
 

Warszawa, dnia 31 maja 2022 roku 

Dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłasza 
otwarty konkurs ofert na najem przestrzeni kawiarnianej  
w przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie  

w budynku, przy Wybrzeże Kościuszkowskie 22 

REGULAMIN KONKURSU   

§ 1 Organizator Konkursu  

1. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, adres; ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa (dalej: 
„Organizator”), ogłasza konkurs na najem przestrzeni kawiarnianej w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie w budynku, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (dalej 
„Kawiarnia”), godziny urzędowania 09:00 – 17:00 (od poniedziałku do piątku).  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środka komunikacji 
elektronicznej - Platformy SmartPZP (zwanej dalej „Platformą”) -  
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum 

3. Konkurs ogłoszony jest przez Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poprzez 
publikację informacji o konkursie na stronie internetowej Muzeum www.artmuseum.pl oraz 
na platformie zakupowej SmartPZP dostępnej pod adresem 
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum (dalej Platforma).  

4. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści dotyczące 
Konkursu oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
Adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/artmuseum 

5. W postępowaniu konkursowym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740 z późn. zm.).  

§ 2 Komisja Konkursowa 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową, w tym 
Przewodniczącego (dalej: „Komisja”).  

2. Komisja oraz Przewodniczący powołani są przez Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie spośród pracowników i współpracowników Organizatora.  

§ 3 Czynności Komisji konkursowej 

1. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący.  
2. Po upływie terminu składania Ofert Komisja dokonuje otwarcia ofert - otwarcie nie jest 

jawne. Informacja z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie. 
3. Komisja dokonuje oceny formalnej Ofert i sporządza listę Oferentów spełniających kryteria 

formalne Konkursu i na tej podstawie przystępuje do oceny ich Ofert.  



 

4. W toku dokonywania oceny złożonych Ofert Komisja Konkursowa może żądać udzielenia 
przez podmioty składające oferty, wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert i 
załączników, lub uzupełnień. Niezłożenie wyjaśnień / uzupełnień w wyznaczonym przez 
Komisję konkursową terminie skutkuje odrzuceniem oferty oraz zatrzymaniem wadium.  

5. Komisja Konkursowa dokonuje szczegółowej analizy Ofert spośród Ofert, które nie podlegają 
odrzuceniu oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. takiej, która uzyskała najwyższą 
liczbę punktów.  

6. Komisja konkursowa odrzuca ofertę, jeżeli:  
a. oferent nie spełnia warunków udziału w Konkursie,  
b. oferta została złożona + po terminie składania Ofert (decyduje data faktycznego 

wpływu oferty do Organizatora),  
c. oferta nie zawiera danych, jakie zgodnie z Regulaminem powinna zawierać Oferta, 

lub dane te są niekompletne i nie zostały uzupełnione w ramach składanych 
wyjaśnień lub uzupełnień;  

d. dokumenty złożone wraz z Ofertą są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich 
treści;  

e. wadium nie zostało wniesione w terminie składania Ofert.  
7. Konkurs uważa się za zamknięty z chwilą podpisania przez Komisję konkursową protokołu z 

przebiegu konkursu oraz zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu na stronie 
internetowej www.artmuseum.pl oraz Platformie.  

8. Organizator poinformuje drogą elektroniczną Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty 
tj. takiej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w konkursie. 

9. W razie nie zawarcia umowy, o której mowa w § 14 ust 1, z Oferentem, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę w rozumieniu ust. 6 powyżej, Komisja Konkursowa może wybrać jako 
najkorzystniejszą Ofertę, tę która uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów. W takim 
przypadku Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 
do ponownego wniesienia wadium.  

10. Organizator ma prawo do zamknięcia Konkursu wg własnego uznania w każdym czasie lub 
bez wyboru najkorzystniejszej oferty.  

§ 4 Wyjaśnienia treści Regulaminu 

1. Oferenci mogą zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Regulaminu.  
2. Pytania związane z Regulaminem, należy kierować wyłącznie za pośrednictwem Platformy.   
3. Organizator odpowie na wszystkie zgłoszone pytania pod warunkiem że treść pytań wpłynęła 

do Organizatora nie później niż na (5) pięć dni przed terminem składania Ofert. 
4. Pytania i odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie internetowej www.artmuseum.pl oraz 

w siedzibie Organizatora.  

§ 5 Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest najem przestrzeni w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
w budynku, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
niniejszym Regulaminie oraz w Opisie przedmiotu konkursu (dalej jako „OPK”), stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2. Organizator przedstawia na stronie internetowej oraz udostępnia na Platformie , jako 
integralną część Regulaminu, następujące dokumenty: 

● Opis przedmiotu konkursu wraz z załącznikami - Załącznik nr 1 do Regulaminu 
● Wzór umowy – Załącznik nr 2 do Regulaminu 
● Wzór formularza oferty – Załącznik nr 3 do Regulaminu  

3. Z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana 
umowa pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody przez właściciela najmowanych 



 

przestrzeni – Zarząd Mienia m.st. Warszawa. Jeżeli właściciel nieruchomości zgodzi się na 
podnajem nieruchomości na zasadach odmiennych od wskazanych w niniejszym konkursie, 
Organizator zaprosi Oferenta, którego oferta została najwyżej oceniona do negocjacji umowy, 
celem jej dostosowania do wymogów przedstawionych przez właściciela nieruchomości. W 
przypadku fiaska negocjacji Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do negocjacji, 
kolejnego Oferenta. 

§ 6 Miejsce przeprowadzenia Konkursu 

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Platformy. 

§ 7 Termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy złożyć przy użyciu Platformy do dnia 17.06.2022 do g. 10:00  
2. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Oferta powinna być podpisana podpisem 

elektronicznym, tj. osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym. Ponadto Zamawiający 
dopuszcza złożenie oferty w formie skanu własnoręcznie podpisanego dokumentu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2022 g. 10:15 

4. Informacja z otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona 
niezwłocznie za pośrednictwem Platformy zakupowej organizatora oraz Biuletynu Informacji 
Publicznej. 

5. Otwarcia ofert dokonuje się bez udziału Wykonawców. 

§ 8 Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:  
a. wniesienie wadium; 
b. brak zaległości wobec US, ZUS oraz Organizatora; 
c. niekaralność za przestępstwa umyślne oferenta, wspólników spółki osobowej lub 

osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych w przypadku osób 
prawnych; 

d. złożenie oferty wg formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, 
wraz z wymaganymi Załącznikami  

2. Organizator zastrzega możliwość zmian w Regulaminie Konkursu.   
3. Zmiany w Regulaminie Konkursu zostaną opublikowane na Platformie a oferenci którzy zadali 

pytania lub złożyli Oferty, o wprowadzonych zmianach zostaną powiadomieni za 
pośrednictwem Platformy. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w module 
„Pytania do postępowania”. 

§ 9 Oferta 

1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną Ofertę.  
2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta bądź osobę upoważnioną do reprezentowania 

danego Oferenta a każda strona Oferty winna być ponumerowana i parafowana przez osobę 
podpisującą ofertę.  

3. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 
do Regulaminu i zawierać:  



 

1) Imię i nazwisko Oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, adres do 
korespondencji, osobę upoważnioną do kontaktów z Organizatorem, telefon 
kontaktowy, adres e-mail  

2) NIP oraz REGON Oferenta oraz nr wpisu do rejestru jeśli Oferent podlega wpisowi do 
rejestru, w którym nadawany jest numer (np. KRS) 

3) Proponowaną miesięczną stawkę czynszu netto za każdy miesiąc w złotych polskich. 
4. Do oferty należy załączyć:  

● Aktualny wydruk z CEIDG /KRS, względnie innego właściwego rejestru  
● Dowód wpłaconego wadium   
● Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta i/lub podpisania umowy o ile prawo 

do podpisania oferty i/lub Umowy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z 
Ofertą.; 

● Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z zapłatą należności wobec ZUS, US oraz nie 
prowadzeniu wobec Oferenta postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, 
układowego oraz że nie została ogłoszona jego upadłość lub likwidacja;  

● Oświadczenia oferenta o niekaralności; 
5. Organizator wymaga złożenia wyłącznie oświadczenia, co do okoliczności określonych w ust. 

4 pkt 4 i 5 , z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przedłożone oświadczenia będą 
budzić wątpliwości Organizatora zastrzega on sobie prawo żądania zaświadczenia 
wystawionego przez właściwy organ.  

6. Oferent ponosi ryzyko odrzucenia Oferty w przypadku nieterminowego złożenia oferty, bądź 
przedłożenia oferty niespełniającej wymagań Regulaminu.  

§ 10 Termin związania Ofertą 

1. Oferent związany jest Ofertą od daty upływu terminu składania Ofert do dnia podpisania 
umowy, nie dłużej jednak niż przez 30 dni od terminu składania Ofert.  

