
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. (dalej: „Organizator Przetargu”) 

z siedzibą w Rawie Mazowieckiej 

przy ul. Katowickiej 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 

ogłasza przetarg na: 

„Najem części powierzchni użytkowej na prowadzenie  siłowni  i zajęć fitness w budynku 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20” znak sprawy: 

ZP/B/01/2021. 

1. Przedmiotem przetargu jest prawo najmu, na okres trzech lat od dnia zawarcia umowy, 

pomieszczeń na prowadzenie siłowni i zajęć fitness z zapleczem sanitarnym w budynku ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. przy ul. Katowickiej 20 w Rawie Mazowieckiej o łącznej 

powierzchni użytkowej – 381,22 m
2
 w tym: 

- powierzchnia przeznaczona na prowadzenie siłowni – 106,86 m
2
 

- powierzchnia przeznaczona na prowadzenie np. zajęć fitness – 114,63 m
2 

- powierzchnia zaplecza sanitarnego – 159,73m
2 

Przedmiotowa powierzchnia jest usytuowana na piętrze w budynku należącym do 

Organizatora Przetargu (basen miejski wraz ze sztucznym lodowiskiem). Dojazd do obiektu 

jest bezpośrednio z ulicy Tomaszowskiej przez ulicę Katowicką oraz z ulicy Wyzwolenia 

przez ulicę Katowicką. Wszystkie ulice dojazdowe do nieruchomości posiadają nawierzchnie 

asfaltową, parkingi, chodniki, energię elektryczną, wodociąg, kanalizację i gaz. 

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowa powierzchnia, jest najnowocześniejszym 

obiektem użytkowym zlokalizowanym w Rawie Mazowieckiej, położonym  w południowej 

części miasta na terenie przeznaczonym na rekreację i wypoczynek. W sąsiedztwie obiektu 

znajdują się las i zbiorniki wodne dla celów rekreacyjnych wraz ze sprzętem pływającym oraz 

bazą gastronomiczną. Wyposażenie wynajmowanej powierzchni w sprzęt ruchomy leży w 

gestii najemcy, tak by najmowany obiekt nie odbiegał standardami od obecnego wyposażenia. 

(Organizator Przetargu zapewni częściowe wyposażenie sali siłowni w sprzęt do ćwiczeń. 

Wykaz sprzętu w załączniku nr 1 do umowy najmu). 

2. Oferty mogą  składać  osoby  prawne  i  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność 

gospodarczą.  Każdy  z  Wykonawców  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę. Złożenie przez 

danego Wykonawcę więcej niż jednej oferty powoduje odrzucenie wszystkich ofert tego 

Wykonawcy. 

3. Oferta  powinna  zawierać: 

- wypełniony  formularz  oferty zawierający proponowaną cenę netto/brutto za wynajem - 

podpisany  przez  uprawnioną osobę (załącznik nr 1); 

- dla osób  prawnych – aktualny  odpis  z   KRS; 

- dla osób  fizycznych – zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej w 

CEIDG RP; 

- dowód wpłaty wadium; 

-ważną i opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności i posiadanego mienia z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 200 000 

PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych); zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności 



cywilnej musi uwzględniać szkody wyrządzone w wynajmowanych nieruchomościach oraz 

wynajmowanych ruchomościach do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej; w przypadku 

wygaśnięcia posiadanej przez najemcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

okresie trwania umowy najmu najemca przedstawi najpóźniej w terminie 7 dni od 

wygaśnięcia polisy nową polisę ubezpieczenia OC uwzględniającą powyższe zapisy 

dotyczące ochrony; nie dopuszcza się możliwości istnienia przerwy w okresie ubezpieczenia 

pomiędzy polisami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadanych przez najemcę; 

- informację o zdobytym dotychczas doświadczeniu w prowadzeniu lub obsłudze siłowni i 

fitness – Wykonawca przedstawi potwierdzenie minimum 2 letniego doświadczenia w 

prowadzeniu lub obsłudze siłowni i fitness – potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy lub 

referencjami. 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej: „za zgodność 

oryginałem”. 

4. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora Przetargu w Rawie Mazowieckiej przy 

ul. Katowickiej 20, w terminie  do  dnia 29.01.2021r. do godz.09:00 (decyduje data wpływu). 

5. Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie  oznaczonej  na  zewnątrz „Oferta na najem 

części powierzchni użytkowej na prowadzenie siłowni i zajęć fitness w budynku ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20” znak sprawy: 

ZP/B/01/2021 - Nie  otwierać  przed dniem 29.01.2021r. godz. 09:05”. 

