodnie z wymogami Muzeum 

4. Oferuję/-emy dzierżawę przedmiotu dzierżawy zgodnie z zakresem zamieszczonym  

w Regulaminie oraz załącznikach. 

5. Zapoznałem/liśmy się z warunkami podanymi przez Muzeum Częstochowskie  

w Regulaminie oraz projekcie umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

6. Uzyskałem/liśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i ewentualnego 

podpisania umowy dzierżawy. 

7. W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty, zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Muzeum. 

8. Na każde żądanie Muzeum dostarczę/-ymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w ofercie. 

9. Jestem/-śmy w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kawiarni oraz toalet 

publicznych zgodnie z najwyższymi standardami w tym zakresie. 

 

Jestem/-śmy świadomy/-i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

….…………………………………………….. 

Data, podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu/Oferenta 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu i szczegółowych zasad postępowania wyboru dzierżawcy części 

usługowej, budynku „Starego Ratusza” – projekt umowy 

 

UMOWA DZIERŻAWY 

z dnia _____________ 

zawarta w Częstochowie, pomiędzy: 

Muzeum Częstochowskim, z siedzibą: 42-217 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 

47, NIP 5730107701, REGON 000282903, które reprezentuje 

Katarzyna Ozimek – Dyrektor 

zwanym dalej Wydzierżawiającym 

a 

________________________________ 

zwanym dalej Dzierżawcą, 

zwanych dalej Stronami, 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot dzierżawy 

1. Wydzierżawiający, na podstawie zgody udzielonej przez właściciela nieruchomości – 

Gminę Miasto Częstochowa (dalej jako Właściciel) – w umowie dzierżawy z dnia  

18 marca 2021 r., oddaje Dzierżawcy w dzierżawę część usługową budynku 

(kawiarnie i toalety publiczne) o powierzchni 197,10 m2, znajdującą  

się na poziomie „0” (dalej jako lokal), stanowiącą część nieruchomości zabudowanej 

budynkiem będącej przedmiotem inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku 

Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, posadowionym  

na części działki nr 66/4 obręb 109, położonej przy ul. Stary Rynek. Lokalizacja 

przedmiotu dzierżawy względem płyty placu oraz oznaczenie części usługowej 

względem całości budynku, a także podział lokalu na część przeznaczoną na kawiarnie 

i toalety publiczne oznaczono w załączniku nr 1 do Umowy. Wydzierżawiający  

wraz lokalem oddaje Dzierżawcy do użytkowania jego wyposażenie (dalej jako 

wyposażenie). Spis wyposażenia stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Do lokalu  

nie przynależy znajdujące się poza lokalem zaplecze ani magazyn. 

2. Opisany w ust. 1 przedmiot dzierżawy, zostaje oddany w dzierżawę na cele prowadzenia 

kawiarni oraz toalet publicznych, zgodnie z założeniami projektu „Przebudowa  

i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

3. Dzierżawca jest zobowiązany do uruchomienia działalności kawiarni i toalet 

publicznych nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Dzierżawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy jest mu znany, a także, że zapoznał  

się z dokumentacją techniczną lokalu i nie zgłasza do niego zastrzeżeń. 
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§ 2 

Warunki dzierżawy 

1. Przedmiot dzierżawy może być użytkowany przez Dzierżawcę wyłącznie na cele 

określone w § 1 ust. 2 i na warunkach przewidzianych w umowie. Jakiekolwiek zmiany 

w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Wydzierżawiającego, udzielanej  

po uzyskaniu pisemnej opinii lub zgody Właściciela. 

2. Dzierżawca nie ma prawa oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do używania  

i użytkowania, ani go nawet w części poddzierżawić, nie ma prawa odstępować osobie 

trzeciej swych praw wynikających z tej umowy oraz wprowadzić jakichkolwiek zmian 

w przedmiocie dzierżawy. 

3. Dzierżawca zobowiązuje się prowadzić działalność, o której mowa w § 1 ust. 2  

z uwzględnieniem charakteru i powagi miejsca, w taki sposób, by jej funkcjonowanie 

nie zakłócało statutowej działalności Wydzierżawiającego, z zapewnieniem porządku, 

bezpieczeństwa i czystości. W pozostałej części nieruchomości, o której mowa  

w § 1 ust. 1 Wydzierżawiający prowadzi działalność muzealną o charakterze 

wystawienniczym i edukacyjnym. Dzierżawca nie może prowadzić w szczególności 

działań, które wiązały się będą z nadmierną emisją hałasu oraz zakłóceniem ruchu 

Zwiedzających. 

4. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego, udzielanej  

po uzyskaniu pisemnej opinii lub zgody Właściciela, wykonywać w dzierżawionej 

części nieruchomości żadnych prac remontowo/modernizacyjnych. 

5. Dzierżawca jest zobowiązany do dokonywania na własny koszt napraw i ponoszenia 

wszelkich kosztów remontów związanych z bieżącym korzystaniem z lokalu  

i wyposażenia. 

6. Wszelkie zmiany w przedmiocie dzierżawy dokonywane będą po uprzedniej zgodzie  

i akceptacji Wydzierżawiającego i Właściciela. Zmiany dokonywane będą na koszt 

Dzierżawcy. Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

7. Wszelkie nakłady poniesione przez Dzierżawcę w lokalu mogą zostać zabrane przez 

Dzierżawcę jeżeli można to uczynić bez uszkodzenia przedmiotu dzierżawy.  

W przypadku braku możliwości zabrania nakładów bez uszkodzenia przedmiotu 

dzierżawy nakłady te będą stanowić własność Właściciela i Dzierżawca nie będzie 

wnosił roszczeń o zwrot poniesionych nakładów ani zwrot ich wartości. 

8. W przypadku naruszenia przez Dzierżawcę ust. 1 i 2 Wydzierżawiający ma prawo 

wezwać Dzierżawcę do natychmiastowego zaprzestania naruszeń umowy pod rygorem 

jej natychmiastowego rozwiązania. 