2. Termin związania ofertą może zostać wydłużony na wniosek Organizatora lub samodzielnie 
przez Oferenta. 

§ 11 Ważność Konkursu 

1. Konkurs odbywa się chociażby wpłynęła tylko jedna Oferta spełniająca wymogi  
i warunki określone w Regulaminie.  

§ 12 Wadium 

1. Kwota wadium wynosi 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  
2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze:  
3. 41 1130 1017 0020 1473 3420 0002 tytułem: wadium na konkurs ofert na najemcę 

przestrzeni kawiarnianej Pańska 3 
4. Wadium uważa się za wniesione w terminie gdy zostanie wpłacone przelewem na rachunek 

bankowy Organizatora i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert.  
5. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się je 

na poczet kaucji gwarancyjnej.  
6. W przypadku gdy Oferent, który wygrał Konkurs nie zawarł, z przyczyn leżących po stronie 

Oferenta umowy najmu w terminie (5) pięciu dni od daty zawiadomienia Oferenta o wyborze 
jego Oferty jako najkorzystniejszej, wadium nie podlega zwrotowi.  

7. Pozostałym oferentom wadium zwraca się przelewem niezwłocznie po zawiadomieniu o 
rozstrzygnięciu Konkursu.  



 

8. Oferent traci wadium w przypadku, o którym mowa w § 14 ust 4 Regulaminu  

§ 13 Kryteria oceny Ofert oraz sposób oceny ich spełnienia 

1. CENA – 60 % 

Nazwa miesiąca Minimalna stawka czynszu PROPONOWANA STAWKA PRZEZ 
OFERENTA: 

styczeń 5 500,00 zł netto  
luty 5 500,00 zł netto  
marzec 5 500,00 zł netto  
kwiecień 5 500,00 zł netto  
maj 20 000,00 zł netto  
czerwiec 20 000,00 zł netto  
lipiec 20 000,00 zł netto  
sierpień 20 000,00 zł netto  
wrzesień 20 000,00 zł netto  
październik 5 500,00 zł netto  
listopad 5 500,00 zł netto  
grudzień 5 500,00 zł netto  
 ŁĄCZNIE MINIMUM: 

138 500,00 zł netto 
ŁĄCZNIE: 
………………………….. zł netto 

Razem oferowana kwota brutto: ……….. zł brutto 
 

Maksymalną liczbę punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 60 pkt. Otrzyma ją oferta z 
najwyższą ceną brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: 

cena badanej oferty 
x 60   = Liczba punktów oferty 

cena najwyższej oferty 

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. ZNIŻKA DLA PRACOWNIKÓW – 5% 

Maksymalną liczbę punktów, która będzie przyznawana w tym kryterium to 5 pkt. Liczba punktów 
przyznawana będzie w zależności od zaproponowanej zniżki zakupowej dla pracowników 
Organizatora konkursu w następujący sposób: 

● 25% zniżki – 5 pkt 
● 20% zniżki – 4 pkt 
● 15% zniżki – 3 pkt 
● 10% zniżki – 2 pkt 
● 5% zniżki – 1 pkt 
● 0% zniżki – 0 pkt 

 
3. KRYTERIA JAKOŚCIOWE – 15 % 

● 3.1. Podkryterium Muzyka – 7% 

Dla oceny tego podkryterium Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty plan 
zawierający nazwiska twórców lub nazwy zespołów wraz z tytułami granych przez nich 
utworów (co najmniej 20 twórców/zespołów i po trzy tytuły utworów dla każdego 
twórcy/zespołu), których twórczość zamierza prezentować (w formie odtwarzana lub 



 

wydarzeń na żywo) w wynajmowanej przestrzeni w godzinach otwarcia Muzeum. Plan 
nie podlega uzupełnieniu; w przypadku jego niezłożenia oferta nie zostanie 
odrzucona, ale podwykonawca nie uzyska punktów w podkryterium muzyka. W 
podkryterium można uzyskać maksymalnie 7 punktów: 

� co najmniej 1/3 utworów stanowią utwory polskich twórców lub 
wykonawców zagranicznych wykorzystujących teksty w języku polskim – 2 
pkt; 

� co najmniej 1/3 utworów stanowią utwory anglojęzyczne lub wykonawców 
prowadzących działalność poza Polską – 2 pkt; 

� lista nie zawiera utworów bądź twórców nielicujących z powagą Muzeum 
jako instytucji kultury (promujących zachowania ksenofobiczne, rasistowskie, 
seksistowskie, wykluczające etc.) – 3 pkt 

- oceny zostaną przyznane według zasady spełnia-nie spełnia 

● Podkryterium Menu – 8% 

Dla oceny tego kryterium Oferent zobowiązany jest do przedstawienia przykładowego 
menu. W podkryterium można uzyskać 8 punktów: 

oferta dań wegetariańskich (co najmniej jedno danie lunchowe i jedna przekąska) – 2 
punkty 

oferta dań wegańskich (co najmniej jedno danie lunchowe i jedna przekąska) – 2 
punkty 

wielojęzykowść menu – max 2 pkt w tym: 

menu tylko w języku polskim – 0 pkt 

menu w języku polskim i angielskim – 0,5 pkt 

menu w języku polskim, angielskim i ukraińskim – 1 pkt 

menu w języku polskim, angielskim i ukraińskim oraz innym języku urzędowym Unii 
Europejskiej   – 2 pkt 

- do oferty należy załączyć przykładowe menu – niezałączenie menu nie będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty, ale w podkryterium wielojęzykowość menu nie 
zostaną przyznane punkty. Dokument menu nie podlega uzupełnieniu. 

zapewnienie możliwości bezpłatnego skorzystania gościom Muzeum  
z wody pitnej (dopuszcza się wodę mineralną, źródlaną lub wodę z kranu z dodatkiem 
cytryny) – 2 pkt (ocena według formuły zapewnia/nie zapewnia). 

4. Kryteria społeczne – 20% 
● Podkryterium zatrudnienia na umowę o pracę – 10 pkt 

W tym podkryterium Oferent może zadeklarować zatrudnienie personelu kawiarni na 
umowę o pracę – za każdą zadeklarowaną osobę Oferent może otrzymać 2,5 pkt nie 
więcej niż 10 pkt. Uwaga celem spełnienia kryterium zatrudnienia osoba musi być 
zatrudniona na cały etat z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne wynagrodzenie 
za pracę wynikające z odrębnych przepisów 

● Podkryterium walki z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych – 10 pkt 



 

W tym podkryterium Oferent może celem uzyskania dodatkowych punktów 
zadeklarować zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Oferent może uzyskać po 5 pkt 
za każdą osobę niepełnosprawną skierowaną do pracy w kawiarni na umowę  
o pracę w wymiarze całego etatu z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę wynikające z odrębnych przepisów; łącznie nie więcej niż 10 
pkt w danym podkryterium. 

UWAGA: Nieprzedłożenie dokumentów dotyczących wszystkich lub poszczególnych 
kryteriów (podkryteriów) nie powoduje odrzucenia oferty, a jedynie nieprzyznanie 
punktów w danym kryterium/podkryterium. Dokumenty dotyczące kryterium oceny 
ofert nie mogą być uzupełniane po terminie składania ofert.  

§ 14 Umowa 

1. Umowa najmu z Oferentem, który wygrał Konkurs zostanie zawarta po otrzymaniu zgody na 
jej zawarcie od właściwego organu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 
roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 756 z 
późn. zm) (o ile uzyskanie takiej zgody z uwagi na wartość umowy będzie konieczne) oraz po 
uzyskaniu zgody na podnajem od właściciela najmowanej przestrzeni, tj. Zarząd Mienia m.st. 
Warszawy. Umowa zostanie zawarta na podstawie wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego Regulaminu.  

2. Odmowa wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez chociażby jeden z podmiotów, o których 
mowa w ust. 1 stanowi podstawę do unieważnienia Konkursu. W takim wypadku Organizator 
zwróci niezwłocznie wadium Oferentowi, który wygrał Konkursu. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na zawarcie umowy nie będzie stanowić dla Oferenta, który wygrał 
konkurs jakichkolwiek podstaw do dochodzenia od Organizatora roszczeń finansowych w 
szczególności z tytułu odszkodowania lub zwrotu poniesionych kosztów związanych z 
uczestnictwem w Konkursie. 

4. Niezawarcie przez Oferenta wybranego w Konkursie umowy najmu spowoduje zatrzymanie 
wadium przez Organizatora, chyba że umowa nie została zawarta z przyczyn leżących po 
stronie Organizatora.  

