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I. OPIS NIERUCHOMOŚCI  

1. Opis ogólny  

Przedmiotem konkursu jest nieruchomość zabudowana, położona w Warszawie, w Dzielnicy 

Praga-Południe, przy ul. Wybrzeże Szczecińskie 1, o powierzchni 1 300 m2, stanowiąca część 

działek ewidencyjnych nr 1/2 i nr 3 z obrębu 3-01-06, opisana w księgach wieczystych: 

WA6M/00487776/6 i WA6M/00352273/5. Nieruchomość stanowi własność m.st. Warszawy 

(działka ew. o nr 3) i Skarbu Państwa (działka ew. o nr 1/2), dla którego organem reprezentującym 

właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy. Celem dzierżawy jest prowadzenie działalności 

gastronomicznej i utrzymanie infrastruktury sanitarnej. 

Nieruchomość leży w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XCII/2349/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 

października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 10696). 

2. Opis pawilonu 

Nieruchomość zabudowana jest pawilonem plażowym, który został wzniesiony jako zaplecze dla 

najpopularniejszej plaży nad Wisłą zwanej powszechnie „Poniatówką”. Pawilon posadowiony jest 

na tarasie wykonanym na palach z płyty żelbetowej, wzniesionym ponad wody zalewowe Wisły. 

Nieruchomość ma formę systemu tarasów i ramp drewnianych, ścian przesuwanych szklanych 

i pełnych, co pozwala na zróżnicowaną aranżację przestrzeni, w tym otwarcie na Wisłę 

i nadwiślańskie łęgi.  

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia została oznaczona na poniższej mapie literami 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A.  

 

Część B – północna, kawiarniana. Część A – południowa, sanitarna. Obie części spaja łącznik 

pełniący funkcje rekreacyjne i ułatwiający przejście z ulicy Wybrzeże Szczecińskie na poziom plaży. 
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Ponadto na dachu części sanitarnej (A) znajduje się taras użytkowy. Poziom -1 pod częścią A 

przewidziany jest do zagospodarowania na letnią strefę gastronomiczną. 

2.1. Teren otaczający i zagospodarowanie 

A. Teren szczególnego zagrożenia powodzią 

Nieruchomość położona jest na terenie zagrożonym wysokimi stanami wód. Tereny, które 

znajdują się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią podlegają wymogom art. 176 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.). Przy wysokości 

stanu wody w Wiśle wskazującej 420 cm na wodowskazie Warszawa Bulwary, Dzierżawca ma 

obowiązek stałego kontaktu z Wydzierżawiającym, w tym podejmowania niezwłocznie działań 

zabezpieczających na wezwanie Wydzierżawiającego. 

Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania od właściwego organu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie decyzji o zwolnieniu z zakazów określonych w ustawie – Prawo wodne.  

Pawilon w części powyżej płyty żelbetowej wzniesiony jest ponad poziom wód zalewowych. 

W obszarze potencjalnego obszaru zalewowego znajduje się teren pod budynkiem sanitariatu, 

schody prowadzące z tarasu na poziom terenu międzywala Wisły oraz przestrzeń na poziomie -1 

przeznaczona do zagospodarowania pod letnią strefę gastronomiczną. Specyfika obiektu wiąże 

się z szeregiem obowiązków, nałożonych na Dzierżawcę, o których mowa w pkt II niniejszego 

Informatora. 

B. Obszar Natura 2000 

Teren jest częścią obszaru Natura 2000, dlatego zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.): 

1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu 

z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 

w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

2.2. Dzierżawa terenów sąsiadujących 

Dzierżawca będzie mógł wnioskować o dzierżawę terenów sąsiadujących z nieruchomością na 

zasadach określonych w zarządzeniu nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 

2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy 

i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest 

Prezydent m.st. Warszawy. 

2.3. Obsługa komunikacyjna 

A. Dojazdy  

Obsługa komunikacyjna – dojazd techniczny i komunikacja piesza możliwe są od strony 

ul. Wybrzeże Szczecińskie (od wschodu). Na ambonie stanowiącej element zagospodarowania 

dawnego Stadionu X-lecia znajduje się zatoczka umożliwiająca dojazd karetki pogotowia, straży 

pożarnej, innych służb i codziennej obsługi technicznej (dostawa towarów, wywóz odpadów itp.). 
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Dwa główne wejścia do pawilonu zaprojektowano z poziomu ul. Wybrzeże Szczecińskie, 

dodatkowe wejście znajduje się od południa z poziomu plaży. Tam też prowadzi droga techniczna 

niezbędna do eksploatacji schodów podnoszonych zgodnie z wymogami, o których mowa w pkt 

II.1.  

B. Parkowanie 

Ze względu na specyficzne położenie nieruchomości oraz usytuowanie pawilonu, w obszarze 

dzierżawy nie przewiduje się miejsc do parkowania. Nie można również parkować pojazdów od 

strony plaży i placu zabaw. Niewielka ilość  ogólnodostępnych miejsc do parkowania znajduje się 

w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotu dzierżawy.  

C. Komunikacja piesza i rowerowa 

Dojścia i przejścia oraz ciągi spacerowe powinny funkcjonować w systemie pełnej dostępności dla 

wszystkich użytkowników. W sąsiedztwie pawilonu przebiega rekreacyjna ścieżka pieszo-

rowerowa. Rekomenduje się instalację przez Dzierżawcę stojaków rowerowych (bez ingerowania 

w płytę żelbetową tarasu), zarówno na płycie tarasu, jak i na terenie pod pawilonem. 

2.4. Media 

Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza:  

• woda – z miejskiej sieci, 

• ścieki sanitarne – odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 

• energia elektryczna – z miejskiej sieci, 

• wody opadowe – odprowadzenie na teren, 

• ciepło – ogrzewanie obiektu za pomocą instalacji grzewczo - elektrycznej.  

Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów dostaw mediów. 

 

2.5. Technologia kuchni i zaplecza 

Działalność gastronomiczna to kawiarnia. Zarówno do kawiarni, jak i do letniej strefy 

gastronomicznej, winny być dostarczane produkty w postaci gotowej do spożycia lub półprodukty 

z wybranego asortymentu do przygotowania dań, dostarczane przez dostawców zewnętrznych. 