9. W przypadku naruszenia przez Dzierżawcę ust. 1 i 2, Wydzierżawiający ma prawo 

nałożyć na Dzierżawcę karę w wysokości 5-krotności miesięcznego czynszu 

określonego w dalszej części umowy. 

10. W przypadku naruszenia przez Dzierżawcę warunków dzierżawy pociągających za sobą 

nałożenie kary na Wydzierżawiającego przez Właściciela, Wydzierżawiający ma prawo 

nałożyć na Dzierżawcę karę w wysokości równej karze nałożonej  

na Wydzierżawiającego przez Właściciela. 

11. Kary umowne wymienione w ust. 9 i 10 nie wykluczają się, tj. mogą zostać nałożone 

niezależnie od siebie. 
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12. Dzierżawca ma obowiązek zachowania dbałości i sprawności przedmiotu dzierżawy,  

o którym mowa w § 1 ust. 1.  

13. Wyposażenie podlega określonej czasowo gwarancji producenta. W przypadku 

zauważenia uszkodzenia elementów wyposażenia – Dzierżawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zgłosić to Wydzierżawiającemu i w okresie gwarancji przystąpić  

do procedury gwarancyjnej. 

14. W przypadku umyślnego uszkodzenia wyposażenia Wydzierżawiający ma prawo 

wezwać Dzierżawcę do przywrócenia uszkodzonego wyposażenia do pełnej 

sprawności, a w przypadku gdy Dzierżawca uchyli się od tego obowiązku lub naprawa 

nie jest technicznie możliwa, Wydzierżawiający ma prawo nałożyć na Dzierżawcę karę 

w wysokości równowartości uszkodzonego wyposażenia. 

15. W przypadku wystąpienia awarii w dzierżawionym lokalu, elementów wyposażenia lub 

instalacji – Dzierżawca powinien natychmiastowo zgłosić ten fakt 

Wydzierżawiającemu oraz podjąć wszelkie niezbędne czynności mające zapobiec 

szkodzie. 

16. Strony umowy udostępnią sobie wzajemnie dane kontaktowe do osób wyznaczonych 

przez każdą ze stron do kontaktów w sprawach opisanych w niniejszej umowie. Dane 

obejmujące imiona i nazwiska oraz numery telefonów Strony przekażą sobie 

niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. Strony są zobowiązane do każdorazowej 

aktualizacji przekazanych danych, w przypadku kiedy zaistnieją okoliczności 

wymagające zmiany. 

§ 3 

Podstawowe warunki użytkowania, prawa i obowiązki stron 

1. Dzierżawca zobowiązuje się, do zapewnienia ciągłości i prawidłowego funkcjonowania 

kawiarni, co najmniej w godzinach otwarcia Muzeum dla Zwiedzających. Kawiarnia 

może być otwarta codziennie, także w dniach, w których Muzeum jest zamknięte  

dla Zwiedzających. W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych obiekt pozostaje 

zamknięty dla klientów, a w tym samym czasie Muzeum jest otwarte  

dla Zwiedzających, Dzierżawca zapewni Wydzierżawiającemu dostęp do lokalu w celu 

korzystania z windy. W tym celu Wydzierżawiający może skorzystać z dostępu 

awaryjnego, o którym mowa w ust. 19. Winda przeznaczona jest do obsługi 

Zwiedzających Muzeum. Dzierżawca jest zobowiązany umożliwić swobodny dostęp 

Zwiedzających do windy. 

2. Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności do toalet publicznych  

co najmniej w godzinach: w okresie zimowym (październik-kwiecień) 8:00-20:00,  

w okresie letnim (maj-wrzesień) 8:00-22:00, we wszystkie dni tygodnia. Godziny 

otwarcia, o których mowa w niniejszym ustępie mogą zostać zmienione za pisemną 

zgodą Wydzierżawiającego. Dzierżawca zapewni działanie toalet publicznych 

(otwarcie toalet i obsługa) ponad godziny, o których mowa powyżej, w dniach,  

w których w przestrzeni Starego Rynku organizowane będą imprezy plenerowe.  

O konieczności zapewnienia dłuższego funkcjonowania toalet Wydzierżawiający 

zostanie poinformowany minimum z dwudniowym wyprzedzeniem. 

3. Wystrój lokalu powinien być dostosowany do charakterystyki budynku oraz otaczającej 

go przestrzeni. Wystrój podlega konsultacji z Wydzierżawiającym i jego akceptacji.  

W przypadku nieprzedstawienia przez Dzierżawcę Wydzierżawiającemu propozycji 
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wystroju do akceptacji Wydzierżawiający może nałożyć na Dzierżawcę karę umowną 

w wysokości jednomiesięcznego czynszu. 

4. Nazwa lokalu powinna być dostosowana do charakterystyki budynku oraz otaczającej 

go przestrzeni. Nazwa nie może zawierać w sobie elementów powszechnie uznanych 

za obelżywe. Nazwa podlega konsultacji z Wydzierżawiającym i jego akceptacji.  

W przypadku nieprzedstawienia przez Dzierżawcę Wydzierżawiającemu propozycji 

nazwy Wydzierżawiający może nałożyć na Dzierżawcę karę umowną w wysokości 

jednomiesięcznego czynszu lub wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. 

5. Lokalizację i sposób montażu szyldów z nazwą lokalu, a także projekt wizualny należy 

uzgodnić z Wydzierżawiającym. Preferowaną formą szyldu jest neon. Ze względu  

na walory architektoniczne i estetyczne obiektu umieszczenie ww. materiałów możliwe 

jest wyłącznie od strony wewnętrznej lokalu. Projekt umiejscowienia szyldów oraz ich 

projekt wizualny należy skonsultować i uzyskać opinię Pełnomocnika Prezydenta 

Miasta ds. Estetyki Miasta oraz Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków  

w Katowicach Delegatura w Częstochowie. 