§ 15 Klauzula informacyjna RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
w Warszawie, ul. Pańska3, 00-124 Warszawa, adres e-mail: info@artmuseum.pl; tel. 22 596 
40 10;  

3. z inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail: 
iodo@artmuseum.pl,; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o najem powierzchni kawiarnianej 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;  



 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas przedawnienia roszczeń wynikających z 
zawartej umowy będzie dłuższy niż ten czas do momentu przedawnienia roszczeń; 

7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem udziału w Konkursie, zaś niepodanie danych skutkować będzie 
brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej oferty;   

8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9. Posiada Pani/Pan: 
● na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
● na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.; 

10. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania na 
najem powierzchniami zmianą postanowień umowy  

11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

§ 16 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w całości lub w części w 
każdym czasie i bez podania przyczyn. 

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z 
przygotowaniem oferty przez oferenta. 

3. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie ani środki odwoławcze przeciwko 
Organizatorowi z tytułu niewybrania jego oferty lub unieważnienia konkursu. 

4. Osobą uprawnionymi ze strony Organizatora do kontaktów z Oferentami jest:  
Szymon Żydek, szymon.zydek@artmuseum.pl 

5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są następujące dokumenty 
■ Opis przedmiotu konkursu wraz załącznikami; 
■ Wzór umowy 
■ Wzór formularza oferty 

 

  



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Opis Przedmiotu 
Konkursu 

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU MAJĄCEGO NA CELU 
WYŁONIENIE NAJEMCY PRZESTRZENI KAWIARNIANEJ W 

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. 
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 22, WRAZ Z OPISEM 

WARUNKÓW KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ NAJEMCA WYŁONIONY W 
KONKURSIE  

PUNKT 1: PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS: 

1. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa  (zwane dalej: 
„Muzeum”). 

PUNKT 2: PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najemcy przestrzeni przeznaczonej na działalność 
kawiarnianą w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22. 

PUNKT 3:OPIS BUDYNKU, W KTÓRYM WYNAJMOWANE SĄ 
PRZESTRZENIE KAWIARNIANE 
 

1. Budynek pawilonu wystawienniczego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest 
usytuowany w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 
nad istniejącym tunelem Wisłostrady w północnej części skweru Kpt. S. Skibniewskiego 
„Cubryny”. 

2. Budynek podzielony został na trzy zasadnicze strefy funkcjonalne: 
a. Strefa wejściowa Foyer z pomieszczeniami towarzyszącymi   
b. Strefa Sali wystawienniczej 
c. Kawiarnia. 

3. Charakterystyczne parametry budynku: 

L.p Parametry 

 

Dane liczbowe 

 

1 Powierzchnia zabudowy 1125m2 

2 Powierzchnia użytkowa 1041,41 m2 

3 Powierzchnia ruchu (komunikacja wewnątrz budynku) 88,24m2 



 

4 Powierzchnia tarasu 722,70 m2 

5 Kubatura 12150m3 

6 Ilość kondygnacji nadziemnych 1 

7 Poziom ±0,00 budynku 8,65 m n.p. W 

8 Wysokość zabudowy 11,0m 

9 Długość budynku 56,25m 

10 Szerokość budynku 20,0m 

11 Ilość miejsc parkingowych w terenie 6 szt. 

 

PUNKT 4: OPIS PRZESTRZENI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM NAJMU 

1. Przedmiotem konkursu jest najem następujących powierzchni: taras zewnętrzny, sala 
kawiarniana, pomieszczenia kuchni, zaplecze kawiarni.  

2. Bar i lada kawiarni wraz ze stolikami i krzesłami w pomieszczeniu sali kawiarnianej stanowią 
element stałego wyposażenia budynku. 

3. Najemca zapewni sobie według własnego uznania wszelkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia działalności, takie jak np. wyposażenie kuchni, meble tarasowe, komputery, 
kasy fiskalne. Najemca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem wskazanych 
urządzeń, a także z ich zintegrowaniem z punktami dostępowymi i skonfigurowaniem. 

4. Sala kawiarniana i toalety są dostępne zarówno ze strefy foyer oraz z przestrzeni Sali 
wystawienniczej. Przestrzeń sąsiaduje z jednej strony z pomieszczeniami zaplecza: kuchnia, 
zaplecze socjalne itd. 

5. W pomieszczeniu kawiarni Muzeum nie zaplanowało własnego stanowiska informacyjnego. 
Muzeum zastrzega sobie prawo do organizacji w pomieszczeniu Sali kawiarni spotkań 
wchodzących w skład programu publicznego. O zamiarze tym Muzeum poinformuje najemcę 
na co najmniej tydzień przed datą planowanego wydarzenia 

6. Muzeum zastrzega sobie prawo okresowego wykorzystywania części pomieszczenia jako 
przestrzeni wystawienniczej ze wszelkimi tego konsekwencjami dla najemca. Oznacza to np., 
że w pomieszczeniu mogą znaleźć się eksponaty, które wpłyną na organizację przestrzeni. 

7. W pomieszczeniu Kawiarni Muzeum Zapewni Najemcy dostęp do Internetu. 
8. Lada kawiarni sala kawiarni oraz taras zewnętrzny są monitorowane. Sygnał CCTV 

przekazywany jest do stanowiska ochrony znajdującego się w pomieszczeniu oznaczonym 
numerem 1.1.3. w Pawilonie wystawienniczym Muzeum nad Wisłą (Wybrzeże 
Kościuszkowskie 22).  

9. Dodatkową ochroną własnego mienia w trakcie prowadzonej przez siebie działalności, w 
szczególności działalności prowadzonej po godzinach otwarcia Muzeum dla publiczności 
najemca jest zobowiązany zapewnić sobie na własny koszt. Ewentualne straty majątkowe 
związane z prowadzoną działalnością nie mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń, w tym 
roszczeń finansowych najemcy kierowanych do Muzeum. 

10. Sprzątanie toalet, Sali kawiarnianej, lady oraz pomieszczenia Kawiarni leży w gestii najemcy i 
jest przez niego organizowane i opłacane. 

11. Pomieszczenie Kawiarni jest ogrzewane i oświetlone. Najemca przyjmuje do wiadomości, że 
stawki za energię i dystrybucję w okresie najmu mogą się zmieniać w zależności od 
rozmaitych okoliczności niezależnych od Muzeum (w tym zmian umowy ze sprzedawcą i 



 

dystrybutorem) i zobowiązuje się rozliczać energię elektryczną wg stawek aktualnie 
obowiązujących wynikających z umów ze sprzedawcą i dystrybutorem. 

12. Montaż ewentualnego dodatkowego oświetlenia najemca jest zobowiązany uzgodnić z 
Muzeum. 

13. Muzeum nie dopuszcza zmian projektowych w przekazanej dokumentacji ani zmian 
materiałowych na etapie wykonania mebli lub wyposażenia, chyba że propozycje zmian 
zostaną przedstawione na piśmie, uzasadnione i pisemnie zaakceptowane przez Muzeum.  

14. Koszty związane z wyposażeniem pomieszczeń stanowiących zaplecze techniczno-
organizacyjne Kawiarni pokrywa w całości najemca. Muzeum nie zapewnia żadnych sprzętów 
związanych z tymi pomieszczeniami. 

15. Wszelkie aranżacje wykonane przez najemcę muszą być dokonane w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i normami SANEPIDU (jeśli dotyczy). 

16. W gestii najemcy leży uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń, opinii, zgłoszeń, zatwierdzeń 
dokumentacji przez rzeczoznawców, sporządzenie projektów, a także przeprowadzenie i 
uzyskanie odbiorów odpowiednich służb i instytucji, jeżeli zajdzie taka konieczność (w tym 
SANEPID, Straż Pożarna, PINB itp.) 

17. Nie mogą też zmieniać warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. Nie są możliwe 
zmiany aranżacyjne ingerujące w strukturę budynku, tj. polegające na usuwaniu/zmianie 
położenia ścian wewnętrznych. Przed wbudowaniem jakiegokolwiek urządzenia najemca jest 
zobowiązany do uzyskania akceptacji MSN. 

18. W sali kawiarnianej obowiązuje zakaz palenia świeczek oraz używania dymiarki.  

19. Pomieszczenia toalet męskiej i damskiej są współdzielone przez najemcę i Muzeum, tzn. 
korzystają z nich zarówno goście Kawiarni, jak i odwiedzający Muzeum. Najemca nie uiszcza 
czynszu za pomieszczenia, nie płaci także opłat związanych ze zużyciem energii elektrycznej. 
Jest zobowiązany do zapewnienia obsługi pomieszczeń, w szczególności kontrolowania 
czystości i sprzątania, a także zapewnienia środków czystości i dbania o ich stałą dostępność. 
Najemca jest zobowiązany informować o wszelkich usterkach zauważonych przez siebie we 
wskazanych pomieszczeniach. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania napraw bez 
wiedzy i zgody Muzeum. Muzeum obciąży najemcę kosztami napraw szkód powstałych 
podczas otwarcia kawiarni poza godzinami pracy z publicznością. 