Wybrana technologia kuchni może wymagać dostosowania pomieszczeń m.in. w urządzenia 

wentylacyjne. W takim przypadku należy uzyskać stosowną zgodę Wydzierżawiającego. 

Eliminuje się obróbkę wstępną (brudną) produktów. 

Na zapleczu kawiarni przewidziano następujące pomieszczenia: 

A. Magazyn – przygotowany do wyposażenia w zamrażalkę oraz dwie chłodziarki do 

przechowywania podręcznego zapasu produktów nietrwałych oraz zamrożonych 

i napojów; regał dla produktów suchych, napojów, jednorazowych naczyń. Magazyn 

pozwala na składowanie buforowych ilości produktów, należy zapewnić dostawy „na 

telefon” w ilościach dostosowanych do potrzeb bieżących i możliwości składowania. 

B. Przygotowalnia – przygotowana do wyposażenia w płytę kuchenną oraz piekarnik (lub 

zamiennie inne urządzenie np. naleśnikarka), służące do podgrzewania dostarczonych 

z zewnątrz gotowych produktów lub półproduktów. Dania zimne (sałatki, kanapki itp.) 

mogą być przygotowywane na miejscu z gotowych półproduktów dostarczanych z 

zewnątrz. Warzywa i owoce myte będą w przygotowalni przed rozpoczęciem pracy, 
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natomiast czyste będą przechowywane w szufladach stołu chłodniczego oraz w barze. 

W przygotowalni przewidziano podejście pod zlewozmywak do celów technologicznych – 

podejście pod zlewozmywak do mycia sprzętu produkcyjnego używanego w barze oraz 

w przygotowalni. Podejście pod zlewozmywak usytuowano tuż przy wejściu z baru do 

przygotowalni i służyć będzie obu pomieszczeniom.  

C. Szatnia personelu – szafki ubraniowe ustawiono w przedsionku toalety przeznaczonej 

dla personelu.  

D. Sprzęt porządkowy – zlew do celów porządkowych oraz półki na środki czystości 

przewidziano we wnęce na zapleczu. 

Wyposażenie kuchni zgodnie z działalnością, montaż baru i wystrój kawiarni należy do 

Dzierżawcy. W ofercie należy wskazać proponowany sposób zagospodarowania wnętrza, zgodny 

z wymogami wskazanymi w Informatorze.  

Pawilon będzie udostępniany do oglądania w godzinach 8:00-15:00, po uprzednim ustaleniu 

terminu z organizatorem konkursu pod numerami telefonów: 22 277 42 41, 22 277 42 43, 22 277 

42 19. 

3. Bilans powierzchni 

 

Część A sanitarna 

Oznaczenie Nazwa pomieszczenia/ 

zespołu pomieszczeń 

Pow. netto 

[m2] 

UWAGI 

POZIOM -1 97,2 Funkcjonuje sezonowo. 

Przestrzeń do 

zagospodarowania, np. 

kawiarnia. 

A1.01. Letnia strefa 

gastronomiczna 

97,2 

POZIOM 0 97,2 Funkcjonuje w czasie otwarcia 

kawiarni. A2.01 Przedsionek 13,3 

A2.02 WC męski 23,6 

A2.03 WC damski 24,3 

A2.04 WC NPS 6,0 

A2.05 Pokój dziecka 4,6 

A.2.06. Wypożyczalnia 25,4 

ŁĄCZNIE POW. NETTO 194,4 

 

Część B kawiarniana 

Oznaczenie Nazwa pomieszczenia/ 

zespołu pomieszczeń 

Pow. netto 

[m2] 

UWAGI 

POZIOM 0 93,6 Obiekt całoroczny. 

Gastronomiczny. 

Serwowanie gotowych 

napojów, ciast i innych 

produktów żywnościowych 

oraz przygotowywanie dań z 

wybranego asortymentu 

B2.07 Kawiarnia 61,7 

B2.08 WC NPS 5,2 

B2.09 WC 2,1 

B2.10 Przechowalnia 4,0 

B2.11 Szatnia 2,6 

B2.12 Śmietnik 2,7 
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B2.13 Komunikacja 4,9 półproduktów, zaplecze jako 

powierzchnie magazynowe i 

techniczne.  

B2.14 Przygotowalnia 9,1 

ŁĄCZNIE POW. NETTO: 93,6 

Przestrzeń rekreacyjna: teren pod budynkiem, tarasy, komunikacja i schody: 1 012,0 m2, w tym: 

• taras użytkowy na dachu pawilonu A (sanitarnego): ok. 160,0 m2; 

• schody terenowe łączące poziom -1 i 0: ok. 150,0 m2. 

II. ZADANIA, CELE I OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY : 

Dzierżawca powinien zachować przeznaczenie obiektu i przestrzegać zasad jego użytkowania, tj. 

zagospodarować obiekt w taki sposób, aby spełniał funkcje gastronomiczne i toalety publicznej. 

Dzierżawca zobowiązany jest rozpocząć działalność zgodną z przedstawioną w konkursie 

ofertą do dnia 15.06.2022 r.  

O powyższym Dzierżawca jest zobowiązany powiadomić Wydzierżawiającego najpóźniej 

w terminie 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia działalności. 

W przypadku nierozpoczęcia przez Dzierżawcę działalności w powyższym terminie, 

Wydzierżawiający naliczy Dzierżawcy karę umowną w wysokości 1 000,-zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

1. Gastronomia 

Od Dzierżawcy oczekuje się realizacji oferty w zakresie działalności programowej (aktywizującej) 

oraz zagospodarowania i wyposażenia pawilonu kawiarnianego i przestrzeni zewnętrznej, tj. 

tarasów przy kawiarni oraz terenu na poziomie -1 pod częścią sanitarną przeznaczoną na letnią 

strefę gastronomiczną.  

Kawiarnia w części B będzie prowadzona całorocznie w godzinach nie później niż od 11:00 i nie 

krócej niż do 20:00, natomiast letnia strefa gastronomiczna w okresie od 01 maja do 30 września 

każdego roku obowiązywania umowy, czynna będzie nie później niż od godz. 12:00. 