6. Osoby zainteresowane winny wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100) przelewem na konto zamawiającego w: Santander Banku Polska S.A. numer 

konta 04 1500 1689 1216 8007 2937 0000 do dnia 29.01.2021r.  do godziny 09:00 z tytułem - 

wadium siłownia i fitness. 

Wadium wpłacone przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę będzie 

zatrzymane: 

 w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu tj. nieprzystąpienia do podpisania 

umowy w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu, nie późniejszym niż 7 dni od 

daty przekazania informacji o rozstrzygnięciu przetargu 

 jako zaliczka na poczet kaucji zabezpieczającej należności Organizatora Przetargu. 

Wadia wpłacane przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po 

wyborze wykonawcy. 

7. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyn, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu. 

8. Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się dnia 29.01.2021 roku o godz. 09:05 w sali 

konferencyjnej w siedzibie Organizatora Przetargu w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Katowickiej 20. 

9. Komisja przetargowa dokona wyboru oferty kierując się następującymi kryteriami: 

a) Cena (C) - wysokość czynszu najmu - 60% udziału przy wyborze oferty, 

b) Doświadczenie w prowadzeniu lub obsłudze siłowni i fitness (D) - 40% udziału przy 

wyborze oferty 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego 



a) Cena (C)  

C = A/N x 60 

C – ilość punktów przyznanych ofercie  (n) (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 

 N – najwyższa oferowana cena 

 A – porównywana cena oferowana (oferta n) 

b) Doświadczenie (D) 

- przy prowadzeniu działalności do 2 lat – 0 pkt 

- przy prowadzeniu działalności powyżej 2 lat – 40 pkt 

 

Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:  

P = C + D 

10. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy (maksymalna liczba 

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

11. W przypadku  złożenia równorzędnych ofert,    przeprowadzony zostanie dodatkowy przetarg 

ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty. Organizator Przetargu zawiadomi tych 

oferentów o terminie i miejscu dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie się z 

treścią równorzędnych ofert. 

12. Do zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą dochodzi w chwili podpisania umowy najmu 

w formie pisemnej. 

13. Minimalna cena ryczałtu za najem obiektu wynosi 2.600,00 zł + VAT (słownie: dwa tysiące 

sześćset złotych + VAT) - płatne za każdy miesiąc. Oferty z ceną przekraczającą wyznaczone 

minimum podlegają odrzuceniu. 

14. Najemca zobowiązany jest do:  

-remontów bieżących w użytkowanych pomieszczeniach na własny koszt; 

-utrzymania w dobrym stanie technicznym oraz remontów wyposażenia siłowni będącego 

własnością Organizatora Przetargu na własny koszt; 

-sprzątania i utrzymania czystości na terenie wynajmowanych pomieszczeń i zaplecza 

sanitarnego; 

15. Formularz ofertowy, oraz umowa z załącznikami są integralną częścią niniejszego ogłoszenia. 

16. Wszelkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa w przetargu dostępne są na stronie 

internetowej www.zgoaquarium.pl, oraz w siedzibie Organizatora Przetargu ul. Katowicka 

20, 96-200 Rawa Mazowiecka. Osobą do kontaktu w ramach przedmiotowego przetargu jest 

Pan Paweł Sawicki – telefon: (46) 815-40-55, biuro@zgoaquarium.pl 

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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. U. UE. L. 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z 

siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 zwana dalej Administratorem, która 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

http://www.zgoaquarium.pl/
mailto:biuro@zgoaquarium.pl


 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Podnajem części 

powierzchni użytkowej na prowadzenie  siłowni  i zajęć fitness w budynku ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20” znak sprawy: 

ZP/B/01/2021. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa 

Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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
*
; 

−  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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Na najem części powierzchni użytkowej na prowadzenie  siłowni i zajęć fitness w budynku 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20” znak sprawy: 

ZP/B/01/2021. 