20. Pomieszczenie na odpady posiada dostęp z zewnątrz budynku. Najemca będzie uprawniony 
do nieodpłatnego korzystania z pomieszczenia. Muzeum obciąży najemcę kosztami wywozu 
śmieci na podstawie zadeklarowanej przez najemcę ilości pojemników na śmieci i wg 
aktualnie obowiązujących stawek za wywóz. 

21. Zestawienie powierzchni i rzut parteru z wyszególneniem powierzchni wynajmowanych 
stanowią Załącznik 1 

PUNKT 5: DOSTAWY 

1. Muzeum wymaga, aby dostawy odbywały się w godzinach poprzedzających otwarcie budynku 
dla publiczności i pracowników tj. przed godziną 9.00 Duże i czasochłonne dostawy powinny 
odbywać się w poniedziałek. 

PUNKT 6: OKRES WYNAJMU 

1. Muzeum podpisze umowę najmu zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie umowy. 



 

PUNKT 7: GODZINY PRACY BIURA ORAZ GODZINY PRACY KAWIARNI 

2. Muzeum będzie prowadzić działalność biurową w następujących godzinach: 
● poniedziałek – piątek – 9.00-17.00 
● sobota:  biuro nieczynne 
● niedziela: biuro nieczynne 

3. Muzeum będzie prowadzić działalność otwartą dla publiczności w godzinach: 
● poniedziałek - nieczynne 
● wtorek – piątek – 12.00-20.00 
● sobota:  12-22 
● niedziela: 12-20 

4. Najemca jest zobowiązany prowadzić działalność kawiarnianą w godzinach otwarcia muzeum 
dla publiczności.  

5. Po godzinach pracy biura Muzeum i po zakończeniu pracy z publicznością przez Muzeum 
wejście do Muzeum od strony wejścia od hallu głównego (elewacja południowa)  jest 
zamykane. Wejście od strony kawiarni jest zamykane po zakończeniu pracy kawiarni nie 
później niż o godzinie 21:30. 

6. Godziny pracy kawiarni mogą zostać wydłużone pod warunkiem zapewnienia przez najemcę 
dodatkowej ochrony oraz sprzątania toalet, terenu zewnętrznego (w tym opróżnienia koszy 
zewnętrznych). 

7. Najemca przyjmuje do wiadomości, że obecnie obowiązująca umowa pomiędzy Muzeum a 
Zarządem Mienia m.st. Warszawy zawiera zapis głoszący: “Wydzierżawiający  nie wyraża 
zgody na organizowanie pomiędzy godz. 23.00-7.00 okazjonalnych uroczystości lub imprez 
sportowych, handlowych, rozrywkowych albo innych wydarzeń z użyciem instalacji lub 
urządzeń nagłaśniających oraz przeprowadzania prac organizacyjnych, przygotowawczych i 
porządkowych związanych z organizacją powyższych wydarzeń, wykonywanych z użyciem 
sprzętu mechanicznego, mogącego powodować hałas, za wyjątkiem przypadków, w których 
konieczność przeprowadzania prac wynika z postanowień decyzji administracyjnej lub innego 
aktu prawnego w zakresie niezbędnym do ich realizacji.“ 

PUNKT 8: WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ MUZEUM WYDARZEŃ 

1. Podczas wybranych wydarzeń kulturalnych i artystycznych Muzeum wymaga od najemcy 
zapewnienia obsługi cateringowej. Informacja o konieczności zapewnienia obsługi zostanie 
przekazana co najmniej na 4 dni przed planowaną datą wydarzenia. 

2. Muzeum zakłada, że obsługa cateringowa dotyczy wydarzeń z udziałem minimum 10 
uczestników. 

3. W ramach obsługi cateringowej najemca jest zobowiązany zapewnić wszelkie niezbędne 
urządzenia, naczynia, zasoby ludzkie. 

4. Koszty obsługi cateringowej są każdorazowo zatwierdzane przez Muzeum.  
5. Najemca nie ma prawa wyłączności na zapewnienie obsługi cateringowej. 

6. Muzeum zastrzega sobie prawo wstrzymania działalności kawiarni w przypadku 
organizowania zamkniętego eventu dla zaproszonych gości. W takim przypadku najemcy 
przysługuje bonifikata w czynszu w wysokości 1/30 miesięcznego czynszu za każdy dzień w 
którym działalność kawiarni była wstrzymana. O konieczności wstrzymania działalności 
kawiarni Muzeum poinformuje najemcę co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem. Powyższe 
wyczerpuje wszystkie roszczenia najemcy związane z ograniczeniem funkcjonowania 
kawiarni.  



 

PUNKT 9: DODATKOWE WYMAGANIA WOBEC NAJEMCY 

1. Najemca jest zobowiązany stosować się do wewnętrznych instrukcji obowiązujących w 
Muzeum dotyczących między innymi zabezpieczenia przeciwpożarowego, BHP, warunków 
eksploatacji, w tym warunków prowadzenia prac budowlanych i montażowych. 

2. Wszelkie prace montażowe najemca będzie prowadził w oparciu o przygotowaną przez siebie 
dokumentację projektową zawierającą wszystkie dopuszczenia i zatwierdzenia wynikające z 
przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa budowlanego, przepisów 
dot. ochrony przeciwpożarowej, przepisów BHP. Dokumentacja musi zawierać wizualizację 
pozwalające Muzeum określić, czy proponowane przez najemcę zmiany i modyfikacje zmiany 
zachowują spójność wizualną z pozostałymi pomieszczeniami Muzeum. Przed dokonaniem 
jakichkolwiek zmian w wynajmowanych przestrzeniach najemca powinien posiadać zgodę 
Muzeum. Przed zatwierdzeniem zmian Muzeum ma prawo żądać od najemcy wykonania 
dodatkowych ekspertyz, opracowania dodatkowych projektów oraz wizualizacji lub uzyskania 
dodatkowych uzgodnień. Przygotowanie w/w dokumentów leży po stronie najemcy  i będzie 
każdorazowo wykonywane na koszt najemcy. 

3. Wszelkie inicjatywy najemcy mające wpływ na wygląd budynku, jego otoczenia, czy wnętrz  
muszą być konsultowane z Muzeum i uzyskać zatwierdzenia dyrektora Muzeum. Obowiązek 
ten dotyczy również takich działań najemcy, które mają charakter nietrwały i odwracalny. 

PUNKT 10: FORMY ROZLICZENIA Z MUZEUM 

1. Czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby  działalności kawiarnianej zgodny na podstawie 
przedstawionej oferty konkursowej. 

2. Nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia wynajmowanych pomieszczeń. 
3. Oprócz czynszu za najem powierzchni Muzeum pobiera dodatkowe następujące opłaty: 

1) za energię elektryczną i opłaty eksploatacyjne – w odniesieniu do przestrzeni 
Kawiarni i jej zaplecza wg wskazań podlicznika w oparciu o aktualne stawki za 
dostawę i dystrybucję energii wskazanej w umowie zawieranej przez Muzeum z 
dostawcami; 

2) za wywóz śmieci –opłata w wysokości obliczanej zgodnie z deklaracją śmieciową 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa (opłata zawiera wywóz śmieci raz w tygodniu); 

PUNKT 11: DODATKOWE INFORMACJE 

1. Muzeum dopuszcza sprzedaż alkoholu w kawiarni pod warunkiem uzyskania odpowiednich 
zgód. 

2. Muzeum dopuszcza organizację przez najemcę otwartych imprez własnych jeden raz w ciągu 
miesiąca, o ile nie koliduje to z planem działalności Muzeum, w tym z wydarzeniami. Imprezy 
organizowane przez najemcę mogą mieć charakter komercyjny. Mogą być one organizowane 
wyłącznie w przestrzeni kawiarni i tarasu, po uprzednim uzyskaniu zgody Muzeum. Zgoda 
może być udzielona w formie wiadomości e-mail. 

