UMOWA NAJMU nr 8912019IMOSiR
zawatta w dniu 3.06.2019 I: w Kędzierzynie-Koźlu

Gminą Kędzierzyn-Koźle
Pawła

al. Jana

- Miejskim

reprezentowanym przez Dyrektora
Kędzierzyn-Koźla

Ośrodkiem

Kędzierzyn-Koźle,

II 29, 47-220

--

pomiędzy:

!ot

Kędzierzynie-Koźlu,

Sportu i Rekreacji w

NIP: 7491954792, zwanym dalej

Zenonę Kuś

na podstawie

--_.--

pełnomocnictwa

Wynajmującym,

Prezydenta Miasta

z dnia 02.01.2019 r. o nr Or.0052. 7.1.2019

a
Dariuszem Szewczyk,

prowadzącym

działalność gospodarczą

Szewczyk, ul. Stelmachów 127im 31-349 Kraków, im.
Koźlu,

wlaściciela

o treści

Bronisława

NIP: 7342626278, REGON: 120395899 zwany dalej

nazwą

pod

ESPECTO Dariusz

Malinowskiego w

Najemcą,

Kędzierzynie

reprezentowany przez

Dariusza Szewczyka

następującej:

§l
l.

Wynajmujący oświadcza , iż przysługuje

sportowej "Azoty"

położonej

na

w zakresie
2.

niezbędnym

Kędzierzyna-Koźla

wskazanym

na podstawie którego to

tytułu

budynkiem hali widowiskowo-

nr Go'Xli.72244-1-5-1 /08 z dnia 20.01.2009 r.
trwały

budynku

prawnego jest

wynikające

zarząd

upoważniony

na

czas

nieoznaczony,

do dysponowania tym budynkiem

do wykonania postanowień niniejszej umowy.

Wynajmujący oświadcza, iż

o gospodarce

władania

w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej I A (dalej Obiekt)

z decyzji Prezydenta Miasta
ustanawiającej

mu prawo do

zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

nieruchomościami

powiadomił

organ

nadzorujący

-

Gminę

Kędzierzyn-Koźle

o zawarciu niniejszej umowy.

§2

l. Najemca oddaje Wynajmującemu do

I)

Halę

odpłatnego

korzystania:

w dniu 08.06.2019 r.

2) Parking przy Hali, w dniach 07.06 .20191'.·08.06.2019 r.
3) Lokal nr 2 w dniu 08.06.2019 r.
w celu przeprowadzenia imprezy organizacji i przeprowadzenia imprezy pn. " Dziel1 Chemika" w dniu
08.06.2019 roku (da lej Impreza).
2. W przypadku zamiaru korzystania z przedmiotu umowy w szerszym zakresie lub poza tenninami
określonymi

w ust. 1, Najemca

rozpoczęciem

Imprezy oraz

zobowiązuje się zaw iadomić Wynajmującego najpóźniej

przedstawić

3 dni przed

harmonogram faktycznego czasu i zakresu korzystania

z przedmiotu umowy.

l

§3

I. Strony

ustalają

czynsz najmu:
wysokości

I) Hala Widowiskowo-SpOliowa - w
złotych

obowiązująca

00/ 100) plus

7.500,00

Halą Widowiskowo-Sportową

czterdzieści złotych

00/ 100) plus

3) Lokal

wysokości

2 - w

netto

(słownie:

siedem

tysięcy pięćset

stawka VAT.

2) Parkingu przed

lli'

zł

obowiązująca

zł

300,00

- w

wysokości

zł

540,00

netto

(słownie: pięćset

stawka VAT.
(słownie:

netto

trzysta

złotych

00/1 00) plus

obowiązująca

stawka VAT.
2. Najemca

zobowiązany

jest uiścić jednorazową

zryczałtowaną op/atę

za media za

cały

okres najmu

wskazany w § 2 ust. I w wysokości:
l)

zużycie

energii elektrycznej 100

2) za wywóz nieczystości 800
3) za wodę i ścieki 50
2.

Płatność

zł

zł

zł

brutto;

brutto;

brutto.

zostanie zrealizowana przez

Najemcę,

przelewem na rachunek bankowy

Wynajmującego

wskazany w fakturze w tenninie 14 dni od daty v.'Ystawienia faktury
3. W przypadku nieuregulowania
Wynajmujący może naliczyć

4.