Ocenie komisji będzie podlegała również oferta gastronomiczna. Oferent ma obowiązek 

przedstawić proponowane menu, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie II Informatora. 

Szczegółowy asortyment i karta dań ustalone zostaną przez Dzierżawcę przed uruchomieniem 

kawiarni. Menu może być modyfikowane w czasie działania kawiarni, z uwzględnieniem 

przyjętych ograniczeń, o których mowa powyżej. Niemniej Wydzierżawiający wymaga 

wprowadzania co najmniej jednego ciepłego dania nisko kosztowego z ustaloną stałą ceną 

(możliwa waloryzacja ceny 1 raz w roku o wskaźnik GUS) oraz dania wegetariańskiego lub 

wegańskiego lub bezmięsnego. 

Działalność gastronomiczna powinna w znaczącym stopniu uwzględniać powszechnie przyjęte 

zasady związane z dbałością o środowisko naturalne (ekologię). Wymagane jest wprowadzenie 

naczyń wielokrotnego użytku, używanie worków na śmieci i naczyń (również słomek do napojów) 

z materiałów biodegradowalnych, organizacja prowadzonej na nieruchomości działalności w 

sposób, który realnie wpłynie na zmniejszenie plastiku w przestrzeni międzywala. Dzierżawca 

w obrębie prowadzonej działalności zobowiązany jest do promocji ekologicznych zachowań 

użytkowników.  
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Wszelkie działania proekologiczne powinny być w sposób widoczny i zachęcający przedstawione 

klientom lokalu. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykorzystania swoich kanałów 

informacyjnych (strona internetowa, program działalności, media społecznościowe) do 

informowania na temat działań edukacyjnych m.st. Warszawy dotyczących przestrzeni Wisły. 

W lokalu gastronomicznym w widocznych miejscach mają znaleźć się miejsca zbiórki (np. elektro-

śmieci, baterii, świetlówek, makulatury). Dodatkową wartością będzie możliwość wykorzystania 

źródeł energii odnawialnej, czy wprowadzenie skupu butelek. 

Dzierżawca zobowiązany jest również do bezpłatnego udostępnienia nieruchomości na działania 

m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Wisła, po uprzednim co najmniej 14-dniowym powiadomieniu 

Dzierżawcy o powyższym. Nieruchomość będzie udostępniana Wydzierżawiającemu przez 

Dzierżawcę nie częściej niż raz na dwa miesiące, każdorazowo na maksymalny okres do 3 dni. 

Odmowa Dzierżawcy realizacji wydarzenia przez Wydzierżawiającego na zasadach określonych  

powyżej uprawnia Wydzierżawiającego do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia. 

 

1.1. Profil użytkowania pawilonu kawiarnianego 

A. Profil programowy 

Należy wskazać działalność ukierunkowaną na wybrane aktywności, np. sportowo-rekreacyjne (ze 

wskazaniem rodzaju: sport/rekreacja/turystyka), kulturalne (rodzaj), społeczno-edukacyjne 

(rodzaj) lub inne. Należy wskazać cele i adresatów działalności aktywizującej. Należy włączyć 

w profil prowadzonej działalności strategiczne tematy komunikacji, animacji i promocji 

warszawskiego odcinka Wisły, a także określić proponowany sposób informacji i dystrybucji 

programu. Dla każdego z elementów proponowanego programu w ofercie należy określić czy jest 

realizowany siłami własnymi, czy przy udziale partnera (wskazać konkretnego). W przypadku 

realizacji programu przez partnerów należy w tym zakresie przedstawić listy intencyjne 

określające formy, sposoby i zakres współpracy. Dzierżawca zobowiązany jest do bieżącego 

informowania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy o planowanych wydarzeniach kulturalnych 

i artystycznych.  

B. Kalendarz wydarzeń  

W ofercie, a także w kolejnych latach obowiązywania umowy, Dzierżawca przedstawi program 

wydarzeń na dany rok (do końca marca danego roku obowiązywania umowy), zgodny z profilem 

działalności, w formie kalendarza w układzie tygodniowym. 

Wydzierżawiający wyklucza realizację na terenie przedmiotu dzierżawy imprez motorowych, 

samochodowych, dyskotek, dancingów, oraz innych wydarzeń o charakterze muzyczno-

tanecznym przy muzyce mechanicznej, zakłócających porządek publiczny i mir domowy, a także 

prowadzenie działalności polegającej na eksploatacji automatów do gier, prowadzenie 

działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, a także dotyczącej środków 

psychotropowych. 

W przypadku braku akceptacji programu przez Wydzierżawiającego lub uwag, Dzierżawca dokona 

stosownych zmian. Jeżeli strony nie uzgodnią programu na rok następny, obowiązywać będzie 

program zatwierdzony w roku poprzednim z odpowiednim dostosowaniem terminów do zmian 

dni tygodnia. Dzierżawca ma obowiązek realizować przedstawiony Wydzierżawiającemu program. 

Jeśli zajdzie konieczność zmiany programu Dzierżawca zobowiązany jest do przedstawienia 
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propozycji zmiany (na 7 dni przed planowaną zmianą) Wydzierżawiającemu i uzyskania od niego 

akceptacji.  

1.2. Koncepcja zagospodarowania kawiarni, kawiarni letniej oraz otoczenia 

A. Opis i wizualizacja wnętrza kawiarni 

Należy przedstawić sposób aranżacji wnętrza kawiarni wraz z listą kluczowego wyposażenia. 

B. Opis i wizualizacja aranżacji kawiarni letniej i przestrzeni zewnętrznej 

Należy zaproponować sposób aranżacji przestrzeni zewnętrznych, w tym tarasów i terenu na 

poziomie -1 pod częścią sanitarną, przeznaczonych na prowadzenie letniej strefy gastronomicznej 

wraz z listą kluczowego wyposażenia.   

1.3. Identyfikacja wizualna i marketingowa, koncepcja systemu identyfikacji wizualnej 

(logo) 

W ofercie należy zaproponować wstępną nazwę kawiarni oraz założenia identyfikacji wizualnej 

(szkic), a także proponowany sposób oznakowania pawilonu oraz proponowany sposób i miejsce 

oznakowania toalet publicznych. 