3. Muzeum dopuszcza oględziny wynajmowanych przestrzeni po wcześniejszym umówieniu. 

  



 

PUNKT 12: Zestawienie powierzchni 

Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Wchodzące w skład 
pomieszczenia 
wyposażenie 

Powierzchnia, za którą 
Muzeum będzie pobierać 
czynsz [m2] 

1.5.0. KAWIARNIA  Bar, lada, stoliki i krzesła 
kawiarniane 

64,86 

 TARAS ZEWNĘTRZNY Brak 722,70 

1.5.1. PRZEDSIONEK Brak 3,09 

1.5.2. ZAPLECZE SOCJALNE Brak 8,92 

1.5.3 KOMUNIKACJA Brak 5,35 

1.6.1. ZAPLECZE KAWIARNI Brak 25,28 

1.6.2. SPIŻARNIA Brak 3,29 

  RAZEM    833,49 

PUNKT 12: Rysunki i rzuty 

1. Integralną część niniejszego Opisu Przedmiotu Konkursu stanowią rysunki: 
● Rzut powierzchni Pawilonu 
● Rzut powierzchni tarasu 

  



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – wzór umowy 

Umowa podnajmu przestrzeni na prowadzenie kawiarni muzealnej w 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie , przy ul. Wybrzeże 
Kościuszkowskie 22 

zawarta dnia ……… 2022 roku pomiędzy: 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, REGON 140187435, NIP 
5252341832, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 58/2005, (dalej: Muzeum lub Wynajmujący) 
reprezentowanym przez: …………………………………… 

a 

………………………………………….1  

reprezentowanym przez: ………… 

§ 1 Słownik 

1. Ilekroć w umowie jest mowa o: 
● Dokumentacji konkursu należy przez to rozumieć Regulamin i OPK; 
● Konkursie należy przez to rozumieć konkurs ogłoszony przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 

Warszawie mający na celu wyłonienie najemcy przestrzeni  
kawiarnianej w budynku przy ul. Wybrzeże Kościuszowskie 22 wraz z określeniem warunków, 
które musi spełnić najemca wyłoniony w konkursie; 

● Muzeum należy przez to rozumieć Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; 
● Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę Najemcy wraz z załącznikami złożoną  

w Konkursie; 
● Najemcy należy przez to rozumieć ………;2 
● OPK należy przez to rozumieć Opis przedmiotu konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami; 
● Przedmiocie najmu lub Pomieszczeniach należy przez to rozumieć określone w OPK 

pomieszczenia przekazane Najemcy do wyłącznego lub wspólnego z Muzeum używania na 
podstawie Umowy;  

● Stronie - należy przez to rozumieć w zależności od kontekstu Muzeum, Najemcę lub Muzeum 
i Najemcę łącznie; 

● Umowie należy przez to rozumieć niniejszą umowę. 
2. Pojęcie zdefiniowane na potrzeby Umowy należy rozumieć zgodnie z definicją wskazaną w 

Umowie niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej oraz 
niezależnie od użytej formy deklinacyjnej. 

3. Tytuły paragrafów nie stanowią treści Umowy i mają charakter jedynie porządkujący, 
jednakże mogą służyć interpretacji zapisów umownych w przypadku ewentualnych sporów 
interpretacyjnych pomiędzy Stronami. 

 

                                                   
1 Dane zwycięzcy konkursu tj. firma (imię i nazwisko lub nazwa) wraz z oznaczeniem formy prawnej, adres nr NIP 
i REGON, oznaczenie właściwego rejestru  
2 Dane  Najemcy 



 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest najem Przedmiotu umowy na działalność kawiarni muzealnej na 
zasadach określonych w Dokumentacji Konkursu i Ofercie stanowiących integralną część 
Umowy.  

2. W ramach prowadzonej przez Najemcę  w Przedmiocie umowy działalności Najemca jest 
zobowiązany w szczególności do: 

1) Prowadzenia kawiarni; 
2) Obsługi cateringowej wydarzeń organizowanych w Muzeum. 

3. Szczegółowe zasady prowadzenia kawiarni, świadczenia usług cateringowych,  
udostępniania Pomieszczeń, usług ochrony i sprzątania Pomieszczeń oraz odpowiedzialności 
za znajdujące się w przedmiocie najmu mienie określa Dokumentacja Konkursu. 

§3 Ogólne zasady korzystania z Pomieszczeń 

1. W ramach umowy Muzeum odpłatnie udostępnia Najemcy Przedmiot najmu na prowadzenie 
działalności gastronomicznej (kawiarnia).  

2. Najemca przyjmuje do wiadomości, że w przestrzeni nie ma możliwości usytuowania sali dla 
palących i zobowiązuje się do wprowadzenia i egzekwowania zakazu palenia.  

3. Działalność Najemcy nie może zakłócać swobodnego dostępu pracowników, 
współpracowników i gości Muzeum do budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń 
biurowych. 

4. Działalność Najemcy będzie prowadzona w godzinach wskazanych w Opisie Przedmiotu 
Konkursu. 

5. Strony dopuszczają wydłużenie funkcjonowania Kawiarni, w szczególności celem realizacji 
zaplanowanych i uzgodnionych z Muzeum, eventów. Wydłużenie godzin funkcjonowania 
Kawiarni wymaga każdorazowo zgody Muzeum wyrażonej co najmniej w formie wiadomości 
e-mail. 

6. Poza godzinami pracy biura Muzeum, Najemca zobowiązany jest do zapewnienia własnej 
ochrony (obecność co najmniej jednego pracownika ochrony).  

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w ust. 6 powyżej Muzeum 
zastrzega sobie prawo natychmiastowego zamknięcia kawiarni i opróżnienia kawiarni z osób i 
sprzętu na koszt Najemcy. W takim przypadku Najemcy nie przysługują jakiekolwiek 
roszczenia związane z zamknięciem kawiarni. 

8. Najemca zobowiązuje się do:  
1) używania Pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do prowadzenia w nich 

działalności określonej Dokumentacją Konkursu i Umową;  
2) dbałości o estetykę i wystrój Pomieszczeń, zgodną ich z charakterem;  
3) przestrzegania porządku i czystości w Pomieszczeniach, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza wymogami sanitarno-epidemiologicznymi;  
4) uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i przedłożenia ich kopii Muzeum oraz oryginałów 

do wglądu, przed terminem rozpoczęcia działalności;  
5) wyposażenia Pomieszczeń w sprzęty niezbędne dla realizacji usług będących przedmiotem 

Umowy (np. meble, sprzęt kuchenny, naczynia, sztućce etc.);  
6) przestrzegania zasad określonych w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego oraz ogólnie 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, a także innych zarządzeń i 
regulaminów dotyczących przedmiotu najmu;  

7) niedokonywania bez pisemnej zgody Muzeum zmian naruszających w sposób trwały lub 
tymczasowy substancji Pomieszczeń, a w szczególności wymiany okien, drzwi, przebudowy 
otworów, przebudowy układu wnętrza, samowolnej wymiany mebli lub innych elementów 
wystroju wnętrz;  

8) nieoddawania Pomieszczeń w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub części, 
w tym organizowania eventów lub spotkań zamkniętych na rzecz podmiotów trzecich; 



 

9) zapewnienia środków sanitarnych i czystości zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z 
prowadzonej działalności; 

10) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego 
i dobrymi obyczajami, w szczególności powstrzymywania się od działań, w tym organizacji 
eventów, o charakterze dyskryminującym osoby lub grupy osób z uwagi na płeć, pochodzenie 
rasowe lub etniczne, niepełnoprawność fizyczną lub intelektualną, wyznanie, orientację 
seksualną, poglądy polityczne. 

9. Najemca jest zobowiązany do zachowania istniejącego lub zakładanego przez Muzeum 
układu mebli oraz innych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. W przypadku ustawiania 
w Pomieszczeniach mebli, lub innego wyposażenia określonego w Dokumentacji Konkursu 
meble i wyposażenie winny być: 

1) estetyczne,  
2) dostosowane do charakteru i wystroju nieruchomości,  
3) zatwierdzone przez Muzeum.  

10. Najemca zobowiązany jest do samodzielnego uzyskania wszystkich koniecznych pozwoleń i 
zgód stosownych organów i służb związanych z przystosowaniem lokalu do prowadzonej 
działalności.  

11. Pracownicy i współpracownicy Najemcy mają obowiązek przestrzegać poleceń 
porządkowych wydawanych na terenie nieruchomości przez kierownictwo Muzeum oraz 
pracowników ochrony strzegących przedmiotu najmu, w zakresie bezpieczeństwa osób i 
mienia. 

12. Najemca może dokonać prac adaptacyjnych i zmiany aranżacji Pomieszczeń do potrzeb 
wykonywanej działalności na własny koszt, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody 
Muzeum. Wyłączenie Pomieszczeń z eksploatacji spowodowane pracami aranżacyjnymi i 
adaptacyjnymi nie zwalnia Najemcy z płacenia czynszu i innych świadczeń. 

13. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę na Pomieszczenia przechodzą z chwilą 
rozwiązania umowy nieodpłatnie na rzecz Muzeum, jednakże Najemca jest uprawniony do 
odbioru w naturze nakładów użytecznych i zbytkowych pod warunkiem przywrócenia 
Pomieszczeń do stanu pierwotnego. Odbiór nakładów powinien nastąpić w terminie dwóch 
tygodni od momentu rozwiązania umowy pod rygorem uznania, iż przeszły one na własność 
Muzeum. 