1. Organizator Przetargu: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka  

2. Wykonawca: 

Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy: 

NIP ……………………………..…………………………………………… 

REGON ................................. ………………………………………………… 

Nr. Tel/fax .............................. …….………………………………………….. 

e-mail…………………………….…..……………………………………… 

3. Przedmiot oferty i cena oferty. 

Nawiązując do ogłoszonego przez Organizatora Przetargu niniejszym składam ofertę na 

najem części powierzchni użytkowej na prowadzenie  siłowni  i zajęć fitness w budynku ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20 o łącznej 

powierzchni użytkowej – 381,22 m
2
 w tym: 

- powierzchnia przeznaczona na prowadzenie siłowni – 106,86 m
2
 

- powierzchnia przeznaczona na prowadzenie np. zajęć fitness – 114,63 m
2 

- powierzchnia zaplecza sanitarnego – 159,73m
2 

Cena ryczałtu za 1 miesiąc najmu: 

cena netto..................................................................................................................................zł  

(słownie: .....................................................................................................................................) 

podatek VAT............................................................................................................................zł 

cena brutto................................................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

Cena ryczałtu za całość zamówienia tj.  okres 3 lat (36 miesięcy): 

cena netto..................................................................................................................................zł  

(słownie: .....................................................................................................................................) 

podatek VAT............................................................................................................................zł 

cena brutto................................................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................)  

4. Osoby do kontaktów z Organizatorem Przetargu 

.……………………………………… tel. kontaktowy:…….………… faks: ………………… 

5. Oświadczenie dotyczące postanowień ogłoszenia o przetargu. 

Oświadczamy, że:  



1) Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania. 

2) Do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń i akceptujemy ją w pełni. 

3) Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o przetargu, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

4) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia i wykonania umowy 

najmu na warunkach określonych w ogłoszeniu. 

5) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie określonym przez Organizatora Przetargu. 

6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.    

7) Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 

.............................................., w formie: ........................................................................ 

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 

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

6. Złożenie oferty 

Ofertę niniejszą składamy na ………… kolejno ponumerowanych stronach. 

 

7. Załączniki 

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część naszej 

oferty są: 

1. ............................................................................................................................................. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………...……… 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

5. ............................................................................................................................................. 

 

 

 

………………….., dnia……………………………   ……………………………. 

            Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

UMOWA  

NAJMU POMIESZCZEŃ FITNESS I SIŁOWNI 

zawarta w dniu …………….r. w Rawie Mazowieckiej pomiędzy: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej (96-200) przy ulicy 

Katowickiej 20, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296935, 

NIP: 835-156-76-30, Regon: 100441327, reprezentowanym przez:  

 ……………….. – …………………………………. 

 zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM  

a   

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………. reprezentowanym przez: 

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

…… zwanym dalej NAJEMCĄ  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości (basen miejski wraz ze 

sztucznym lodowiskiem) położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20, 

96-200 Rawa Mazowiecka. 

 

§ 2 

1. WYNAJMUJĄCY oddaje NAJEMCY do używania lokale użytkowe na prowadzenie 

siłowni i zajęć fitness, znajdujące się  na 1 piętrze w budynku opisanym w §1 umowy, tj.  

pomieszczenia nr B139 i B151 o łącznej powierzchni 221,49 m
2 

(wykaz wyposażenia w/w 

pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy), a NAJEMCA pomieszczenia te 

przyjmuje w najem. 

2. Wynajmowane lokale NAJEMCA przeznaczy na prowadzenie siłowni i zajęć fitness.   

3. Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na własny koszt w 

pomieszczeniach infrastrukturalnych związanych z wynajmowanymi salami fitness i siłowni 

tj.:   

B 140 komunikacja - 60,01m
2
 

B 141 szatnia damska - 13,27 m
2
 

B 142 toaleta damska - 8,41 m
2
 

B 143 toaleta damska - 3,95 m
2
 

B 144 natryski damskie - 5,28 m
2
 

B 145 natryski męskie - 5,42 m
2
 

B 146 toaleta męska - 8,35 m
2
 

B 147 szatnia męska - 12,64 m
2
 

B 148 toaleta męska - 4,62 m
2
 

B 149 szatnia dla niepełnosprawnych - 6,48 m
2
 

B 150 toaleta dla niepełnosprawnych - 5,61 m
2   

B 152   klatka schodowa - 25,69 m
2 



4. W przypadku zamiaru korzystania z infrastruktury teleinformatycznej i internetowej 

należącej do WYNAJMUJĄCEGO w zakresie obsługi klientów NAJMUJĄCEGO 

korzystających z zajęć fitness lub siłowni między STRONAMI niniejszej umowy zostanie 

zawarta odrębna umowa regulująca tą kwestię. 

 

§ 3 

Stan techniczny oraz wyposażenie określonych w § 2 lokali użytkowych będących 

przedmiotem najmu stwierdzony zostanie w protokole zdawczo-odbiorczym (załącznik nr 2 

do umowy) sporządzonym przez strony niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy nie 

później niż w terminie 3 dni. 