Wydzierżawiający rekomenduje umieszczenie neonu świetlnego na dachu pawilonu. Linearny 

napis wykonany ze świetlówki świecącej białym światłem powinien się kończyć wraz z linią końca 

białej elewacji hpl w widoku od strony ulicy. Wysokość neonu – max. 50 cm. Ewentualną zmianę 

wysokości uzależnioną od niestandardowych proporcji napisu Dzierżawca zobowiązany jest 

skonsultować z Wydzierżawiającym.  

Dopuszcza się zamontowanie neonu podwieszonego do sufitu wewnątrz kawiarni (widoczny 

przez szybę) w kolorze białym, by nie zakłócił oświetlenia wnętrza oraz napis umieszczony na 

murze w formie graffiti.  

Z uwagi, iż oferowana nieruchomość znajduje się w obszarze Natura 2000 Wydzierżawiający 

zastrzega, aby po godzinie 22:00 cały obiekt był oświetlony jedynie w sposób konieczny dla 

utrzymania bezpieczeństwa mienia bez używania halogenów, światła białego i niebieskiego (nie 

dotyczy neonu). Oferta winna określać sposób oświetlenia nieruchomości.  

Dzierżawca zobowiązuje się do bezpłatnej i widocznej ekspozycji materiałów m.st. Warszawy 

dotyczących akcji, kampanii i wydarzeń realizowanych przez Miasto w obszarze Wisły. 

1.4. Przewidywany zakres prac adaptacyjnych 

Należy określić przewidywane działania adaptacyjne oraz przewidywane szacunkowe wartości 

nakładów związanych z adaptacją pawilonu oraz przybliżony czas prac z tym związanych 

(harmonogram prac). Powyższe informacje powinny zostać przygotowane w formie rysunkowej 

oraz tekstowej wraz z zestawieniem bilansu powierzchni zajmowanej przez poszczególne strefy.  

Ze względu na specyficzne położenie nieruchomości Wydzierżawiający zastrzega konieczność 

założenia przez Dzierżawcę monitoringu, z umożliwieniem wglądu do nagrań 

Wydzierżawiającemu na wezwanie w przypadku sytuacji/ wydarzeń spornych, niebezpiecznych, 

niezgodnych z prawem. 

1.5. Poprawa dostępności przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami 
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Biorąc pod uwagę potrzebę podejmowania działań na rzecz szerokiego udostępnienia przestrzeni 

publicznej w ramach tzw. projektowania zintegrowanego w programie zagospodarowania 

i programie działalności należy przewidzieć rozwiązania ułatwiające korzystanie z oferty przez 

osoby o ograniczonej możliwości poruszania się i komunikowania, w tym: osoby na wózku, inne 

mające trudności z chodzeniem, opiekunów z dziećmi, osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, 

osoby niedowidzące i niewidzące, osoby niedosłyszące i niesłyszące, osoby z utrudnieniami 

w zakresie komunikacji, to znaczy osoby, które mają problemy z komunikowaniem się lub 

rozumieniem języka pisanego albo mówionego, osoby które nie znają języka polskiego, osoby 

z zaburzeniami funkcji czuciowych, chore psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną. 

W tym zakresie oferent powinien rozpoznać wszystkie możliwe bariery i utrudnienia 

w dostępności wyżej wymienionych osób i przewidzieć program ich ograniczenia. W zakres 

programu powinno wejść zapewnienie trasy wolnej od przeszkód na przejściu do terenu 

prowadzonej działalności i na jego obszarze, udogodnienia w postaci odpowiednich pochylni 

i schodów, oznaczeń kontrastowych barów, miejsc siedzących, toalet. W programie prowadzonej 

działalności należy zapewnić co najmniej jedno wydarzenie w pierwszym roku działalności, 

a w kolejnych latach obowiązywania umowy dzierżawy- co najmniej po dwa wydarzenia na rok, 

dostosowane do potrzeb wyżej wymienionych osób, w tym obsługę tłumacza języka migowego, 

pętle indukcyjne i audiodeskrypcję. W przypadku przewidywanych w programie projekcji 

filmowych, koniecznym jest zaplanowanie części projekcji z tłumaczeniem na język 

migowy/napisami dla osób niesłyszących. Ponadto, w materiałach informacyjnych dotyczących 

wydarzeń oraz terenu dzierżawy, w tym na profilu Facebook i/lub innych mediach 

społecznościowych, powinien znaleźć się opis miejsca i dojścia do niego w formie mapy i opisu 

oraz zapowiedź pokazów filmowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

sensorycznymi.  

W celu przygotowania właściwego programu działalności w tym zakresie Wydzierżawiający do 

materiałów konkursowych wskazuje wytyczne ujęte w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy 

Nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie m.st. Warszawy 

dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

o ograniczonej mobilności i percepcji. 

2. Dzierżawca powinien: 

Posiadać nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w działalności gastronomicznej, tj. wskazać lokale, 

w których pracował lub prowadził działalność gastronomiczną. Na tę okoliczność Dzierżawca 

powinien przedstawić także stosowne dokumenty, w tym referencje. 

W przypadku oferty składanej przez kilka osób lub podmiotów wspólnie (np. spółki cywilne, 

konsorcja) pod uwagę będzie brane doświadczenie poszczególnych wspólników spółki cywilnej, 

czy też podmiotów tworzących konsorcjum.  