14. Wszelkie naprawy, adaptacje i podobne prace dokonywane przez Najemcę we własnym 
zakresie w trakcie trwania Umowy, które powodują hałas i zakłócenia porządku, mogą być 
wykonywane wyłącznie po uzgodnieniu terminu ich realizacji  
z Muzeum. Wykonywane prace nie mogą powodować zanieczyszczeń pomieszczeń 
wspólnych. Powstałe w wyniku prac odpadki, gruz, śmieci winny być usuwane starannie i na 
koszt Najemcy. 

§ 4 Wydanie Pomieszczeń 

1. Wydanie i zwrot Pomieszczeń nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
2. Wydanie Pomieszczeń nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy. 
3. Podczas czynności wydania Pomieszczeń Strony dokonają obmiaru z natury Pomieszczeń 

oraz spiszą stan podliczników na podstawie wskazań, których następować będą rozliczenia 
mediów pomiędzy Muzeum a Najemcą. 

4. Stan Pomieszczeń opisany w protokole, o którym mowa w ust. 1 będzie stanowił podstawę 
przy rozliczeniu Stron po zakończeniu Umowy i po wydaniu Pomieszczeń przez Najemcę. 

5. Po przejęciu Pomieszczeń, Najemca zobowiązany jest swoim staraniem i na swój koszt, do 
adaptacji przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy oraz zgodnie z założeniami wskazanymi w Dokumentacji Konkursu. 

6. Od momentu przejęcia Pomieszczeń Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny 
koszt i we własnym zakresie bieżących napraw w Pomieszczeniach oddanych do wyłącznego 
użytku Najemcy i ich wyposażenia w sposób niepomniejszający wartość Pomieszczeń, 



 

związanego ze zwykłym zużyciem eksploatacyjnym  
i uszkodzeniami mechanicznymi, w szczególności:  

1) bieżącej konserwacji i naprawy ścian i posadzek,  
2) napraw zamków i zamknięć okien i drzwi,  
3) bieżącej konserwacji, naprawy, wymiany umywalek,, oraz innych urządzeń, w które 

Pomieszczenia są wyposażone,  
4) uzupełniania oświetlenia w Pomieszczeniu należącym do pow. najmu.,  
5) usuwania niedrożności przewodów odpływowych oraz urządzeń sanitarnych do 

pionów zbiorczych,  
6) naprawy i wymiany sprzętu zalicznikowej instalacji elektrycznej  

w Pomieszczeniach,  
7) odnawiania Pomieszczeń w okresach gwarantujących utrzymanie lokali  

w należytej czystości, zgodnie z dyspozycją Muzeum 
8) bieżącego utrzymywania czystości w Pomieszczeniach. 

7. W Pomieszczeniach używanych wspólnie przez Muzeum i Najemcę zasady konserwacji i 
utrzymania czystości Pomieszczeń określa OPK. 

8. Zwrot pomieszczeń nastąpi w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. 

§ 5 Kawiarnia 

1. Oficjalna nazwa kawiarni brzmi ……  
2. Najemca gwarantuje, iż przygotowywane potrawy i napoje nie będą powodować immisji, w 

szczególności w postaci intensywnego zapachu na inne niż kawiarnia pomieszczenia, w 
szczególności zaś na przestrzeń wystawienniczą i biurową.  

3. W przypadku występowania immisji Muzeum jest uprawnione do nakazania Najemcy do 
powstrzymania się od serwowania potraw lub napojów powodujących immisje. 

4. Najemca zobowiązuje się do udzielenia stałego rabatu od cen brutto w wysokości …..% dla 
pracowników Muzeum na sprzedawane kawiarni dania i napoje. Zniżka nie obejmuje 
napojów alkoholowych, piw bezalkoholowych oraz piwa . Warunkiem naliczenia zniżki jest 
okazanie identyfikatora Muzeum. 

5. Najemca zobowiązuje się prowadzić działalność gastronomiczną tak, aby nie kolidowało to w 
żaden sposób z bieżącą działalnością Muzeum. 

6. Najemca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Muzeum usługi cateringowej polegającej 
na obsłudze gastronomicznej wydarzeń organizowanych przez Muzeum.  

7. Muzeum w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym wydarzeniem przedstawi Najemcy 
informacje dotyczące przewidywanej liczby osób oraz ewentualne oczekiwania co do menu. 

8. Najemca w ciągu 24 godzin od momentu od momentu otrzymania zgłoszenia od Muzeum 
przedstawi kosztorys usługi cateringowej oraz propozycje menu. Muzeum zastrzega sobie 
prawo zlecenia zrealizowania usługi cateringowej innemu podmiotowi niż Najemca.   

9. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy, oraz w późniejszym okresie 
funkcjonowania umowy na każde żądanie Wynajmującego w terminie 3 dni, winien wykazać, 
że co najmniej ….. osób spośród personelu kawiarni są zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w wymiarze pełnego etatu za wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę. W celu wykazania okoliczności, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym Najemca przedstawi Wynajmującemu umowę o pracę oraz oświadczenie 
pracownika – dokumenty powinny być sporządzone w sposób zgodny z przepisami o 
ochronie danych osobowych, przy czym anonimizacji nie podlega imię i nazwisko pracownika 
oraz wymiar etatu. 

10. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy, oraz w późniejszym okresie 
funkcjonowania umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni, winien wykazać, 
że co najmniej ….. osób spośród personelu kawiarni zostały zatrudnione do jej wykonania 
spośród osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W celu wykazania okoliczności, o 



 

której mowa w zdaniu poprzedzającym Najemca przedstawi Wynajmującemu umowę o 
pracę/zlecenia oraz dokument potwierdzający niepełnosprawność pracownika – dokumenty 
powinny być sporządzone w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w 
szczególności nie muszą podlegać ujawnieniu stopień i przyczyna niepełnosprawności, a 
jedynie potwierdzenie jej istnienia.3   

§ 6 Czynsz  

1. Z tytułu czynszu Najmu Najemca zobowiązuje się do zapłaty miesięcznego czynszu w  
wysokości wskazanej w ofercie Najemcy. 

2. Strony zgodnie ustalają że Najemca będzie ponosić będzie opłatę z tytułu wywozu śmieci w 
wysokości zgodnie z wysokością określoną przez m.st. Warszawa na podstawie zgłaszanej 
deklaracji śmieciowej (dalej „Opłaty”). 

3. Czynsz oraz Opłaty płatne będą na podstawie wystawianych faktur (refaktur) przelewem na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze do 10 dnia każdego miesiąca – w przypadku nie 
doręczenia faktury (refaktury) do tej daty, termin płatności wynosi 7 dni robocze od daty 
doręczenia.  

4. Najemca wyraża zgodę na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną. Za dzień doręczenia 
faktury uznaje się dzień, w którym wiadomość z fakturą została zarejestrowana na serwerze 
poczty wychodzącej Wynajmującego. 

5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu oraz Opłat obciążających Najemcę naliczane 
będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

6. Muzeum zastrzega sobie prawo potrącenia należności z kaucji w przypadku zalegania z 
płatnościami lub na pokrycie wyrządzonych szkód.  

7. W ramach opłacanego czynszu Muzeum może udostępnić Najemcy możliwość reklamowania 
prowadzonej działalności w oparciu postanowienia niniejszej umowy na stronie internetowej 
Muzeum, ale zastrzega sobie prawo do uprzedniego zaakceptowania oraz weryfikowania 
treści informacji tam umieszczanych przez Najemcę.  

8. W przypadku niewydania Pomieszczeń w całości lub w części po wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu Umowy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w wysokości 
300% czynszu jaki był przewidziany za ten miesiąc, za każdy rozpoczęty miesiąc używania 
Pomieszczeń bez tytułu prawnego. 

§ 7 Kontrola realizacji Umowy 

1. Muzeum jest uprawnione do przeprowadzenia inspekcji pomieszczeń przekazanych do 
wyłącznego użytku Najemcy w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu Najemcy o 
zamiarze dokonania inspekcji. Powyższy zapis nie ogranicza dostępu Muzeum do 
pomieszczeń wspólnych, ani do pomieszczeń przekazanych Najemcy do wyłącznego użytku 
do których Muzeum ma zagwarantowany dostęp na zasadach określonych w OPK. 

2. Muzeum zastrzega sobie prawo kontroli spełnienia przez osoby przygotowujące posiłki i 
serwujące napoje posiadania ważnych badań epidemiologiczno-sanitarnych. W tym celu 
Muzeum może wezwać Najemcę do przedstawienia stosownych dokumentów w 
wyznaczonym przez Muzeum terminie.  

 

                                                   
3 Tekst pisane kursywą opcjonalny, w zależności od oferty Wykonawcy 



 

§ 8 Ubezpieczenie 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom 
trzecim z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Pomieszczeniach, w tym w 
szczególności w trakcie imprez organizowanych przez Najemcę.  