§ 4 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. okres 3 lat – od dnia zawarcia umowy tj. od dnia 

……………..r. do dnia ………………..r. 

 

§ 5 

UPRWANIENIA I OBOWIĄZKI NAJEMCY 

1. NAJEMCA zobowiązuje się do używania lokali określonych w §  2 umowy zgodnie z ich 

przeznaczeniem, przestrzegając przepisów bhp i p.poż. oraz wewnętrzny regulaminów 

WNAJMUJĄCEGO, a także w sposób nie zakłócający działalności najemców sąsiednich 

lokali. NAJEMCA będzie prowadził swą działalność w godzinach otwarcia basenu tj. 6:00-

22:00. 

2. NAJEMCA zobowiązuje się do dokonywania bieżących  napraw przedmiotu najmu 

określonego w §  2 umowy  w tym sprzętu wyposażenia siłowni będącego własnością 

WYNAJMUJACEGO na swój koszt, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie nie 

pogorszonym przez cały czas trwania umowy. 

3. NAJEMCA ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu za 

zgodą i w zakresie uzgodnionym w formie pisemnej z WYNAJMUJĄCYM. Uzgodnienie 

uwzględniać będzie ustalenia odnośnie rozliczenia nakładów w przypadku, gdy czas trwania 

umowy nie ulegnie zmianie w stosunku tego określonego w § 4 jak również na wypadek, 

gdyby umowa uległa wcześniejszemu rozwiązaniu. 

4. Bez zgody WYNAJMUJĄCEGO NAJEMCA nie może, zmienić przeznaczenia 

przedmiotu najmu, w szczególności dokonywać przebudowy pomieszczeń, innych przeróbek i 

adaptacji. 

5. NAJEMCA nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do 

bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody WNAJMUJĄCEGO. 

6. Umieszczanie  jakichkolwiek reklam, szyldów czy oznaczeń najemcy na zewnątrz 

budynku lub wewnątrz poza obszarem przedmiotu najmu, wymaga uzyskania pisemnej zgody 

WYNAJMUJĄCEGO. 

7. NAJEMCA jest zobowiązany do okazania WYNAJMUJACEMU podpisanej umowy na 

odbiór odpadów, oraz umowy na sprzątanie i utrzymania czystości na terenie 

wynajmowanych pomieszczeń i zaplecza sanitarnego w terminie do 1 miesiąca od zawarcia 

umowy najmu. 



8. NAJEMCA jest zobowiązany przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu w 

wynajmowanych pomieszczeniach oraz na korytarzach budynku. Palenie tytoniu odbywać się 

może w miejscu do tego wyznaczonym. 

§ 6 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO 

1. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się wydać NAJEMCY przedmiot najmu określony w §  2 

umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku. 

2. WYNAJMUJĄCY zapewni NAJEMCY dostawę do najmowanych pomieszczeń, energii 

elektrycznej, wody, ogrzewania, odbioru ścieków. 

3. WYNAJMUJĄCY ma prawo do kontroli przedmiotu najmu przy udziale NAJEMCY. 

NAJEMCA zobowiązuje się udostępnić przedmiot najmu celem kontroli osobie wskazanej 

przez WYNAJMUJĄCEGO po uprzednim powiadomieniu go o terminie kontroli z 3 – 

dniowym uprzedzeniem. 

 

§ 7 

CZYNSZ I INNE OBCIĄŻENIA 

1. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w kwocie (ryczałt) 

………………..+ VAT (słownie:…………………………………………………00/100) z 

góry,  w terminie do 14 – tego każdego miesiąca, przelewem na niżej podane konto 

WYNAJMUJĄCEGO: Santander Banku Polska S.A. numer konta 04 1500 1689 1216 8007 

2937 0000. 

2. Kwota czynszu będzie waloryzowana corocznie począwszy od 01.01.2022 r. o 

średnioroczny wskaźnik  cen   towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni 

publikowany przez Prezesa GUS począwszy od   miesiąca ogłoszenia niniejszego wskaźnika 

przez Prezesa GUS, chyba że wskaźnik ten osiągnie wartość minusową. Zmiana wysokości 

czynszu nie będzie wymagała spisania aneksu do umowy. 

3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu NAJEMCY naliczane będą odsetki 

ustawowe. 

4. NAJEMCA zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni od daty przyjęcia 

przedmiotu umowy ubezpieczenia najmowanych nieruchomości i ruchomości od ognia i 

innych zdarzeń losowych (np. kradzież, dewastacja). 

