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Załącznik nr 2  
do zapytania ofertowego  

nr MOSIR.3000.21.01.01.2021.KKCA z dn. 15.09.2021 r. 

 

UMOWA NAJMU nr …/2021/MOSiR 

dotycząca automatów do sprzedaży zimnych napojów i przekąsek 

 

zawarta w Kędzierzynie-Koźlu w dniu … 2021 roku pomiędzy: 

 

…………………. 

zwanym dalej Najemcą, 

a 

Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą 

przy ul. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP:7491954792, reprezentowanym przez:  

Tomasza Radłowskiego – dyrektora działającego na podstawie pełnomocnictwa nr Or.0052.7.1.2021 z dn.  

4 stycznia 2021 r. Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, zwanym dalej Wynajmującym. 

 

§1. 

1. Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu prawo do władania budynkiem położonym w Kędzierzynie-

Koźlu przy ul. Mostowej 1  (dalej Obiekt) wynikające z decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla nr 

GG.XII.72244-1-5-2/08 z dnia 10.07.2008 r. ustanawiającej na wskazanym budynku trwały zarząd na czas 

nieoznaczony, na podstawie którego to tytułu prawnego jest upoważniony do dysponowania tym budynkiem 

w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej umowy. 

2. Wynajmujący oświadcza, że jest jednostką organizacyjną Gminy Kędzierzyn-Koźle prowadzoną  

w formie jednostki budżetowej. Wynajmujący oświadcza, iż zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami powiadomi organ nadzorujący - Gminę Kędzierzyn-

Koźle o zawarciu niniejszej umowy. 

3. Najemca oświadcza, że jest właścicielem urządzeń typu vending (nr nadane: …..), zwanych dalej 

„Urządzeniami”.  

§2. 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem ……… m
2
 zaakceptowanej przez Strony powierzchni 

użytkowej  obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, na której to powierzchni Najemca zainstaluje dwa 

Urządzenia typu vending z przeznaczeniem do sprzedaży zimnych napojów i przekąsek. 

2. Najemca zainstaluje i dokonana demontażu Urządzenia na własny koszt.  

3. Każda instalacja, demontaż czy wymiana Urządzenia wymaga potwierdzenia protokołem zdawczo-

odbiorczym podpisanym przez upoważnione osoby. 

4. Wszelkie przeróbki instalacji elektrycznej wymagają zgody Wynajmującego i dokonane zostaną na koszt 

i ryzyko Najemcy z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz prawa budowlanego.   
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5. Specyfikacja Urządzeń, stanowi załącznik do niniejszej umowy. Specyfikacja powinna obejmować co 

najmniej następujące dane: nr seryjny, wymiary Urządzenia, pobór mocy, średnie zużycie mediów oraz 

rodzaj asortymentu. 

 

§3. 

1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz w wysokości ……….. zł miesięcznie za 1 m
2 

wynajmowanej
 
powierzchni netto powiększony o należny podatek VAT.  

2. Najemca będzie płacił zryczałtowaną opłatę za zużytą przez zainstalowane Urządzenia energię 

elektryczną w wysokości …… zł netto miesięcznie powiększoną o należny podatek VAT. 

3. Czynsz wraz z ryczałtowaną opłatą będą płatne na podstawie faktury VAT. Faktura będzie płatna w 

terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Płatność nastąpi przelewem na konto Wynajmującego 

wskazane na fakturze. 

§4. 

1. Wynajmującemu nie przysługują żadne prawa w stosunku do zainstalowanych Urządzeń. Urządzenia te 

nie mogą być przez Wynajmującego w szczególności: 

 przeniesione w inne miejsce bez zgody Najemcy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. 

 zmienione pod względem wyglądu zewnętrznego. 

2. Wynajmujący zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Najemcę w przypadku planowanej zmiany 

otoczenia Urządzeń. 

3. Najemca zobowiązuje się do konserwacji maszyny, przeglądów technicznych, regularnego uzupełniania 

produktów oraz utrzymania porządku po wszelkich pracach przy automacie.  

4. Najemca oświadcza, że zainstalowane Urządzenie posiada wymagane atesty, w szczególności bhp  

i przeciw pożarowe i nie zagraża życiu lub zdrowiu ludzi.  

5. Wynajmujący zobowiązuje się do zawiadomienia Najemcy w przypadku zauważenia nieprawidłowości 

w działaniu Urządzenia droga mailową ……, telefon  ….... 

 

§5. 

1. Umowa zostaje zawarta  na czas określony od dnia ……….. do dnia ………….  

2. Najemcy lub Wynajmującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku naruszenia przez drugą stronę istotnych warunków umowy, w szczególności niedotrzymania 

zobowiązań zawartych w § 3-§ 4. 

3. Obiór/demotaż Urządzenia powinien nastąpić w ciągu 7 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Po 

upływie tego terminu Wynajmujący zabezpieczy i przechowa Urządzenie na koszt Najemcy.  

 

§6. 

1. Najemca zwalnia Wynajmującego od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku  

z zainstalowaniem Urządzeń, jego eksploatacją oraz działaniem, chyba że szkody powstaną wyłącznie  

z winy Wynajmującego lub jego pracowników. 
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2. W przypadku uszkodzenia Urządzeń z powodu takich zdarzeń jak działanie osób trzecich, pożar lub 

kradzież, Wynajmujący powiadomi o tym Najemcę i o ile to możliwe, zabezpieczy do tego czasu Urządzenia 

przed dostępem innych osób do czasu przybycia osoby upoważnionej. 

 

§7. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o 

ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest MOSiR, za wyjątkiem obszaru 

niezbędnego do zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń między Stronami. 

4. Spory z tytułu wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w pierwszej kolejności w 

drodze mediacji, a następnie przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującej. 

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

 

 

 

 

 

 

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

      Najemca                       Wynajmujący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Jana Pawła II 29, reprezentowany przez Dyrektora. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mosirkk.pl, tel. 575-555-938. 

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy, w celu jej wykonania oraz do wystawienia faktury VAT oraz do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - RODO: 1) konieczność 

realizacji łączącej nas umowy, 2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

6) Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania łączącej nas umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie 

danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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