2. Najemca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres 
trwania niniejszej umowy.  

3. Zakres ubezpieczenia umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powinien 
zawierać:  

4. Odpowiedzialność cywilną Najemcy za szkody w nieruchomościach i mieniu ruchomym w 
związku z wynajmem pomieszczeń, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.  

5. Odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody rzeczowe i osobowe 
wyrządzone pracownikom Muzeum i osobom trzecim wyrządzone w związku z prowadzoną 
działalnością gastronomiczną, z włączeniem ryzyka zatruć pokarmowych.  

6. Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego 
paragrafu powinna być zawarta na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 100 
000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia.  

7. Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 niniejszego 
paragrafu powinna być zawarta na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 100 
000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia.  

8. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z rocznym okresem ubezpieczenia Najemca 
zawiera kolejną umowę ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej 
przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

§ 9 Wyłączenia odpowiedzialności 

1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za mienie Najemcy oraz mienie jego pracowników i 
klientów znajdujące się w Pomieszczeniach oraz za szkody powstałe w tym mieniu w wyniku 
kradzieży, pożaru i innych żywiołów. 

2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób zatrudnionych przez 
Najemcę, ani innych osób działających w jego imieniu i na jego rzecz oraz osób 
korzystających z Pomieszczeń w związku z działalnością Najemcy.  

3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za działania Najemcy, w szczególności za jakiekolwiek 
zdarzenia, wypadki losowe i szkody powstałe w związku z działalnością Najemcy oraz za 
szkody i straty osób trzecich wynikłe z jego działalności.  

4. Muzeum nie będzie odpowiedzialne za czasowe przerwy w pracach wszystkich mediów 
wynikające z powodów od niego niezależnych. 

§ 10 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Przed podpisaniem  umowy Najemca wniesienie w kaucję gwarancyjną w wysokości 
trzykrotności średniego miesięcznego czynszu rozumianego jako iloraz sumy czynszów z rok 
kalendarzowy i liczby 12, tj. …… zł brutto  na rachunek bankowy Muzeum nr ………… 

2. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Najemcy przez Muzeum w terminie 14 dni od daty 
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy w kwocie nominalnej po ewentualnym potrąceniu 
należności Muzeum na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy. 

3. Kaucja o której mowa w ust. 1 może być wniesiona również w formie gotówkowej przelewem 
na rachunek bankowy Muzeum lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
ważnej co najmniej do 31 marca 2025  roku, o treści zaakceptowanej uprzednio przez 
Muzeum. Muzeum dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia lub łączenie rodzajów formy 



 

zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia. Gwarancja powinna 
być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie oraz nie może zawierać zapisów 
wskazujących na konieczność zgłaszania roszczeń z gwarancji za pośrednictwem lub przy 
udziale podmiotów  trzecich.  

4. W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, Najemca przekaże Muzeum sporządzone w 
formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 
k.p.c. co do obowiązku zapłaty czynszu najmu wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia ich 
płatności oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pomieszczeń wraz z odsetkami w 
przypadku opóźnienia w terminie jego płatności do wysokości kwoty odpowiadającej 5-
krotności rocznego czynszu brutto wskazanego w ofercie  . Zdarzeniem od którego 
uzależnione będzie wykonanie obowiązku zapłaty będzie odpowiednio upływ wskazanego w 
umowie terminu zapłaty czynszu lub upływ terminu zapłaty wynagrodzenia za bezumowne 
korzystanie z Pomieszczeń. Wynajmujący będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi 
klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2024 r. 

5. W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, Najemca przekaże Muzeum oświadczenie w 
formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. co do 
obowiązku opróżnienia i wydania Pomieszczeń w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 
Zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie tego obowiązku jest wygaśnięcie lub 
rozwiązanie Umowy. 

6. Koszty aktów notarialnych o których mowa w ust. 4 i 5 ponosi Najemca. 

§ 11 Czas trwania i rozwiązanie Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta do dnia 30 grudnia 2024 r. od dnia podpisania umowy, jednak nie 
dłużej niż do czasu otwarcia nowej siedziby Muzeum. Po upływie okresu wskazanego w 
zdaniu poprzedzającym Strony mogą przystąpić do negocjacji umowy na okres kolejnego 
roku bez konieczności przeprowadzania ponownego konkursu. 

2. Muzeum zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem na dzień w 
którym Najemca mógł się zapoznać z treścią oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w 
następujących przypadkach 

1) W przypadku niedostarczenia przez Najemcę dowodu zawarcia umowy 
ubezpieczenia o którym mowa w § 8; 

2) W przypadku opóźnienia Najemcy w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w postaci kaucji gwarancyjnej 

3) W przypadku opóźnienia Najemcy w złożeniu któregokolwiek z oświadczeń o 
poddaniu się egzekucji, o których mowa w § 10 ust. 4 lub 5 

4) Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne 
okresy płatności i mimo wyznaczenia mu na piśmie dodatkowego terminu 
miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu, nie czyni tego; 

5) zaległość Najemcy względem Muzeum wynosi na dzień złożenia oświadczenia, co 
najmniej 5.000,00 zł;  

6) niepodjęcia przez Najemcę działalności w najmowanych pomieszczeniach w ciągu 7 
dni od dnia ich przejęcia przez Najemcę; 

7) nienależytego korzystania przez Najemcę z Pomieszczeń rozumianego w 
szczególności jako zmianę przeznaczenia Pomieszczeń lub trzykrotne naliczenie 
Najemcy kar umownych;  

8) uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, rozumianego co najmniej jako 
wszczęcie postępowania karnego przez uprawniony do tego organ, w związku z 
prowadzoną w kawiarni działalnością lub co najmniej trzykrotnego ukarania za 
wykroczenie w związku z prowadzoną w kawiarni działalnością; 

9) w przypadku, gdy Najemca na etapie konkursu złożył Wynajmującemu fałszywe 
oświadczenia, co do okoliczności określonych w §7 ust. 1 Regulaminu Konkursu 
(oświadczenia o niezaleganiu i niekaralności); 



 

10) W przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym dla rozwiązania umowy najmu 
bez zachowania okresu wypowiedzenia   

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca w następujących przypadkach: 

1) zmiany przepisów prawa bądź wydania rozstrzygnięcia administracyjnego, które uniemożliwi 
lub utrudni prowadzenie działalności Najemcy na terenie nieruchomości;  

2) konieczności wykonywania robót budowlanych w Przedmiocie najmu, uniemożliwiających lub 
utrudniających możliwość prowadzenia działalności Najemcy, o ile uniemożliwienie lub 
utrudnienie prowadzenia działalności będzie przekraczało miesiąc; 

3) utraty przez Muzeum prawa do dysponowania Przedmiotem najmu lub wydania decyzji, 
nakazu postanowienia albo innego aktu przez uprawniony do tego organ uniemożliwiającej 
prowadzenie działalności Najemcy w przedmiocie najmu. 

4. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego bez wskazywania przyczyny.  

5. Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w każdym czasie w trybie porozumienia 
Stron. 

§ 12 Kary umowne 

1. Muzeum przysługują od Najemcy następujące kary umowne: 
1) za nieprzestrzeganie godzin otwarcia kawiarni: 

○ 100 zł za każda godzinę w której kawiarnia była nieczynna; 
○ 500 zł za każdą godzinę w której kawiarnia była  czynna; 

2) za brak zapewnienia ochrony przez Najemcę w przypadkach przewidzianych w umowie 
2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
3) za zorganizowanie eventu lub spotkania zamkniętego bez zgody Muzeum w wysokości 
5.000 zł za każdy taki przypadek; 
4) z tytułu rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 11 ust. 2 w wysokości 
odpowiadającej wartości czynszu brutto jaki przypadałby Wynajmującemu, gdyby umowa nie 
została rozwiązana; 
5 w przypadku naruszenia postanowień §3 ust. 10 pkt 10 umowy (zakaz działalności 
dyskryminującej i sprzecznej z dobrymi obyczajami) w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek; 
6) w przypadku menu nie zawierającego dań wegatarianskich i vegańskich w wysokości 200 
zł za każdy taki stwierdzony przypadek; 
7) w przypadku menu sporządzonego w mniejszej liczbie języków niż deklarowana w ofercie 
50 zł za każdy ujawniony przypadek; 
8) w przypadku niezapewnienia gościom kawiarni/Muzeum dostępu do bezpłatnej wody 
pitnej w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
9) w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji lub dokumentów, o których mowa w 
§ 5 ust. 9 lub 10 Umowy,  w wysokości 100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 
przedstawieniu dokumentów; 
10) w przypadku utrzymywania stanu zatrudnienia poniżej minimalnego wymaganego Umową 
poziomu, określonego w § 5 ust. 9 lub 10  Umowy w wysokości 300,00 zł za każdego 
pracownika poniżej minimalnego poziomu za każdy dzień, w którym minimalny poziom 
zatrudnienia nie był przez Wykonawcę utrzymywany;4 

2. Naliczenie kar umownych lub ich zapłata nie pozbawia Muzeum uprawnienia do dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 
ogólnych. 