5. NAJEMCA zobowiązany będzie do każdorazowego powiadamiania Wynajmującego o 

zawartych polisach ubezpieczeniowych. 

6. NAJEMCA zobowiązany będzie do odnawiania ubezpieczenia przedmiotu umowy przez 

czas trwania umowy. 

7. NAJEMCA w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej 

w wysokości 4.000,00 (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100). Dodatkowo na poczet kaucji 

gwarancyjnej zatrzymana zostanie przez WYNAJMUJĄCEGO kwota wpłaconego przez 

NAJEMCĘ w przetargu wadium w wysokości 2.000,00 zł. Kaucja zostanie zwrócona po 

zakończeniu umowy i wywiązaniu się NAJEMCY z jej postanowień. Kaucja może zostać 

zaliczona na poczet przyszłych nieuregulowanych zobowiązań wynikających z umowy oraz 

na poczet odszkodowania z tytułu dokonania zniszczeń i uszkodzeń w przedmiocie umowy 

lub mieniu WYNAJMUJĄCEGO. 



8. W sytuacji wystąpienia zdarzeń siły wyższej tj. zdarzeń nagłych, nieuchronnych, o 

charakterze nadzwyczajnym niezależnym od woli Stron, których nie można było przewidzieć 

i których nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej umowy w 

tym pandemia wirusa SARS-CoV-2 Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania 

na piśmie o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, przewidywanym czasie jej 

trwania i przewidywanych skutkach dla umowy. 

9. W sytuacji wystąpienia zdarzenia siły wyższej Strony mogą przystąpić do renegocjacji 

warunków umowy, tak aby przystosować je do zaistniałej sytuacji. 

10. Zastrzega się, że w sytuacji podjęcia decyzji o obniżeniu czynszu najmu, stawka czynszu 

nie może być niższa niż miesięczne koszty utrzymania najmowanych lokali przez 

WYNAJMUJĄCEGO. 

11. Z uwagi na obecnie trwający zakaz prowadzenia działalności w zakresie siłowni i klubów 

fitness, czynsz ulega obniżeniu do kwoty 200,00 zł brutto do dnia ustania obecnie 

obowiązującego zakazu. 

 

§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. WYNAJMUJĄCEMU służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, 

bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku: 

- zalegania przez NAJEMCĘ z zapłatą czynszu za dwa okresy płatności, 

- oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez 

zgody WYNAJMUJĄCEGO, 

- używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem, 

- nieprzestrzegania zakazu palenia tytoniu, stworzenia zagrożenia pożarowego lub dewastacji 

wynajmowanego lokalu lub mienia WYNAJMUJĄCEGO. 

2.  W razie rozwiązania umowy najmu, NAJEMCA jest zobowiązany do niezwłocznego 

wydania przedmiotu najmu  w stanie niepogorszonym, po usunięciu z niego mienia 

należącego do NAJEMCY, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 250 % stawki 

czynszu i opłat wliczonych za ostatni  pełny miesiąc przed rozwiązaniem umowy najmu, za 

każdy miesiąc zwłoki w wydaniu przedmiotu najmu. Kara liczona jest proporcjonalnie do 

ilości dni zwłoki w wydaniu przedmiotu najmu. 

3.  NAJEMCA nie jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy będących wynikiem prawidłowego 

używania. 

4.  Podstawą ustalenia stanu technicznego lokali, o których mowa w § 2 umowy będzie 

protokół odbiorczy sporządzony i podpisany przez obie strony przy wydaniu przedmiotu 

najmu. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć 

będą przepisy kodeksy cywilnego. 

3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. 

4. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 



5. Czynsz za najem naliczany zostanie od dnia …………………….. r. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla NAJEMCY i 

dwóch  dla WYNAJMUJACEGO. 

7. Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano. 

 

WYNAJMUJĄCY                                                                                       NAJEMCA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy najmu pomieszczeń fitness i siłowni – z dnia ………………..r. 

 

 Sprzęt Cardio 

Lp. Nazwa urządzenia szt. 

1. Bieżnia SPIRIT CT800 2 

2. Trenażer z generatorem SPIRIT CE800 2 

3. Rower pionowy SPIRIT CU800 2 

4. Rower poziomy SPIRIT CR800 1 

5. Stepper AIRO A-3000G 1 

6. Wioślarz InsportlineRIVER 1 

 

Sprzęt siłowy - proffesionalline 

Lp. Nazwa urządzenia szt. 