6. Wyposażenie w urządzenia gastronomiczne, umeblowanie i inne, które wykraczają 

poza wyposażenie będące przedmiotem dzierżawy, Dzierżawca zapewnia we własnym 

zakresie i na własny koszt. Wszelkie dodatkowe elementy wyposażenia muszą zostać 

zaakceptowane przez Wydzierżawiającego. Dodatkowe wyposażenie musi nawiązywać 

wzornictwem do wyposażenia lokalu. W przypadku stwierdzenia przez 

Wydzierżawiającego, że nie zaakceptował dodatkowych elementów wyposażenia  

lub braku spójności dodatkowego wyposażenia z wyposażeniem lokalu Dzierżawca 

bezzwłocznie, po otrzymaniu pisemnej informacji od Wydzierżawiającego, usunie 

przedmiotowe wyposażenie. W przypadku nieusunięcia przez Dzierżawcę elementów, 

o których mowa w niniejszym ustępie Wydzierżawiający może obciążyć Dzierżawcę 

karą w wysokości jednomiesięcznego czynszu, za każdy miesiąc do czasu usunięcia 

ww. elementów. 

7. Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, sanitarno-

porządkowych, ochrony środowiska, ochrony mienia, budowlanych  

oraz przeciwpożarowych, użytkowania wyposażenia zgodnie z jego dokumentacją 

techniczną. Dzierżawca oraz wszyscy Jego Pracownicy wykonujący pracę w lokalu  

są zobowiązani do zapoznania się i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem 

z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP). Z IBP powinni zostać zapoznani 

wszyscy nowi pracownicy Dzierżawcy. Obowiązek zapoznania pracowników  

z IBP spoczywa na Dzierżawcy. 

8. Dzierżawca zobowiązuje się zapewnić i utrzymać przez cały okres wynajmu personel 

w liczbie niezbędnej do nieprzerwanego i sprawnego funkcjonowania kawiarni i toalet 

publicznych oraz działalności w wyznaczonych godzinach i utrzymania porządku,  

na zasadach opisanych w dalszej części umowy. 

9. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska niezbędne zezwolenia  

na prowadzenie działalności będącej przedmiotem umowy. 

10. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest uzyskanie stosownej 

koncesji przez Dzierżawcę we własnym zakresie i na własny koszt. Dzierżawca  

jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego o rozpoczęciu 

sprzedaży napojów alkoholowych. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na sprzedaż  

w lokalu napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 
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11. Warunkiem prowadzenia ogródka kawiarnianego jest uzyskanie przez Dzierżawcę 

stosownych zgód i zezwoleń. Wygląd ogródka powinien nawiązywać  

do charakterystyki budynku oraz otaczającej go przestrzeni i powinien zostać 

skonsultowany z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta  

oraz Wojewódzkim Urzędem Konserwatora Zabytków w Katowicach Delegatura  

w Częstochowie i uzyskać ich akceptację.  

12. Wydzierżawiający wyklucza możliwość wyposażenia zarówno lokalu jak i ogródka  

w elementy (reklamy, szyldy, parasole, krzesła itp.) zawierające nazwę czy znak 

towarowy podmiotów trzecich takich jak: nazwa napoju bądź nazwa producenta napoju 

(w tym alkoholowego), nazwę wyrobu tytoniowego bądź jego producenta itp.  

13. Instalacje niskoprądowe (tj. system sygnalizacji włamania i napadu, system sygnalizacji 

pożaru, system telewizji dozorowej) są udostępnione do korzystania Dzierżawcy  

w ramach przedmiotu dzierżawy. Wydzierżawiający prowadzi konserwację i naprawy 

ww. systemów w oparciu o zawarte przez siebie umowy. Wydzierżawiający obciąży 

Dzierżawcę kosztami konserwacji i napraw ww. systemów proporcjonalnie do części 

systemu przekazanego do użytkowania, zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części 

umowy. 

14. Dzierżawca jest zobowiązany do użytkowania systemów opisanych w ust. 13 w sposób 

zgodny z przeznaczeniem. Wydzierżawiający zapewni podstawowe przeszkolenie osób 

wskazanych przez Dzierżawcę z zakresu obsługi ww. systemów. Wydzierżawiający 

przekaże Dzierżawcy kopie instrukcji obsługi urządzeń i wyposażenia znajdującego się 

w lokalu. 

15. Dzierżawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ze wskazanym przez 

Wydzierżawiającego podmiotem zajmującym się monitorowaniem sygnału z systemu 

sygnalizacji włamania i napadu oraz do zainstalowania odrębnego nadajnika sygnałów 

alarmowych na własny koszt. Dzierżawca zobowiązuje się do wypełniania zapisów 

umowy z ww. podmiotem oraz odpowiedniego reagowania na każdy z sygnałów 

alarmowych. W przypadku dostępu do lokalu osób nieuprawnionych Wydzierżawiający 

natychmiast poinformuje o tym Dzierżawcę. 

16. Wydzierżawiający, na każdą prośbę Dzierżawcy, przekaże mu zapis z kamer 

znajdujących się w pomieszczeniach będących przedmiotem dzierżawy. Dzierżawca 

jest zobowiązany do umieszczenia w widocznych miejscach tabliczek z informacją,  

że obiekt jest monitorowany. 

17. Na każde żądanie Wydzierżawiającego Dzierżawca jest zobowiązany umożliwić  

mu oraz osobom przez niego wskazanym wstęp do dzierżawionego lokalu, zwłaszcza 

jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu technicznego, 

remontu, usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku lub jego części  

w dodatkowe instalacje. 

18. Dzierżawca nie może przemieszczać poza lokal, w celach innych niż gwarancyjne, 

wyposażenia określonego w załączniku nr 2 do umowy. Przynajmniej raz w roku 

Wydzierżawiający dokona protokolarnego sprawdzenia stanu ilościowego i zgodności 

z wykazem przekazanego w dzierżawę wyposażenia. Dzierżawca, na każde wezwanie 

Wydzierżawiającego, umożliwi mu dokonanie sprawdzenia, o którym mowa  

w niniejszym ustępie.  

19. Dzierżawca zobowiązuje się udostępnić Wydzierżawiającemu dostęp do lokalu 

(komplet kluczy oraz kody do systemu włamania i napadu) na wypadek sytuacji 
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awaryjnych. W przypadku konieczności awaryjnego dostępu do lokalu 

Wydzierżawiający poinformuje o tym osoby wskazane przez Dzierżawcę.  

20. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo do kontroli lokalu co najmniej dwa razy  

w roku pod kątem prawidłowej eksploatacji zgodnej z przepisami prawa, w terminach 

uprzednio ustalonych z Dzierżawcą. W przypadku braku możliwości ustalenia  

ww. terminu przez okres dłuższy niż 7 dni Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo  

do dokonania kontroli w dowolnym czasie, także pod nieobecność 

Wydzierżawiającego. 

21. Przed przystąpieniem do prowadzenia działalności usługowej Dzierżawca jest 

zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia z rozszerzeniem o OC najemcy 

nieruchomości, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 tys. zł. Dzierżawca 

zobowiązuje się corocznie do przedłożenia kopii powyższych polis ubezpieczeniowych 

Wydzierżawiającemu na dany rok. 

22. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe wskutek 

użytkowania lokalu i wyposażenia. 

23. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie wyposażenia, 

przekazanego mienia i lokalu w trakcie obowiązywania umowy oraz za wszelkie szkody 

powstałe w przedmiocie dzierżawy, także u osób trzecich, w szczególności Klientów 

kawiarni i użytkowników toalet publicznych, spowodowanych działaniem oraz 

zaniechaniem Dzierżawcy lub powstałe wskutek działania wykorzystywanego sprzętu  

i przekazanego majątku lub działania osób zatrudnionych przez Dzierżawcę. 

24. Wydzierżawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Dzierżawcy  

za majątek Dzierżawcy znajdujący się w lokalu. Zabezpieczenie tego majątku przed 

kradzieżą i włamaniem oraz ubezpieczenie majątku od wszelkich szkód spoczywa 

wyłącznie na Dzierżawcy i jego obciążają koszy z tym związane. 

25. Instalacja kamer przemysłowych i własnych systemów dozoru wizyjnego powinna  

być konsultowana z Wydzierżawiającym i uzyskać jego pisemną zgodę. 

26. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody Dzierżawcy powstałe 

wskutek niesprawności i awarii instalacji technicznych, w tym nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku przecieków, zalania 

wodą, a także włamania, dewastacji lokalu oraz kradzieży. 

27. Wydzierżawiający zapewnia dostarczenie do lokalu energii elektrycznej, wody  

i centralnego ogrzewania oraz zapewnia odprowadzanie ścieków. Lokal będący 

przedmiotem dzierżawy wyposażony jest w instalację klimatyzacyjną i wentylację. 

28. Dzierżawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

29. Dzierżawca jest zobowiązany samodzielnie ponosić koszty dostępu, organizacji  

i utrzymania sieci telekomunikacyjnej i Internetu. 

30. Dzierżawca jest zobowiązany do utrzymywania lokalu w należytym porządku. 

Dzierżawca jest w szczególności zobowiązany do utrzymania w należytej czystości 

szklanej elewacji budynku oraz luster pokrywających ściany wewnętrzne lokalu.  

W sytuacji niedotrzymania powyższego wymogu Wydzierżawiający może,  

po uprzednim pisemnym wezwaniu Dzierżawcy do usunięcia zabrudzeń, obciążyć go 

karą umowną, w wysokości jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każde kolejne 

naruszenie. Dzierżawca jest zobowiązany do zakupu na własny koszt środków czystości 

w tym chemii gospodarczej. 
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31. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymywania w należytym porządku przestrzeni 

przeznaczonej na toalety publiczne. Przestrzeń toalet publicznych powinna być 

sprzątana w zależności od potrzeb wynikających z bieżącej kontroli stanu czystości 

toalet oraz każdego dnia przed zamknięciem toalet. 

Dzierżawca zobowiązany jest do: 

a. kontroli stanu czystości toalet, dostępności środków czystości w kabinach – 

minimum 1 raz na godzinę (wymagane poświadczenie wykonania ww. kontroli 

podpisem kontrolującego) 

b. utrzymania czystości i porządku polegającego na myciu i dezynfekcji podłóg, 

ścian, stolarki drzwiowej i okiennej, urządzeń sanitarnych, usuwaniu 

powstających odpadów 

c. zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt środków czystości  

tj.: papier toaletowy (w każdej kabinie), mydło w płynie, wymienne ręczniki 

papierowe, środki do utrzymania czystości podłóg, sanitariatów i umywalek. 

32. W sytuacji niedotrzymania wymogów zawartych w ust. 31 Wydzierżawiający może, 

obciążyć Dzierżawcę karą umowną, w wysokości jednomiesięcznego czynszu 

dzierżawnego za każde naruszenie.  

33. Dzierżawca zobowiązany jest do umieszczenia na zewnętrznych drzwiach budynku 

toalety publicznej czytelnej informacji o godzinach jej otwarcia oraz wysokości opłat 

za korzystanie z toalet. W przypadku przestoju lub awarii dzierżawca zobowiązany  

jest do umieszczenia w widocznym miejscu stosownej informacji. 

34. Wpływy z pobieranych za korzystanie z toalet publicznych opłat stanowią dochód 

Dzierżawcy. Dzierżawca jest zobowiązany do regularnego opróżniania wrzutek  

na monety, aby monety w nich zgromadzone nie blokowały możliwości dokonania 

płatności. 

35. Dzierżawca jest zobowiązany do zapewnienia możliwości nieodpłatnego skorzystania 

z toalety znajdującej się w części kawiarni Zwiedzającym i Gościom Muzeum 

Częstochowskiego. Dzierżawca na własny koszt zapewni środki czystości do obsługi 

toalety znajdującej się w części kawiarni oraz jest zobowiązany do utrzymania  

w niej czystości. 

36. Wydzierżawiający posiada 7 szt. żetonów umożliwiających bezpłatne skorzystanie  

z toalet publicznych. W przypadku wyjęcia z urządzenia pobierającego opłatę 

bezpłatnego żetonu Dzierżawca zwróci go Wydzierżawiającemu 

37. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz tzw.  

e-papierosów. Dym z ww. może spowodować uruchomienie systemu ppoż.  