                                                   
4 Tekst pisany kursywą zostanie wprowadzony opcjonalnie w zależności od treści oferty 



 

3. Muzeum jest uprawnione do potrącenia naliczonych kar umownych z kaucji gwarancyjnej. W 
takim wypadku kaucja gwarancyjna podlega uzupełnieniu w terminie wskazanym przez 
Muzeum, nie krótszym niż 7 dni. 

§ 13 Szczególne postanowienia w związku z obowiązywaniem stanu 
epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

1. Z uwagi na możliwe  ograniczenia w funkcjonowaniu kawiarni z uwagi na stan zagrożenia 
epidemicznego lub ewentualną epidemię SARS-COV-2, Strony postanawiają co następuje: 

a. w przypadku ograniczenia funkcjonowania kawiarni wewnątrz budynku, przewiduje 
się bonifikatę w stawce czynszu, w wysokości 40% wartości netto w okresie od maja 
do września oraz 50% wartości czynszu netto w okresie od października do kwietnia.  

b. w przypadku wprowadzenia całkowitego zakazu prowadzenie działalności 
gastronomicznej wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących, Najemca 
będzie zobowiązany do zapłaty 10% wartości czynszu. 

2. Bonifikata o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie dotyczy Opłat. W przypadku gdy ograniczenia 
będą występować przez część miesiąca bonifikata naliczona zostanie proporcjonalnie do 
czasu trwania ograniczenia. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do ograniczeń w funkcjonowaniu kawiarni 
spowodowanych epidemią lub stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego innymi 
czynnikami niż wirus SARS-CoV-2. 

§ 14 Klauzula salwatoryjna 

1. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne 
lub niewykonalne w świetle prawa obowiązującego obecnie lub w przyszłości, wówczas – 
zgodnie z intencją Stron – pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia umowy. 
Ponadto – zgodnie z intencją Stron – każde postanowienie niniejszej umowy, które jest 
niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione w ramach niniejszej 
umowy, o ile będzie to możliwe, postanowieniem zgodnym z prawem, ważnym i wykonalnym, 
lecz zbliżonym w swoich warunkach do postanowienia niezgodnego z prawem, nieważnego 
lub niewykonalnego. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a Dokumentacją Konkursu pierwszeństwo mają 
postanowienia Dokumentacji Konkursu, w szczególności OPK. 

§ 15 Poufność 

1. Najemca oświadcza, że znany jest mu fakt, że niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowi 
informację publiczną i może być udostępniania podmiotom trzecim. 

§16 Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszystkie zawiadomienia lub oświadczenia przekazywane Stronom będą sporządzane na 

piśmie i przekazywane na adres odpowiednio 
a. Muzeum – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 

Warszawa 



 

b. Najemca - …….. 
3. Zmiana adresu dla czynności o którym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej pod rygorem 

uznania zawiadomień pism i oświadczeń za prawidłowo doręczone.  
4. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 

a. Dokumentacja Konkursu, w tym: 
b. Regulamin Konkursu; 
c. OPK 
d. Oferta Wykonawcy 

5. Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w 
szczególności dotyczące najmu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.  

6. Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
dla miejsca położenia przedmiotu najmu. 

7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

MUZEUM       NAJEMCA 

  



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu – Formularz oferty 

 

…………………………………….. 

Pieczęć lub oznaczenie Oferenta 

 

OFERTA DOTYCZĄCA KONKURSU MAJĄCEGO NA CELU WYŁONIENIE 
NAJEMCY PRZESTRZENI KAWIARNI W BUDYNKU PRZY UL. WYBRZEŻE 
KOŚCIUSZKOWSKIE 22 W WARSZAWIE  

Nazwa Oferenta (wykonawców występujących wspólnie): 

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

Adres: ….......................................................................................................................... 

TEL. …......…………….............………………………………………………..……….  

REGON: …………………….............…………………………………………………… 

NIP: …………………………………….............………………………………………… 

KRS ……………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail do korespondencji: ……………………@........................................... 

 

OFERTA 

W odpowiedzi na trzeci otwarty konkurs ofert dot. wyłonienia najemcy na przestrzeń kawiarnianą 
budynku przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 w Warszawie zajmowanym Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej, oferujemy łączną roczną stawkę czynszu w wysokości: 

………………………………………………zł netto, 
słownie:…………………………………………………………………………………………  

powiększoną o VAT w wysokości 23 % wynoszący łącznie……………………….zł,  

co daje roczną stawkę czynszu brutto w wysokości…………………………….. zł.   

Łączny roczny czynsz stanowi suma 12 części stawek czynszu za poszczególne miesiące określone w 
tabeli. 

Nazwa miesiąca Minimalna stawka czynszu PROPONOWANA STAWKA PRZEZ 
OFERENTA: 

styczeń 5 500,00 zł netto  
luty 5 500,00 zł netto  
marzec 5 500,00 zł netto  



 

kwiecień 5 500,00 zł netto  
maj 20 000,00 zł netto  
czerwiec 20 000,00 zł netto  
lipiec 20 000,00 zł netto  
sierpień 20 000,00 zł netto  
wrzesień 20 000,00 zł netto  
październik 5 500,00 zł netto  
listopad 5 500,00 zł netto  
grudzień 5 500,00 zł netto  
 ŁĄCZNIE MINIMUM: 

138 500,00 zł netto 
ŁĄCZNIE: 
………………………….. zł netto 

 Łącznie brutto …………… zł 
(słownie:............. zł brutto) 

 

Kwoty w kolumnie „Proponowana stawka czynszu” mogą być większe lub równe stawkom wpisanym 
w kolumnie „Minimalna stawka czynszu”. Kwoty określone w kolumnie „Proponowana stawka 
czynszu”, zostaną uwzględnione w zawartej umowie z wybranym Oferentem. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Oferujemy ……..% zniżki dla pracowników Muzeum. 

Do oferty załączamy/nie załączamy*  wykaz artystów wykonawców wraz z tytułami ich utworów. 

W ramach prowadzonej działalności będziemy oferować: 

Dania wegetariańskie TAK/NIE*  

Dania wegańskie TAK/NIE*  

Darmowy dostęp do wody pitnej TAK/NIE*  

Do oferty załączamy/nie załączamy* dokument menu. 

Oświadczamy, że przez cały okres Najmu będziemy zatrudniać na podstawie umowy o pracę w 
wymiarze pełnego etatu na warunkach określony w Regulaminie Konkursu co najmniej ……… osób 
(należy wpisać 0, 1, 2, 3, 4) w przypadku nieuzupełnienia pola Organizator uzna, że Oferent nie 
planuje zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w przypadku wpisania liczby większej niż 
cztery osoby Organizator przyzna punkty jak za cztery osoby). 

Oświadczamy, że przez cały okres Najmu będziemy zatrudniać na podstawie umowy o pracę w 
wymiarze pełnego etatu na warunkach określony w Regulaminie Konkursu co najmniej ……… osób 
niepełnosprawnych (należy wpisać 0, 1, 2) w przypadku nieuzupełnienia pola Organizator uzna, że 
Oferent nie planuje zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę, w 
przypadku wpisania liczby większej niż dwie osoby Organizator przyzna punkty jak za dwie osoby). 

Akceptujemy 30-dniowy termin związania ofertą.  

Ponadto oświadczam:  

Akceptujemy warunki najmu zawarte w Regulaminie Konkursu, w tym istotne postanowienia umowy i 
zobowiązujemy się zawrzeć umowę według wzoru załączonego do Regulaminu Konkursu. 

Ponadto oświadczam, że: 



 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Konkursie; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Konkursie; 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie obowiązków 
wynikających z umowy; 

4. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

5. Wobec Oferenta nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono 
upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, 
który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.  

6. Na dzień składania oferty, nie zalegamy z płatnościami względem Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie. 

7. Nie byłem karany za przestępstwa umyślne, a w przypadku, gdy składając niniejszą ofertę 
reprezentuję osobę prawną lub jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej 
oświadczam, że osobami niekaranymi za przestępstwa umyślne są wspólnicy spółki 
osobowej, a w przypadku osób prawnych osoby wchodzące w skład organów zarządzających 
i nadzorczych. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO*** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

*** rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

Do oferty załączono: 

- potwierdzenie uiszczenia wadium w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) 

- ……………………………………… 

Data i podpis Oferenta: 

 

Akceptuję i przekazuję do publikacji 

Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
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