1. Wyciskanie leżąc ławka płaska 1 

2. Przywodziciel/odwodziciel 1 

3. Czworogłowy uda 1 

4. Dwugłowy uda 1 

5. Suwnica 1 

6. Wyciąg górny i środkowy 1 

7. Buterrfly + m.naramienne 1 

8. Biceps 1 

9. Triceps prostowanie 1 

10. Wyciskanie siedząc ławka ukośna 1 

11. Ławka regulowana 2 

12. Stojak do m.brzucha + podciąganie 1 

13. Ławka rzymska 1 

14. Stojak na hantle 1 

15. Stojak na obciążenia 1 

16. Talerz 5 kg olimpijski 6 

17. Talerz 10kg olimpijski 6 

18 Talerz 15kg olimpijski 6 

19 Talerz 20 kg olimpijski 6 

20 2,5kg Hantla gumowana 2 

21 5 kg Hantla gumowana 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 7,5 kg Hantla gumowana 2 

23 10 kg Hantla gumowana 2 

24 12,5 kg Hantla gumowana 2 

25 15kg Hantla gumowana 2 

26 17,5 kg Hantla gumowana 2 

27 20 kg Hantla gumowana 2 

28 22,5kg Hantla gumowana 2 

29 25 kg Hantla gumowana 2 

30 30 kg Hantla gumowana 2 

31 Gryf olimpijski 220cm, 300kg 2 



Załącznik nr 2 do umowy najmu pomieszczeń fitness i siłowni z dnia ……........................r. 

 

Protokół Zdawczo-Odbiorczy 

sporządzony w dniu ...........................r. w Rawie Mazowieckiej w sprawie 

odbioru/przekazania lokalu wraz z wyposażeniem  zgodnie z  umową najmu pomieszczeń 

fitness i siłowni z dnia  ........................r. 

Skład komisji: 

1. ………………………… – przewodniczący komisji 

2. ………………………… – członek komisji 

3. …………………………– najemca 

Wynajmujący: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 20 

Najemca: ……………………………………………………………………………………… 

 

Przedmiot umowy: najem części powierzchni użytkowej na prowadzenie  siłowni  i zajęć 

fitness w budynku ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

Wynajmujący przekazuje w najem Najemcy lokal użytkowy – pomieszczenia znajdujące się  

w obiekcie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. wg załączonego ogłoszenia przetargu, oraz 

Załącznika nr 1 do umowy najmu pomieszczeń fitness i siłowni o łącznej powierzchni 

użytkowej – 381,22 m
2
 w tym: 

- powierzchnia przeznaczona na prowadzenie siłowni – 106,86 m
2
 

- powierzchnia przeznaczona na prowadzenie np. zajęć fitness – 114,63 m
2 

- powierzchnia zaplecza sanitarnego – 159,73m
2 

 

Najemca zobowiązany jest do:  

-remontów bieżących w użytkowanych pomieszczeniach na własny koszt. 

-utrzymania w dobrym stanie technicznym oraz remontów sprzętu wyposażenia siłowni 

będącego własnością ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. na własny koszt. 

-sprzątania i utrzymania czystości na terenie wynajmowanych pomieszczeń i zaplecza 

sanitarnego.  

 

Przedmiot najmu wydany jest najemcy na czas określony tj. okres 3 lat – od dnia zawarcia 

umowy tj od dnia …………………….r. do  dnia ……………………r. 

Wyżej wymienione pomieszczenia zostały wydane Najemcy w dniu …………….r. i Najemca 

nie wnosi zastrzeżeń co do ich wyglądu i wyposażenia. 

 

Wynajmujący                                                                                                          Najemca 

 

 

 



Załącznik nr 3 do umowy najmu pomieszczeń fitness i siłowni z dnia ……........................r. 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy: 

1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  NIP: 8351567630 

REGON: 100441327 KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”. 

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM 

Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  lub telefonując pod numer: 

AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46- 815-40-55  lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46 - 

814-24-24. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej 

realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia 

roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 

powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji 

umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy. 

6. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny 

przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości 

wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. 

7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do 

podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży 

takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie 

jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora -  

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

8. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub 

usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, 

który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli  osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. 

9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, 

a także podmioty świadczące na rzecz  Administratora usługi księgowe, prawne. 



10. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, 

a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

11. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

12. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to 

przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na 

podstawie przepisów prawa. 

13. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 