Zapłatę uważa się

za

należności wynikającej

z faktury w ustalonej

odsetki ustawowe, a także ma prawo

dokonaną

odstąpić

w chwili uznania jej na rachunku

wysokości

i tenninie

od niniejszej Umowy.

Wynajmującego.

§4

W ramach niniejszej umowy

możliwości

l. Zapewnienia
dmuchańców

Wynajmujący zobowiązuje się
podłączenia

wraz z zapewnieniem

sprzętu

obsługi

wskazanymi przez Najemcę w zakresie obsługi

do:

nagłaśniającego

technicznej Obiektu do

nagłośnieniowej

oświetleniowego

współpracy

oraz

z osobami

i oświetleniowej.

2.

Zapewnienie zaplecza (garderoby, szatnie, toalety, biuro zawodów) dla organizatorów.

3.

Udostępnienia

na terenie Obiektu oznakowanego pOlnieszczenia dla

służby

medycznej

obsługującej Imprezę,

4.

Możliwości

skorzystania przez

Najemcę

z innych

pomieszczeń

urządzeń

w Obiekcie

za porozumieniem z upoważnionymi osobami wymienionymi w § 5.

§5
1. Strony ustalają, że szczegółowe kwestie związane z realizacją niniejszej umowy będą uzgadniane
pomiędzy upoważnionymi

' osobami. Ze strony

2. Ze strony Najemcy za przestrzeganie

Wynajmującego:

ustaleń

pan

zawartej umowy odpowiedzialna jest pan

~

\

I

§6
1.

Wynajmujący

umożliwi

2.

zezwala na

montaż

ich

montaż

stanowiska z symulatorami jazdy, dachowania, zderzenia oraz

w godzinach ustalonych przez Strony umowy.

Wynajmujący wyraża zgodę

na umieszczenie na czas trwania Imprezy w widocznym mIeJscu

banerów reklamujących Imprezę orazjej sponsorów.

§7
1. Najemca zobowiązuje się do:
a) uzyskania zezwolenia na
b) zapewnienia

organizację

bezpieczeństwa
us·ługi

poprzez zlecenie

i

imprezy masowej, jeżeli

porządku

ochrony

będzie

taka potrzeba,
własnym

podczas trwania imprezy we

zewnętrznemu

przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o

podmiotowi, ze szczególnym

bezpieczeństwie

zakresie lub

uwzględnieniem

imprez masowych (Dz.U. z 2018r.,

poz. 13 8, 310),
c) korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania

porządku

i ładu w wynajmowanym obiekcie oraz w jego sąsiedwvie,
d) zabezpieczenia medycznego Imprezy w postaci karetki Pogotowia Ratunkowego wraz z
jeśli będzie

taka potrzeba,

e) zapewnienia nagl"ośnienia,

z

oświetlen ia

i dekoracji sceny.

zobowiązuje się zdemontować

2. Najemca
związane

załogą,

prowadzoną działalno śc ią,

po

i

zabrać wyposażenie, urządzenia

upł"ywie

czasu

określonego

i

materiały

promocyjne

w § 2 ust. I niniejszej umowy,

maksymalnie do godz. 9.00 dnia następnego po imprezie.
3. Do

obowiązków

obowiązujących

Najemcy

należy

na terenie Obiektu, w

Widowiskowo-Sportowej i instrukcji
4. Z

chwilą

zapoznanie i przestrzeganie przepisów powszechnych oraz

przekazania

odpowiedzialność

szczególności

zapoznanie

się

z

treścią

regulaminu Hali

bezpieczeństwa pożarowego.

przedmiotu

za wszelkie szkody

umowy

Najemca

przyjmuje

wyrządzone Wynajmującemu

na

siebie

całkowitą

lub osobom trzecim w

związk'l.\

z korzystaniem z przedmiotu najmu.
oświadcza,

5. Najemca

iż

ponosi

Imprezy, w szczególności widzów, a
6. Najemca po

zakończeniu

wyłączną
także

umowy

odpowiedzialność

za

pracowników własnych lub

zobowiązany

jest

bezpieczeństwo

uczestników

wynajętych.

przywrócić

przedmiot umowy do stanu

pierwotnego.
7. Najemca

oświadcza, iż zapoznał się

ze stanem technicznym Obiektu i nie wnosi do niego

żadnych

zastrzeżeń.