W przypadku naruszenia zakazu Dzierżawca może zostać pociągnięty  

do odpowiedzialności związanej z pokryciem kosztów akcji ewakuacyjnej i przyjazdu 

służb ratunkowych. 

38. Wydzierżawiający nie zapewnia możliwości parkowania w strefie płatnego parkowania. 

Lokal znajduje się w strefie ograniczonego ruchu pojazdów. Wydzierżawiający w celu 

dowozu zaopatrzenia powinien uzyskać stosowne pozwolenia we własnym zakresie. 

39. Dzierżawca jest każdorazowo zobowiązany do ustawienia oświetlenia w lokalu  

w kolorze zgodnym z aktualnym schematem oświetlenia bezpośredniego otoczenia 

obiektu i wskazanym przez Wydzierżawiającego lub Właściciela na ich wezwanie.  

W przypadku ustawienia oświetlenia w sposób odmienny od opisanego w niniejszym 

ustępie Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia do lokalu na zasadach wejścia 

awaryjnego – opisanego w ust. 19 – w celu zmiany koloru podświetlenia lokalu. 
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40. Dzierżawca jest zobowiązany do właściwej ekspozycji infokiosku, na którym 

prezentowane są materiały dostarczone przez Muzeum Częstochowskie. Stanowisko 

infokiosku znajduje się w specjalnie wyznaczonym miejscu – przy windzie.  

Jeżeli Dzierżawca zauważy, że infokiosk nie działa bądź działa w sposób 

nieprawidłowy to jest zobowiązany do przekazania stosownej informacji 

Wydzierżawiającemu. Dzierżawca nie może ingerować w treści wyświetlane  

na infokiosku. 

41. Lokal wyposażony jest w telewizor. Telewizor służy do wyświetlania treści związanych 

ze statutową działalnością Wydzierżawiającego, w szczególności do prezentacji 

elementów związanych z zadaniem „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej 

Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz wystawą stałą. 

Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy treści do wyświetlania na telewizorze  

lub będzie te treści wyświetlał zdalnie. Telewizor powinien pozostawać włączony  

w godzinach pracy kawiarni. W przypadku stwierdzenia wyświetlania na telewizorze 

przez Dzierżawcę treści innych niż wskazane w niniejszym ustępie Wydzierżawiający 

może nałożyć na Dzierżawcę karę w wysokości jednomiesięcznego czynszu, za każde 

naruszenie. 

42. Projekt „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz  

z zagospodarowaniem terenu” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Dzierżawca zobowiązany jest do odpowiedniej prezentacji tablicy informacyjnej, 

mówiącej o dofinansowaniu projektu. Wszelkie elementy wyposażenia dofinansowane 

ze środków UE muszą być opatrzone stosownymi naklejkami. Dzierżawca  

jest zobligowany do bieżącej kontroli czy naklejki znajdują się na wyposażeniu.  

W przypadku stwierdzenia, że w trakcie bieżącego użytkowania, naklejka została zdarta 

Dzierżawca poinformuje o tym Wydzierżawiającego, który udostępni nową naklejkę. 

§ 4 

Zasady rozliczeń, czynsz i inne opłaty 

1. Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty miesięcznego czynszu dzierżawnego, na który 

składają się następujące składniki: 

a. kwota _______ zł ustalona jako iloczyn miesięcznej stawki za 1 m2 powierzchni 

dzierżawionego lokalu ustalonej w wyniku postępowania konkursowego 

_______ zł i powierzchni lokalu 197,10 m2. 

b. kwota ustalona jako 1/12 rocznych kosztów podatku od nieruchomości 

przypadających na przedmiot dzierżawy, wyliczonych na podstawie stawek 

przyjętych przez Radę Miasta Częstochowy na dany rok kalendarzowy (podatek 

od części gruntu i budynku zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej). 

c. Kwota czynszu, płatna na podstawie faktury VAT, powiększona będzie  

o należny na podstawie obowiązujących przepisów podatek od towarów i usług 

(VAT), w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia. 

2. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość corocznej waloryzacji składników stawki 

czynszu z mocą obowiązującą od 1 stycznia danego roku kalendarzowego  

w następującym trybie:  

a. składnik czynszu, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a, podlegać będzie waloryzacji 

na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy, 
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b. składnik skalkulowany jako 1/12 rocznych kosztów podatku od nieruchomości, 

o których mowa § 4 ust. 1 lit. b, będzie ustalany w oparciu o uchwałę Rady 

Miasta Częstochowy określającą wysokość stawek podatku od nieruchomości 

na dany rok kalendarzowy. 

O zmianie stawek czynszu Wydzierżawiający poinformuje Dzierżawcę w formie 

pisemnej. 

3. Dzierżawca oprócz czynszu zobowiązany jest do ponoszenia miesięcznych opłat 

eksploatacyjnych, konserwacyjnych i pozostałych wymienionych w niniejszym ustępie, 

w sposób odrębny od czynszu, na podstawie refaktury poniesionych kosztów ustalonych 

w oparciu o wymienione poniżej zasady: 

a. Rozliczenie za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych,  

wg zużycia [w m3], zgodnie ze wskazaniami podliczników: 

i. ciepłej wody w pomieszczeniach kawiarni – licznik 66926508 

ii. zimnej wody w pomieszczeniach kawiarni – licznik 66263307 

iii. ciepłej wody w pomieszczeniach toalet – licznik 68014785 

iv. zimnej wody w pomieszczeniach toalet – licznik 40296516 

v. Ścieki zgodnie z sumą zużycia wody z liczników wymienionych w ppkt-

ach i-iv. 

b. Koszty ogrzewania, wg zużycia [w GJ], zgodnie ze wskazaniem podliczników: 

i. Ogrzewanie podłogowe (obieg kawiarni) – licznik 80502922  

ii. Ogrzewanie podłogowe (obieg toalet) – licznik 80502923  

iii. Ogrzewanie klimakonwektorów – licznik 80507747  

c. Koszty energii elektrycznej, wg zużycia [w kWh], zgodnie ze wskazaniem 

podliczników: 

i. Podlicznik zużycia energii w kawiarni i toaletach publicznych – licznik 

BR026112020 

ii. Podlicznik zużycia energii przez agregat wody lodowej – licznik 

202008001072 

Odczyty podliczników będą odbywały się, w zależności od okresu rozliczeniowego 

ustalonego przez dostawcę mediów, ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego  

lub w inny dzień zgodny z okresem rozliczeniowym. Odczyt podliczników odbywał się 

będzie każdorazowo w obecności przedstawicieli Stron umowy. 