3. Prowadzenie obsługi toalety publicznej 

Dzierżawca w zakresie prowadzenia toalet w pawilonie sanitarnym zobowiązany jest do: 

• sprzątania pomieszczeń wraz z bieżącym uzupełnieniem artykułów higieniczno-

sanitarnych; 

• utrzymania stałego dyżuru sprzątania toalet codziennie oraz utrzymania czystości; 

• zamiatania i mycia podłóg codziennie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

• mycia glazury w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

• mycia umywalek, baterii, muszli, pisuarów, pojemników na mydło, papier toaletowy 

i ręczniki papierowe w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy dziennie; 
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• usuwania w okresie letnim co najmniej 3 razy dziennie, a w okresie poza sezonem 

codziennie śmieci i innych nieczystości, w tym wymiany worków na śmieci; 

• bieżącej konserwacji armatury sanitarnej, spłuczek, syfonów, wymiany żarówek 

i uszczelek, (Dzierżawca winien mieć na uwadze, iż wylewanie substancji żrących, 

toksycznych, chemicznych, rozpuszczalników, olejów, bardzo gorących cieczy, materiałów 

budowlanych (np. zaprawy, farby, lakiery, gruz), ostrych przedmiotów i innych rzeczy 

może spowodować zapchanie instalacji i ich zniszczenie); 

• w przypadku kradzieży lub zniszczenia elementów wyposażenia toalet stanowiących 

własność Wydzierżawiającego, Dzierżawca zobowiązany jest do uzupełnienia 

skradzionych lub zniszczonych przedmiotów;  

• bieżącego utrzymania czystości elementów zewnętrznych toalet – tarasu, drzwi, paneli, 

itp. 

Dopuszcza się, aby w ciągu dnia następowało jednorazowe zamknięcie pawilonu sanitarnego na 

okres 2 godzin w celu przeprowadzenia konserwacji i sprzątania toalet, przy czym zamknięcie nie 

jest możliwe w godzinach 10:00-20:00.  

Przed przystąpieniem do otwarcia pawilonu Dzierżawca zobowiązany jest do jednorazowego 

kompleksowego wysprzątania przedmiotu dzierżawy.  

Wydzierżawiający będzie dokonywał bieżących kontroli stanu sanitariatów, dostępności 

i utrzymania czystości zaplecza sanitarnego oraz terenu otaczającego. Z przeprowadzonych 

kontroli, w których mogą również uczestniczyć przedstawiciele Dzierżawcy, w tym jego 

pracownicy, zostaną sporządzone protokoły. Kontrole będą odbywać się doraźnie, bez 

konieczności wcześniejszego powiadamiania o powyższym  Dzierżawcy. 

Korzystanie z toalet publicznych będzie ogólnodostępne i zwolnione z opłat ich użytkowników – 

w sezonie letnim (01 maja – 30 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy) 

całodobowo, a poza sezonem- w godzinach pracy kawiarni. 

4. Ogólne obowiązki Dzierżawcy dotyczące całego przedmiotu dzierżawy i terenu 

przeznaczonego do utrzymania 

A. Wymagania ogólne: 

a) Wyposażenie kawiarni oraz letniej strefy gastronomicznej na własny koszt w niezbędne 

urządzenia techniczne potrzebne do prowadzenia działalności gastronomicznej 

i programowej, zgodnie z niniejszymi założeniami, ofertą, ustaleniami z 

Wydzierżawiającym i po uzyskaniu jego akceptacji. 

b) Używanie przedmiotu dzierżawy z należytą starannością, zgodnie z przepisami bhp 

i ppoż. oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania nieruchomości sąsiednich, zgodnie 

z zasadami współżycia społecznego.  

c) Ponoszenie wszelkich opłat, podatków (w tym podatku od nieruchomości), świadczeń 

publicznych związanych z nieruchomością oraz innych wynikających z przepisów prawa. 

d) Dbałość o estetykę, wystrój wewnętrzny i zewnętrzny przedmiotu dzierżawy i jego 

wyposażenie zgodnie z ofertą oraz utrzymanie go w porządku i czystości włączając 

konserwację, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt II.3. powyżej oraz w pkt II.4.B 

poniżej. 

e) Dzierżawca jest zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem zaświadczeń i zezwoleń 

niezbędnych do prowadzenia swojej działalności przed jej rozpoczęciem i przedłożenia 

ich Wydzierżawiającemu. 
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f) Przestrzeganie porządku i czystości w przedmiocie dzierżawy, w granicach zaznaczonych 

kolorem niebieskim na załączniku mapowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, a zwłaszcza wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także dbałość o 

zewnętrzną elewację pawilonu, tarasy, podesty, schody i teren pod pawilonem, w tym 

sprzątanie, odśnieżanie, zamiatanie liści, usuwanie liści z elewacji i sytemu odwadniania 

oraz rynien, gruntowne czyszczenie, naprawę elementów drewnianych i innych drobnych 

detali wyposażenia jeśli będą wymagane zarówno podczas codziennego użytkowania jak i w 

przypadku przejścia wód wezbraniowych; 

g) Zawarcie umów z właściwymi jednostkami na wywóz śmieci i dostawę mediów 

niezbędnych do wykonywania umowy. Dzierżawca zapewni na własny koszt i we własnym 

zakresie wywóz nieczystości i zawrze w tym celu stosowne umowy, złoży deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zawrze odrębną 

umowę na wywóz nieczystości produkcyjnych. Dzierżawca ma obowiązek przedłożyć 

Wydzierżawiającemu ww. umowy w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy 

dzierżawy. W przypadku nie dotrzymania obowiązku, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym Wydzierżawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia. 

h) Zabezpieczenie przedmiotu dzierżawy na wypadek przejścia fali powodziowej, tj. 

w przypadku wystąpienia według prognozy IMGW (dostępnej na stronie IMGW: 

https://hydro.imgw.pl/) stanu wód na rzece Wiśle powyżej 420 cm na wodowskazie 

Warszawa Bulwary poprzez demontaż letniej strefy gastronomicznej na poziomie -1, 

podniesienie schodów zwodzonych prowadzących do poziomu tarasu na poziom terenu 

międzywala Wisły (wymaga użycia dźwigu 55T) i ich zabezpieczenie zgodnie z instrukcją 

użytkowania oraz uprzątnięcie z terenu międzywala wszelkich elementów wyposażenia 

nietrwale związanych z gruntem  w sposób zapewniający przepływ wód oraz 

wyeliminowanie zagrożenia dla innych terenów, a następnie przywrócenie stanu sprzed 

przejścia fali, w tym odtworzenie zniszczonych nawierzchni pod rygorem rozwiązania 

umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, usunięcia naniesień na koszt Dzierżawcy 

i pokrycia przez niego kosztów wyrządzonych szkód. Dzierżawca zgłosi pisemnie 

Wydzierżawiającemu przywrócenie stanu sprzed przejścia fali powodziowej lub 

wezbraniowej, w tym odtworzenie zniszczonych nawierzchni.  

