
                                   załącznik nr 2 do regulaminu konkursu ofert  

Istotne warunki umowy podnajmu części lokalu użytkowego 

 

 

1. Muzeum oświadcza, iż na podstawie zawartej w dniu 01.03.2011 z Gminą Miejską 

Kraków – Zarządem Budynków Komunalnych umowy najmu lokalu użytkowego jest 

najemcą budynków przy ulicy Lipowej oznaczonych numerami E,G,H. Umowa ta 

została zawarta na czas nieokreślony. 

2. Najemca oświadcza iż został zapoznany z warunkami umowy, o której mowa 

powyżej, w zakresie zasad korzystania z lokalu użytkowego, przestrzegania 

ustalonego porządku w tym bezpieczeństwa obiektu, trybu i zasad rozwiązania 

zawartej umowy i przyjmuje je do wiadomości. 

3. Przedmiot umowy określony zgodnie z regulaminem konkursu ofert i ofertą oferenta. 

4. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony lat pięciu. 

5. Kawiarnia  MOCAK CAFE winna być otwarta przez siedem dni w tygodniu w 

godzinach od 9-tej rano do godz.19-tej przy zachowaniu obowiązku ochrony kawiarni 

i Muzeum, na koszt podnajemcy, przez co najmniej jedną osobę ochrony codziennie 

od wtorku do niedzieli w godzinach od 19-tej, a w poniedziałki w godzinach od 9-tej 

do 19-tej. Ochrona musi być zapewniona przez koncesjonowaną firmę wskazaną przez 

Organizatora. 

6. Strony zgodnie ustalają wysokość czynszu za pomieszczenia w budynku obliczoną 

według stawki _____m²netto (słownie: _______ netto za jeden metr kwadratowy) na 

łączną kwotę ______ netto plus podatek VAT (słownie: ______netto plus podatek 

Vat)- zgodnie z ofertą. 

7. Kwoty czynszu będą corocznie waloryzowane z dniem 1 kwietnia każdego 

następującego po sobie roku, zgodnie ze wskaźnikami inflacji za rok ubiegły 

ogłaszanym przez GUS. 

8. Czynsz płatny będzie do 20 dnia każdego miesiąca, za który czynsz jest należny, bez 

wezwania ze strony Muzeum, w formie przelewu na rachunek bankowy Muzeum; na 

podstawie faktury VAT wystawianej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W 

przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu, Muzeum naliczy odsetki za każdy dzień 

opóźnienia. 

9. Najemca zobowiązany jest ponadto uiszczać opłaty za media w tym energię 

elektryczną i cieplną wg. wskazań sublicznika lub w braku takiej możliwości 

ryczałtowo wg ustaleń z Muzeum dostosowanych do stawek operatorów i zużycia. 

10. Wywóz śmieci organizuje i opłaca Najemca we własnym zakresie. Muzeum 

zobowiązuje się do wyznaczenia  odpowiedniego miejsce do podstawienia i 

przetrzymywania kontenera na śmieci. 

11. Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków wg wskazań subliczników zużycia wody lub 

ryczałtowo na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Kwota ta będzie ulegała 

zwiększeniu poprzez pisemne powiadomienie Najemcy, w przypadku zmian cennika 



przez MPWiK, zmiany stosownego rozporządzenia lub znaczącego zwiększenia 

zużycia wody spowodowanego działaniami Najemcy. 

12. Pierwszy czynsz Najemca zapłaci za okres od dnia 1 października 2013 r.  

13. Muzeum wyraża Najemcy zgodę na prowadzenie w wynajmowanym lokalu sprzedaży 

alkoholu w pełnym zakresie. 

14. Najemca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich prac adaptacyjnych i 

remontowych na swój koszt oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod 

warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń: budowlanych, innych służb miejskich, 

a także Muzeum. 

15. Najemca przy wykonaniu powyższych prac zobowiązuje się: 

a) Nie naruszyć substancji budynku Muzeum, 

b) Przedstawić projekt architektoniczny oraz projekt wystroju wnętrz do akceptacji 

Dyrektora Muzeum. 

16. Przedmiot najmu zostanie wydany Najemcy na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego po przedłożeniu przez Najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego 

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 kodeksu 

postępowania cywilnego. 

17. Najemca zobowiązuje się ponadto do: 

a) Prowadzenia działalności z nienaruszeniem porządku publicznego i przepisów prawa. 

b) Bezwzględnego przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa związanego z 

działalnością podstawową Muzeum, obowiązujących na całym, terenie Muzeum. 

c) Wynajęcia jednej osoby ochrony kawiarni i Muzeum codziennie od wtorku do 

niedzieli w godzinach od 20-tej, a w poniedziałki od otwarcia kawiarni, do 

opuszczenia lokalu przez ostatniego klienta i pracownika kawiarni. Ochrona musi być 

zapewniona przez koncesjonowaną firmę wskazaną przez Muzeum. Zasady 

bezpieczeństwa związane z ochroną i funkcjonowaniem kawiarni zostaną ustalone w 

odrębnej instrukcji.  

d) Utrzymania czystości we wspólnych toaletach na parterze w holu Muzeum podczas 

godzin otwarcia kawiarni, dokonywania zakupów i uzupełniania niezbędnych środków 

czystości w toaletach. 

e) Prowadzenia działalności zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i innymi 

przepisami prawa. 

f) W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych Najemca jest zobowiązany posiadać 

stosowne zezwolenie. 

g) Utrzymania w czystości wszystkich wynajmowanych przez siebie powierzchni. 

h) Utrzymania w należytym stanie i czystości wszystkich dojść i wejść do kawiarni. 