d. Konserwacja systemów alarmowych ustalona jako iloczyn stawki  

za konserwację jednej linii dozorowej, wynikająca z umowy na konserwację 

systemu jaką Wydzierżawiający zawiera z dostawcą tej usługi oraz liczby linii 

dozorowych obejmujących część przedmiotu dzierżawy. 

e. Konserwacja telewizji dozorowej ustalona jako iloczyn stawki za konserwację 

jednego toru wizyjnego, wynikająca z umowy na konserwację systemu, jaką 

Wydzierżawiający zawiera z dostawcą tej usługi oraz liczby torów wizyjnych 

obejmujących część przedmiotu dzierżawy. 

f. Konserwacja systemu alarmu pożarowego ustalona proporcjonalnie  

do powierzchni przedmiotu dzierżawy w stosunku do nieruchomości 

pozostającej we władaniu Wydzierżawiającego, tj. 27,42% wartości usługi 

konserwacji. 

g. Pozostałe prace konserwacyjne, serwis i naprawy urządzeń (w tym agregatu 

wody lodowej, klimatyzacji) oraz instalacji rozliczane będą jako refakturowanie 
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na Dzierżawcę części kosztów przypadających na urządzenia i instalacje 

znajdujące się w lokalu stanowiącym przedmiot dzierżawy. 

Opłaty, o których mowa w § 4 ust. 4 zostaną powiększone o podatek VAT, w wysokości 

obowiązującej w dniu wystawienia. 

4. Jeżeli opłaty, o których mowa w ust. 3, nie będą wynikały z umów zawartych przez 

Wydzierżawiającego z podmiotami świadczącymi te usługi, to opłaty te ustalane będą 

zgodnie z fakturami, jakie od dostawców tych usług otrzyma Wydzierżawiający.  

5. Dzierżawca może zwrócić się do Wydzierżawiającego z prośbą o udzielenie informacji 

na temat stawek za konserwację systemów, o których mowa w ust. 3. Wydzierżawiający 

bezzwłocznie udzieli Dzierżawcy takiej informacji. 

6. Czynsz, o którym mowa w ust. 1 będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego 

miesiąca po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury 

VAT, przelewem na konto wskazane na fakturze. Opłaty, o których mowa w ust. 3 będą 

płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku niewywiązania się 

przez Dzierżawcę z terminów, o których mowa w niniejszym ustępie Wydzierżawiający 

naliczy ustawowe odsetki za zwłokę. Jeżeli termin płatności faktur przypada na dzień 

wolny od pracy (sobota, niedziela, święto) to termin płatności zostanie przesunięty  

na pierwszy dzień roboczy następujący do dniu wolnym. 

7. Strony ustalają kaucję zwrotną w wysokości sześciokrotności czynszu brutto, o którym 

mowa w ust. 1, tj. ___________ zł, płatną w terminie 30 dni od podpisania niniejszej 

umowy przelewem na konto Wydzierżawiającego o numerze 

___________________________________ prowadzone w Banku Handlowym.  

W przypadku zmiany numeru konta Wydzierżawiający przekaże taką informację 

Dzierżawcy pisemnie, zmiana numeru konta nie wymaga aneksowania umowy. 

8. Wydzierżawiający wpłaci otrzymaną kaucję na rachunek lokaty terminowej w Banku 

Handlowym. Odsetki od lokaty stanowią przychód finansowy Dzierżawcy,  

a ewentualne prowizje bankowe koszt finansowy Dzierżawcy. Koszty i przychody 

finansowe z tytułu lokaty terminowej zostaną rozliczone w momencie zwrotu kaucji. 

9. Kaucja jest zabezpieczeniem na poczet pokrycia zaległego czynszu, opłat 

eksploatacyjnych, kosztów remontu pomieszczeń po zwolnieniu ich przez najemcę  

w stanie gorszym niż w protokole przekazania lokalu z uwzględnieniem naturalnego 

zużycia, uszkodzenia wyposażenia, a także na poczet kar umownych, o których mowa 

w niniejszej umowie i innych roszczeń wynikających z niedotrzymania przez 

Dzierżawcę zobowiązań umownych. 

10. Dzierżawca po ewentualnym potrąceniu kwoty kaucji ma obowiązek jej uzupełnienia 

do kwoty pierwotnie określonej w terminie 7 dni. 

11. Kaucja zostanie zwrócona w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty rozwiązania 

umowy dzierżawy, po rozliczeniu ewentualnych zaległości z tytułu czynszu i opłat oraz 

ewentualnych kosztów, o których mowa w ust. 9 

12. Potrącenia, o których mowa w ust. 9 nie wymagają dodatkowej zgody Dzierżawcy. 

13. Dzierżawca ponosi wszelkie koszty napraw i serwisu wyposażenia wykraczające poza 

gwarancję, jakiej udziela producent wyposażenia. 

14. Dzierżawca zostanie obciążony kosztami usunięcia uszkodzeń i awarii powstałych  

z winy Dzierżawcy. W przypadku uszkodzeń instalacji bądź wyposażenia z przyczyn 

leżących po stronie Dzierżawcy ponosi on koszty usunięcia usterek. 

15. Dzierżawca wyraża zgodę na dostarczenie wszystkich faktur VAT, za usługi, o których 

mowa w umowie, w wersji elektronicznej na adres e-mail podany w „Oświadczeniu o 
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akceptacji faktur przesłanych drogą elektroniczną” stanowiącym załącznik nr 3  

do umowy. Dzierżawca oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT  

i upoważnia Wydzierżawiającego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

16. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format). 

Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po otrzymaniu 

przez Wydzierżawiającego oświadczenia, o którym mowa w ust. 15. Faktury 

korygujące oraz duplikaty faktur również będą przesyłane w formie elektronicznej.  

Za dzień doręczenia faktury uznaje się wejście wiadomości z prawidłowo wystawioną 

fakturą na serwer pocztowy. Dzierżawca jest uprawniony do wycofania oświadczenia 

oraz jego zmiany. Zgoda na wystawienia i przesyłanie faktur w formie elektronicznej 

nie wyłącza prawa Wydzierżawiającego do wystawiania i przesyłania faktur oraz korekt 

w formie papierowej. 

§ 5 

Termin obowiązywania, zasady rozwiązania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 31 września 

2026 r. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu, w przypadku gdyby termin 

określany jako końcowa data trwałości projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku 

Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, był późniejszy niż  

31 września 2026 r., do dnia określonego jako końcowa data trwałości projektu. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, który biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym któraś ze Stron złożyła drugiej Stronie pisemne wypowiedzenie. 

3. Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym  

w następujących przypadkach: 

a. niewypełnieniu zapisu § 1 ust. 3, chyba, że będzie to wynikało z ograniczeń  

w prowadzeniu konkretnych typów działalności gospodarczej w związku  

ze stanem epidemii. 

b. powzięcie informacji, że na etapie konkursu mającego na celu wyłonienie 

Dzierżawcy oferent złożył niezgodne z prawdą oświadczenie. 

c. niezapłacenia przez Dzierżawcę czynszu należnego za dwa kolejne miesiące  

lub dwóch kolejnych faktur za należności wynikające z opłat eksploatacyjnych, 

po upływie terminu płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Dzierżawcy 

do zapłaty ww. 

d. kiedy Dzierżawca narusza warunki dzierżawy opisane w § 2 ust 1, 2, 3 i 4, 

szczególnie w sytuacji, kiedy Wydzierżawiający gospodaruje przedmiotem 

dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub stwierdzenia zniszczeń  

lub dewastacji przedmiotu dzierżawy. 

e. kiedy Dzierżawca dopuścił się wielokrotnego niedopełnienia innych warunków 

umowy skutkujących nałożeniem na niego kar umownych 

f. w sytuacji gdy Dzierżawca nie ureguluje kary umownej w terminie wskazanym 

w piśmie informującym o nałożeniu kary 

g. kiedy Dzierżawca nie uzupełni kaucji w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 10 

4. Umowa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym w momencie, kiedy Dzierżawca 

przestanie prowadzić działalność w formie określonej w Ustawie z dnia 27 kwietnia 
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2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2085), o czym 

Dzierżawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wydzierżawiającego. 

5. Jeżeli po rozwiązaniu umowy Dzierżawca nie zwróci przedmiotu dzierżawy, 

Wydzierżawiający naliczy za każdy rozpoczęty miesiąc opłatę tytułem odszkodowania 

w wysokości trzykrotności czynszu dzierżawnego określonego w § 4 ust. 1. 

Odszkodowanie będzie naliczane za każdy dzień nieuprawnionego użytkowania  

w wysokości 1/30 wartości, o której mowa w poprzednim zdaniu. Za nieuprawnione 

użytkowanie Strony przyjmują brak rozliczenia się Dzierżawcy z Wydzierżawiającym 

protokołem zdawczo-odbiorczym, niezdanie kompletu kluczy, przebywanie 

Dzierżawcy na terenie przedmiotu dzierżawy, nieusunięcie przedmiotów należących  

do Dzierżawcy. Niezapłacone w ciągu 14 dni odszkodowanie przyjmuje się jako 

przeterminowane, od którego Wydzierżawiający będzie naliczał odsetki maksymalne 

zgodnie z art. 359 § 21 Kodeksu Cywilnego. 

§ 6 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

1. Protokół zdawczo-odbiorczy określający stan techniczny lokalu i wyposażenie, 

sporządzony w dniu wydania przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy stanowi integralną 

część niniejszej umowy. Do protokołu załączona jest płyta CD z dokumentacją 

fotograficzną stanu technicznego lokalu i wyposażenia. Protokół stanowi podstawę  

do rozliczeń przy zwrocie lokalu. 

2. Po zakończeniu dzierżawy lub rozwiązaniu umowy Dzierżawca zobowiązuje  

się do zwrotu lokalu oraz jego wyposażenia w stanie niepogorszonym, jednak nie ponosi 

on odpowiedzialności za zużycie lokalu oraz wyposażenia będące następstwem jego 

prawidłowego użytkowania. 

3. Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody powstałe ponad 

normalny stopień zużycia w stosunku do stanu z chwili objęcia lokalu. 

4. Zwrot dzierżawionego lokalu, o którym mowa w ust. 2, nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego sporządzonego najpóźniej w dniu ustania stosunku łączącego 

strony. 

5. Dzierżawca zobowiązuje się bez dodatkowych wezwań opuścić lokal i opróżnić  

z rzeczy stanowiących jego własność, w dniu rozwiązania umowy dzierżawy i zwrócić 

Wydzierżawiającemu lokal i wyposażenie, w stanie nie gorszym od stanu na dzień 

przekazania przez Wydzierżawiającemu Dzierżawcy, z uwzględnieniem jego zużycia 

wynikającego z normalnej eksploatacji. 

6. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe ponad normalny stan zużycia 

przedmiotu dzierżawy. 

7. Wydzierżawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za przedmioty niebędące 

wyposażeniem wymienionym w załączniku nr 2 pozostawione przez Dzierżawcę  

w lokalu po wygaśnięciu stosunku łączącego Strony. Przedmioty, o których mowa  

w niniejszym ustępie zostaną uznane jako porzucone przez Dzierżawcę i potraktowane 

jak odpady komunalne. 

 

 

 



Strona 23 z 29 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Ilekroć w umowie mowa jest o natychmiastowym poinformowaniu 

Wydzierżawiającego przez Dzierżawcę należy przez to rozumieć próbę minimum 

trzykrotnego telefonicznego skontaktowania się z osobami, o których mowa  

w § 2 ust. 16. 