i) Niedokonywanie bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego zmian naruszających w sposób 

trwały substancję przedmiotu dzierżawy. Dzierżawca w szczególności nie może wymieniać 

witryn, okien, drzwi, przebudowywać otworów, wykonywać trwałej przebudowy układu 

wnętrza, wymiany elementów obiektu i wyposażenia zainstalowanego przez 

Wydzierżawiającego oraz wszelkich instalacji. Jakiekolwiek prace realizowane w 

przedmiocie dzierżawy w celu jego dostosowania do potrzeb Dzierżawcy oraz inne 

zmiany wykonane w czasie trwania umowy dzierżawy zostaną zaplanowane, 

zorganizowane i wykonane na koszt Dzierżawcy, za zgodą Wydzierżawiającego i pod 

nadzorem osób wskazanych przez Wydzierżawiającego. Projekt przebudowy/aranżacji 

wykonany przez osoby uprawnione wymaga zatwierdzenia przez Wydzierżawiającego. 

Wszystkie zmiany będą wykonane przez Dzierżawcę zgodnie ze standardem budynku 

i przepisami prawa. Dzierżawca musi uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia 

niezbędne do dokonania zmian oraz zobowiązuje się do dostarczenia 

Wydzierżawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej zmian oraz 

protokołu z przeprowadzonych pomiarów. Elementy wykończeniowe ulepszające lub 

instalacyjne wykonane przez Dzierżawcę w budynku, które są trwale z nim związane 

stanowią część składową budynku. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca nie ma prawa 
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odłączenia i zabrania urządzeń, ulepszeń i instalacji dokonanych w budynku, wykonanych 

jego staraniem, jeżeli urządzenia te, ulepszenia i instalacje stały się częścią składową 

budynku. Jednakże Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo żądania przywrócenia 

budynku do stanu pierwotnego przez Dzierżawcę i na jego koszt. 

j) Przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności: prawa budowlanego; ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; przepisów sanitarnych, porządkowych oraz 

przepisów dotyczących geodezyjnej ewidencji i uzgadniania dokumentacji projektowych 

sieci uzbrojenia terenu.  

k) Bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy 

poddzierżawiać lub oddać do bezpłatnego używania w całości. W przypadku 

poddzierżawienia części nieruchomości (nie więcej niż 50%), po wyrażeniu na to zgody 

przez Wydzierżawiającego, czynsz zostanie podwyższy dodatkowo o 50% stawki dziennej, 

za okres poddzierżawienia.  

l) Przeznaczenie terenu do dzierżawy nie jest równoznaczne z pozwoleniem na 

prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymagającej odrębnych zgód, pozwoleń 

i uzgodnień wymaganych przepisami prawa. Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać ww. 

zgody przed rozpoczęciem działalności. 

m) Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – w przypadku zamiaru 

podawania i sprzedaży napojów alkoholowych. Dodatkowo Dzierżawca zobowiązany 

będzie do wyznaczenia, w sposób pozwalający na łatwą identyfikację, obszaru 

dzierżawionej nieruchomości, na którym można spożywać alkohol zakupiony w lokalu 

i odpowiednio, na którym nie można spożywać alkoholu, np. własnego. Sposób 

wyznaczenia tych stref powinien być czytelny dla osób korzystających z lokalu w obrębie 

dzierżawionego terenu. Oznakowanie miejsca nie może być powiązane z marką alkoholu. 

W miejscu widocznym powinna się znaleźć informacja o granicach wyznaczonej strefy. 

Przy wyznaczeniu strefy zabrania się umieszczenia jakichkolwiek logotypów. W przypadku 

braku właściwych oznaczeń Wydzierżawiający po dwukrotnym wezwaniu Dzierżawcy do 

wykonania ww. oznaczeń, będzie miał prawo do rozwiązania umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia. 

n) Ubezpieczenie na własny koszt przedmiotu dzierżawy oraz mienia stanowiącego własność 

Dzierżawcy od szkód, które mogą wystąpić, a w szczególności od zalania, kradzieży, 

dewastacji i pożaru przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy i zachowania 

ciągłości ubezpieczenia w tym okresie. Poświadczony za zgodność z oryginałem 

dokument ubezpieczenia wraz z poświadczonym za zgodność z oryginałem dowodem 

uiszczenia składek Dzierżawca przedłoży w terminie 7 dni od zawarcia umowy dzierżawy. 

W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, w trakcie trwania umowy dzierżawy, Dzierżawca 

zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii nowego dokumentu ubezpieczenia  wraz 

z dowodem uiszczenia składek poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 7 

dni od momentu zawarcia nowej umowy ubezpieczenia. 

o) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej 

z tytułu prowadzonej na dzierżawionej nieruchomości działalności przez okres trwania 

umowy dzierżawy i zachowania ciągłości ubezpieczenia w tym okresie. Poświadczony za 

zgodność z oryginałem dokument ubezpieczenia wraz z poświadczonym za zgodność 

z oryginałem dowodem uiszczenia składek Dzierżawca przedłoży Wydzierżawiającemu 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia OC, 

w trakcie trwania umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej 

umowy ubezpieczenia OC poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem 

uiszczenia składki w terminie 7 dni od momentu jej zawarcia. 
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p) Zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy i przestrzeganie przepisów 

przeciwpożarowych. 

q) Przestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

r) Całodobowa ochrona przedmiotu dzierżawy. 

s) Bezzwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin, powiadamianie 

Wydzierżawiającego o wszelkich szkodach w przedmiocie dzierżawy zauważonych przez 

Dzierżawcę, niezależnie od obowiązku dokonania naprawy. W przypadku jeśli Dzierżawca 

nie powiadomi Wydzierżawiającego o szkodzie, Wydzierżawiający może wystąpić do 

Dzierżawcy z roszczeniem z tytułu szkód wynikłych z niewykonania zobowiązania do 

powiadomienia. Dzierżawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu 

zredukowania poziomu szkód w przedmiocie dzierżawy. 