Wszelkie konserwacje, naprawy, Najemca wykonywać będzie w porozumieniu z 

Muzeum. 

i) Uzyskiwania każdorazowo zgody Muzeum na zamieszczenie plansz lub materiałów 

reklamowych na wynajmowanym terenie. 

j) Najemca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania zgody Muzeum na 

przeprowadzenie wszelkich prac i robót o charakterze budowlanym  w lokalu 

użytkowym.  

18. Muzeum ma prawo do organizowania otwarć wystaw i wernisaży na terenie kawiarni. 

Najemcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie lub ulga w czynszu jeśli dana 



impreza uniemożliwi najemcy działalność handlową. Harmonogram ww. wydarzeń 

będzie dostarczony Najemcy, z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. 

19. Najemcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem czteromiesięcznego 

terminu wypowiedzenia. Najemcy nie przysługuje wówczas zwrot kosztów z tytułu 

poniesionych przez niego inwestycji i nakładów na przedmiot najmu. 

20. Muzeum przysługuje prawo do rozwiązania umowy w odniesieniu do części lub 

całości przedmiotu najmu z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia 

w następujących przypadkach gdy: 

a) Najemca dopuszcza się zwłoki w zapłacie należności, określonych umową, co 

powoduje zaległości równe co najmniej dwumiesięcznemu czynszowi,  

b) Najemca nie przyjął do stosowania: stawki  czynszowej najmu netto 

zwaloryzowanej w sposób określony w niniejszej umowy, i/lub opłat za 

świadczenia dodatkowe zmienionych wg zasad  określonych w niniejszej umowie 

c) Najemca nie przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 

Muzeum,  

d) Najemca prowadzi działalność z rażącym, powtarzającym się naruszaniem 

porządku publicznego, 

e) Najemca zmienił przeznaczenie lokalu użytkowego lub jego części, albo zaprzestał 

prowadzenia w nim działalności, 

f) Najemca  prowadzi w lokalu użytkowym inną działalność niż określona w umowie 

najmu, 

g) Najemca podnajął lub oddał do bezpłatnego użytkowania cały lokal lub jego część 

bez zgody Muzeum, 

h) Najemca bez zgody Muzeum dokonał robót budowlanych w wynajmowanej części 

budynku,  

i) Najemca nie wykonuje w wynajmowanym lokalu niezbędnych napraw, o ile 

Muzeum powiadomiło Najemcę, że stwierdziło fakt nie wykonywania przez niego 

tych napraw,  

j) Najemca nie usuwa szkód powstałych z jego winy, oraz gdy utrzymuje lokal i jego 

otoczenie w nienależytym stanie sanitarno – porządkowym oraz uporczywie nie 

przestrzega zasad współżycia społecznego, 

k) Najemca zawarł w składanych oświadczeniach dane niezgodne ze stanem 

faktycznym i niezgodność ta została stwierdzona przez Muzeum, 

l) Najemca wprowadził do sprzedaży w wynajmowanym lokalu użytkowym 

dopalacze i inne tego typu substancje, 

m) Została rozwiązana umowa najmu zawarta pomiędzy Muzeum a GMK- ZBK, bez 

względu na powód rozwiązania tej umowy, 

n) Niezbędne jest przeprowadzenie remontów, modernizacji, adaptacji i przebudowy 

budynku Muzeum w zakresie uniemożliwiającym funkcjonowanie kawiarni na 

czas trwania prac budowlanych i w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac. 

Najemcy w przypadkach o których mowa w pkt. a –m nie przysługuje zwrot kosztów 

z tytułu poniesionych przez niego inwestycji i nakładów na przedmiot najmu. 

21. W przypadku rozwiązania przez Muzeum umowy najmu z innych ważnych powodów 

niż wymienione w ust. 2 lit. a - m, Najemcy przysługuje prawo do zwrotu kosztów z 

tytułu inwestycji i nakładów na przedmiot najmu poniesionych podczas trwania 

niniejszej umowy, na podstawie przedłożonych przez Najemcę rachunków oraz w 

przypadku braku rachunków – na podstawie wyceny (opinii) sporządzonej przez 



biegłych. Biegli zatrudnieni będą na koszt obu stroni po akceptacji osoby biegłego 

przez obie strony. 

22. Wypowiedzenie, pod rygorem nieważności, musi być sporządzone w formie pisemnej. 

23. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Najemcy od uregulowania wszelkich należności 

wynikających z niniejszej umowy z Muzeum. 

24. Zmiany niniejszych istotnych warunków umowy wymagają formy pisemnej zgody 

pod rygorem nieważności. 

 

 

 

                