2. Ilekroć w umowie mowa jest o bezzwłocznym poinformowaniu Wydzierżawiającego 

przez Dzierżawcę należy przez to rozumieć przekazanie informacji w formie pisemnej 

(także za pośrednictwem poczty elektronicznej) najpóźniej w dniu następnym  

po zaistnieniu okoliczności wymagającej przekazania informacji. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują 

się w pierwszej kolejności załatwiać polubownie. W przypadku braku dojścia  

do porozumienia Strony poddają się pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu 

właściwemu dla siedziby Wydzierżawiającego 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  

dwa dla Wydzierżawiającego, jeden dla Dzierżawcy i jeden dla Właściciela – Gminy 

Miasta Częstochowa. 

6. Integralną częścią umowy jest Regulamin i szczegółowe zasady postępowania wyboru 

dzierżawcy części usługowej budynku „Starego Ratusza” 
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Załącznik nr 1 do Umowy dzierżawy z dn. _____________– układ przedmiotu dzierżawy 

Usytuowanie przedmiotu dzierżawy względem płyty Starego Rynku 

 

 

 

Usytuowanie przedmiotu dzierżawy (widok od strony północnej) 
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Podział lokalu na część przeznaczoną na kawiarnie i toalety publiczne 

 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU 

nr 

pomieszczenia 

rodzaj pomieszczenia powierzchnia 

[m2] 

1.1 Kawiarnia 107,70 

1.2 Przedsionek WC 3,45 

1.3 WC 3,25 

1.4 Bar 14,20 

1.5 Komora przyjęć 4,70 

1.6 Zmywalnia 4,50 

1.7 WC personelu 1,30 

1.8 Komunikacja 25,40 

1.9 WC dla niepełnosprawnych 4,85 

1.10 Przedsionek WC 3,45 
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1.11 WC męski 8,15 

1.12 Przedsionek WC 5,70 

1.13 WC damski 8,15 

1.14 Winda 2,30 

RAZEM 197,10 
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Załącznik nr 2 do Umowy dzierżawy z dn. ___________________ 

 

Spis wyposażenia lokalu kawiarni oraz toalet publicznych 

 

Wyposażenie baru 

1 Witryna chłodnicza 0,9 kW  szt. 2 

2 

Ekspres ciśnieniowy do kawy, programowalny, 2- 

grupowy, szt. 1 

3 Lodówka podblatowa  szt. 1 

4 Kostkarka do lodu - wydajność 25kg/ 24h kpl. 1 

5 

Młynek do mielenia kawy, automatyczny, 

programowalny  szt. 1 

6 Kasa fiskalna  szt. 1 

7 Wyciskarka do owoców cytrusowych szt. 1 

8 Nalewak do piwa, wyposażony minimum w 3 krany  szt. 1 

9 Szafa chłodnicza (lodówko zamrażarka do zabudowy)  szt. 2 

10 

Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu 

nabłyszczającego  szt. 1 

11 Szafki wiszące  szt. 8 

12 Szafki stojące szt. 6 

13 Nadstawki szt. 2 

14 Lada barowa z drzwiczkami i szafkami szt. 1 

15 Szafka stojąca  szt. 1 

16 Zabudowa zmywaka kpl. 1 

17 Szafa przelotowa 700x500x1800mm  kpl. 1 

18 Szafa ubraniowa  kpl. 1 

19 Zabudowa węzła gospodarczego kpl. 1 

Łazienki 

20 Automatyczny dozownik mydła w pianie  szt. 1 

21 Automatyczny dozownik mydła w pianie  szt. 4 

22 
Metalowy dozownik bezdotykowy płynów 
dezynfekujących  szt. 3 

23 Pojemnik na papier toaletowy szt. 7 

24 Szczotka do wc szt. 7 

25 Kosz z uchylną pokrywą  szt. 5 

26 Suszarka do rąk  szt. 2 

27 Suszarka do rąk  szt. 1 

28 Pojemnik na papier toaletowy szt. 7 

29 Lustro uchylne z uchwytem dla niepełnosprawnych  szt. 1 

30 Szafki wiszące  szt. 3 

31 Szafa na środki czystości kpl. 1 
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Kawiarnia 

32 

Stoliki fi 60 cm poliwęglan, podstawa aluminiowa, blat 

biały, noga przeźroczysta szt. 12 

33 

Krzesła, siedziska kryształowy poliwęglan, postawa 

aluminiowa szt. 33 

34 Gaśnica GP- ABC 6kg  szt. 1 

35 Gaśnica GP- ABC 4kg (w szafkach naściennych)  szt. 1 

36 Koc gaśniczy z włókna szklanego 140x 180cm szt. 1 

37 Telewizor LG 70UN 71003LA 70" szt. 1 

38 Infokiosk WEW 19" GLS szt. 1 
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Załącznik nr 3 do Umowy dzierżawy z dn. _____________– Oświadczenie o akceptacji faktur 

przesyłanych drogą elektroniczną 

 

Akceptujący – Dane Dzierżawcy: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Wystawiający – Dane Wydzierżawiającego 

Muzeum Częstochowskie 

Al. Najświętszej Maryi Panny 47 

42-217 Częstochowa 

NIP: 573-010-77-01 

 

1. Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), wyrażam zgodę na przysyłanie faktur, duplikatów tych 

faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez Muzeum Częstochowskie Al. Najświętszej 

Maryi Panny 47 42-217 Częstochowa, NIP: 573-010-77-01, z adresu poczty elektronicznej: 

muzeum@muzeumczestochowa.pl 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia 

w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają 

przesłanie faktur drogą elektroniczną. 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail: 

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

4. W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia 

o nowym adresie. 

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,  

w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur  

do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia 

o wycofaniu akceptacji. 

 

 

___________________________ 

Data, podpis Wydzierżawiającego 


		2021-06-02T15:08:07+0200
	Łukasz Sebastian Pabiś; Muzeum Częstochowskie


		2021-06-02T15:14:02+0200
	Katarzyna Ozimek; Muzeum Częstochowskie