t) Pilnowanie, aby na teren przedmiotu dzierżawy nie były wnoszone (oraz  

niedopuszczanie, aby pozostawały na terenie, jeśli zostaną wniesione) jakiekolwiek 

niebezpieczne materiały np.  race, materiały łatwopalne, których posiadanie jest 

zabronione przez polskie prawo lub przepisy wydane przez organy władz 

samorządowych. 

u) Program artystyczny powinien uwzględniać zakończenie wydarzeń do godz. 22:00. Po 

godz. 22:00 oraz w niedziele muzyka w lokalu nie może być słyszalna poza budynkami 

pawilonu. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na organizowanie imprez motorowych i 

samochodowych, dyskotek i innych nocnych imprez tanecznych, wydarzeń o charakterze 

promocyjnym, komercyjnym i biletowanym. 

v) Oferty składane w konkursie muszą uwzględniać wymagania zawarte w projekcie umowy, 

Regulaminie Konkursu oraz niniejszym Informatorze, tj. w dokumentach stanowiących 

materiały konkursowe. 

B. Bieżąca konserwacja przedmiotu dzierżawy 

Dzierżawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt bieżącej konserwacji i napraw 

przedmiotu dzierżawy i jego wyposażenia w następującym zakresie: 

a) bieżącej konserwacji i naprawy podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, 

a także okładzin ściennych: ceramicznych, powłok malarskich, powierzchni szklanych, 

paneli hpl i innych; 

b) naprawy i bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów drewnianych poziomych 

i pionowych; 

c) bieżącego utrzymania dobrego stanu oraz corocznej konserwacji polegającej na 

impregnowaniu i szlifowaniu desek tarasów, dachów, schodów i elewacji drewnianych; 

d) bieżącej konserwacji okien, drzwi i witryn oraz ich zamków i zamknięć; 

e) bieżącego usuwania niedrożności przewodów odpływowych i urządzeń sanitarnych oraz 

bieżącej konserwacji, naprawy i wymiany umywalek, muszli sedesowych oraz innych 

urządzeń, w które lokal jest wyposażony w przypadku zaistnienia okoliczności 

powodujących potrzebę takiej wymiany; 

f) uzupełniania oświetlenia oraz bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej; 

g) utrzymania w należytym stanie urządzeń wentylacyjnych; 

h) malowania powierzchni konserwowanych w okresach gwarantujących utrzymanie 

należytej czystości; 
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i) usuwania szkód spowodowanych aktami wandalizmu lub niewłaściwej eksploatacji, np. 

wymiana zbitych szyb, drzwi, usuwanie graffiti, napisów itp.; 

j) bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin, zgłaszania Wydzierżawiającemu 

wszelkich uszkodzeń elementów systemu stolarki drzwiowej i okiennej, ścian 

przesuwnych, instalacji wodnej i sanitarnej, elektrycznej i wentylacyjnej; 

k) bezzwłocznego wyłączenia wszystkich mediów, które powodują lub mogą skutkować 

szkodami i natychmiastowego powiadomienia o tym Wydzierżawiającego lub osoby przez 

niego wskazanej.  

C. Hałas  

Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku (t.j. 

Dz. U. z 2014 r., poz. 826) oraz polskiej normy PN-87/B-02151/02.   

Wydzierżawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia po uprzednim pisemnym wezwaniu Dzierżawcy do zaprzestania naruszeń 

w przypadku zmierzenia miernikiem hałasu klasy I przez Straż Miejską lub Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy dwukrotnie w ciągu kwartału danego roku hałasu o natężeniu dźwięku A LAeq powyżej 

85 dB i dźwięku C LCeq powyżej 90 dB mierzonej w strefie referencyjnej od ściany budynku, tj. 

w odległości 3-4 m. Wydzierżawiający zastrzega, że urządzenia nagłaśniające, muszą być 

wygłuszone akustycznie w sposób zapewniający dotrzymanie wartości poziomu dźwięku 

zmierzonej w strefie referencyjnej. Strefa referencyjna powinna być zlokalizowana w linii 

prostej  pomiędzy źródłem hałasu, a chronioną akustycznie zabudową mieszkaniową. 

Celem właściwego zadbania i przestrzegania ww. określonych norm hałasu Dzierżawca wyposaży 

lokal w system automatycznego limitowania, monitorowania i ciągłej rejestracji poziomu 

głośności do żądanego poziomu w dB, z możliwością nieograniczonego w czasie sprawdzenia 

online na dedykowanej stronie internetowej. Wykonanie systemu wraz z projektem oraz 

specyfikacją będzie się odbywało pod nadzorem m.st. Warszawy. 

D. Czystość, drzewostan, utrzymanie zieleni 

Dzierżawca jest zobowiązany do:  

a) prostych prac przy utrzymaniu zieleni np. zbieranie posuszu lub złamanych po 

nawałnicach gałęzi drzew, wygrabianie terenu z opadłego okwiatu, liści i drobnych 

zanieczyszczeń, takich jak kapsle czy pety oraz koszenie i grabienie terenu przeznczonego 

do utrzymania zaznaczonego kolorem niebieskim na załączniku mapowym; 

b) wykonywania obowiązków obciążających właściciela dzierżawionej nieruchomości 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym utrzymania 

czystości i porządku przez: zamiatanie, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości dzierżawionej oraz 

schodów (obowiązek ten nie dotyczy chodników, na których jest dopuszczony płatny 

postój lub parkowanie pojazdów samochodowych oraz sprzątanie terenu oznaczonego 

kolorem czerwonym); 

c) utrzymania dzierżawionej nieruchomości w czystości z wszelkich odpadów, których źródło 

ma związek z prowadzoną działalnością np. opakowania po napojach lub jedzeniu na 

wynos, resztki żywności. 
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Dzierżawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

o występujących na terenie sąsiadującym z dzierżawą zagrożeniach np. złomach czy wykrotach 

drzew. Ponadto w zakresie utrzymania i pielęgnacji dzierżawionego terenu zabrania się: 

a) przycinania koron drzew i krzewów, niszczenia naturalnej szaty roślinnej; 

b) instalowana jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych lub innego typu naniesień (np. 

oświetlenia) na pniach lub w koronach drzew; 

c) poruszania się sprzętem mechanicznym, składowania materiałów budowlanych, 

stosowania środków chemicznych w obrębie koron drzew; 

d) nanoszenia pod koronami drzew materiałów takich jak ziemia, gruz czy piasek (np. 

usypywanie plaż czy boisk do plażówki) w zasięgu koron drzew co może doprowadzić do 

obumarcia systemów korzeniowych; 

e) wykonywania jakichkolwiek nasadzeń drzew i krzewów bezpośrednio w gruncie bez zgody 

Wydzierżawiającego, 

f) niszczenia, zagęszczania lub zanieczyszczania gleby. 