8.

Ilekroć

w nmleJszeJ umowIe jest mowa o Najemcy,

pracowników Najemcy lub osób/podmiotów z nim

należy

przez to

rozumieć

wszystkich

współpracujących.

,3

/

§8

I.

Najemca

zapłaci Wynajmującemu karę umowną

za

odstąpienie

od wnowy z willy Najemcy

w wysoko ści 50% kwoty określonej w § 3 ust. I niniejszej umowy.
2.

Wynajmującemu przysługuje

prawo do

żądania

odszkodowania

uzupełniającego

na zasadach

ogólnych w sytuacji gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody.
3.

Wynajmujący

zastrzega sobie prawo do naprawienia szkody, o której mowa w § 7 ust. 4,

na rachunek Najemcy, po uprzednim jego wezwaniu do naprawienia i wyznaczeniu odpowiedn iego
terminu.
4. Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Najemca będzie
używał

przedmiotu wnowy niezgodnie z jego przeznaczeniem lub celem

określonym

w § 2 ust. l

niniejszej umowy.
5.

Wynajmujący oświadcza,

iż

nie ponosi

odpowiedzialności

na zdrowiu lub mieniu Najemcy, na co Najemca

za ewentualnie szkody

powstałe

wyraża zgodę .

§9
l. W sprawach nieuregulowanych

umową,

zastosowanie

mają

przepisy Kodeksu Cywilnego,

w szczególności przepisy dotyczące najmu.
2. Zmiany umowy
3. Najemca

będą

dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

wyraża zgodę

na przetwarzanie danych osobowych dla celów

związanych

z

realizacją

wnowy.
4. Umowa zostaje

sporządzona

w dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach po jednym dla

każdej

ze

stron .
5. Wszelkie spory, które
rozstrzygnięcie Sądu

mogą powstać

Rejonowego

w

związku

w1"aściwego

z

realizacją

niniejszej umowy, strony

rzeczowo i miejscowo dla siedziby

~

pod

Wynajmującego .

Najemca

WYflajmu.Jcy
~n}j

poddają

fl
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Zgodnie z arl. 13 Pulamenru Europejskiego i Rady (UE) 201~679 7 dMI 27 kwietnia 2016 roku w sprawie OChrony osób fizycz~yth~ zwią2ł.."U z przetv;ł@'?!f~ffl!6h. CJ5ClDowych
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LDfo.$llecto

I) Administratorem PanilPana danych osobowych jesl Micjski Oirodek Sponu i Rekreacji w Kędzicrzynic-Koilu, ul. Jana Pawła Ił 2~~ pdi&yr:k'ńWi5899
2)
KontakI z Inspelaorem Ochrony Danych - jod@mosirkkpl, leI. S7S-SSS-9J8
J) Bfidziemy przetwarzać PaoiJPan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy, w cdu jej wykonilnia oraz do wyslawiema faktury VAT i do "'yp«mania obowitzJru prawnego
ci424cego na AdminiStratorze. Brak podania danych osobo\"ycb urucmotJiwi zawarcie umowy
4) PodSl a~ prawną pn.elwarnnia PanilPa"a danych osobowych jcsł w oparciu o art. 6 USI. 1.lit. b i c rotpOmłdzenia Parlamen1u EwopejskJego i Rady (UE) 20 16/679 • RODO I)
konitetnosC realizacji łączącej na$umawy, 2) wypełnienia obowi lłzku prawnego Cli}ŻllccgO na admmisulIlorze, w celu rozłic zeń fi nansowych. w tym podatkowych,
5)
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłąCZni C podm io ł y uprawnione do uz)'skania danych owbowych na podstawie przepiSÓW prawa
tS) Bętlzi emy pr:techowywac PanilPana dane osobo....'e przez okres trwama łączącej nRS umowy OTU przez okres pn:c:dawnienia ewentualnych roszcze ń. w tym roszcuń podatkowych
i cywiln)'ch
7)
Posiada Pani/Pan prawo do 1Ijdlutia od administratol1l dostępu do danych osobowych. ich sprostowania, usu nięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wycofania zgody
na pr.tCt.... an.anic rlanych.
8)
Ma ł' anilPan prawo wniesiema skargi do organu nadzorczego. tJ Prezesa Un:~u Ochrony Danych Osobowych
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