E. Kary umowne 

W przypadku: 

1) odstępstwa/zmiany harmonogramu prac adaptacyjnych bez pisemnej zgody 

Wydzierżawiającego;  

2) nieprzestrzegania porządku i czystości w przedmiocie dzierżawy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza wymogami Inspekcji Sanitarnej 

i postanowieniami umowy, jak również stwierdzenia uchybień w utrzymaniu czystości 

zaplecza sanitarnego oraz terenu otaczającego;  

3) zorganizowania na terenie pawilonu i na terenie przeznaczonym do utrzymania imprez 

motorowych, samochodowych, dyskotek, dancingów, oraz innych wydarzeń o charakterze 

muzyczno-tanecznym przy muzyce mechanicznej, zakłócających porządek publiczny i mir 

domowy, a także prowadzenia działalności polegającej na eksploatacji automatów do 

gier, prowadzenia działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, a także 

dotyczącej środków psychotropowych; 

4) zorganizowania wydarzeń nie przedstawionych w Ofercie lub w programie działalności na 

dany rok bez zgody Wydzierżawiającego; 

5) umieszczenia na przedmiocie dzierżawy oraz wyposażeniu napisów i innych oznaczeń 

oraz szyldów, plakatów, neonów, reklam, ustawienie reklam w tym informacji o menu lub 

jakichkolwiek innych treści związanych z prowadzoną działalnością w postaci koziołków 

,,potykaczy” lub innych wolnostojących nośników, na które Wydzierżawiający nie wyraził 

zgody, w tym treści reklamowych dotyczących wyrobów alkoholowych; 

6) każdej zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości w stosunku do zatwierdzonego 

planu przedstawionego w ofercie, w szczególności: nieuprawnionego korzystania z terenu 

poza obszarem nieruchomości, korzystania z terenu przeznaczonego do utrzymania, 

lokalizowania dodatkowych naniesień na terenie dzierżawionym, na które 

Wydzierżawiający nie wyraził zgody; 

7) udostępnienia lub poddzierżawienia przez Dzierżawcę całości lub części nieruchomości 

na potrzeby realizacji zdjęć filmowych, reklamowych, akcji marketingowych nie będących 

autopromocją Dzierżawcy; 

8) każdorazowego udokumentowanego naruszenia dopuszczalnego poziomu hałasu; 

9) wjazdu lub zaparkowania w granicach nieruchomości lub obszaru zaznaczonego kolorem 
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niebieskim ma załączniku nr 1 do projektu umowy dzierżawy, pojazdów Dzierżawcy lub 

pojazdów podmiotów lub osób, z którymi Dzierżawca współpracuje (np. dostawców), bez 

identyfikatorów wydanych przez Wydzierżawiającego; 

za każde stwierdzone powyżej naruszenie Wydzierżawiający naliczy  Dzierżawcy karę umowną w 

wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100).  

Ponadto w przypadku stwierdzenia przez Wydzierżawiającego wykonania prac adaptacyjnych, 

przebudowy lub rozbudowy przedmiotu dzierżawy bez jego zgody, powodujących trwałe 

naruszenie konstrukcji lub utratę gwarancji, Wydzierżawiający naliczy Dzierżawcy karę umowną 

w wysokości 10 000,-zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każde stwierdzone powyżej naruszenie. 

W przypadku dwukrotnego stwierdzenia w/w naruszeń, z tego samego lub różnych tytułów,  

Wydzierżawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę dzierżawy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, z wyłączeniem naruszenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej oraz z wyłączeniem 

przekroczenia granic dzierżawionego terenu, albowiem jednokrotnie stwierdzone naruszenie tego 

rodzaju, zgodnie z treścią § 8 ust. 1 umowy dzierżawy, uprawnia Wydzierżawiającego do 

rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Wydzierżawiający może w każdym czasie dokonać potrącenia z kaucji należności z tytułu zaległości 

w uiszczaniu czynszu oraz innych niewymagalnych roszczeń Wydzierżawiającego wynikających z 

umowy dzierżawy, w tym z tytułu naliczonych kar umownych, bez konieczności składania 

oświadczenia o potrąceniu (potrącenie umowne), na co Dzierżawca wyraża zgodę. 

Wydzierżawiający prześle Dzierżawcy dokument księgowy określający wysokość i podstawę swoich 

wierzytelności wynikających z umowy dzierżawy wraz z informacją o dokonaniu potrącenia, 

z wyłączeniem zaległości czynszowych. Jeżeli nie będzie możliwym potrącenie całości kwoty 

wierzytelności Wydzierżawiającego, Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty pozostałej po ich 

potrąceniu kwoty w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu, o którym mowa w zdaniu 

drugim powyżej. 

Jeżeli Wydzierżawiający nie dokona potrącenia umownego wierzytelności wynikających z umowy, 

Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty tych wierzytelności w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

dokumentu księgowego określającego ich wysokość i podstawę. 

Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Wydzierżawiającego szkoda przekroczy wysokość 

zastrzeżonych w umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn. 

W przypadku wykorzystania przez Wydzierżawiającego części lub całości kaucji z tytułów, o których 

mowa w umowie dzierżawy, w tym z tytułu kar umownych, Dzierżawca zobowiązany jest uzupełnić 

kaucję do pełnej wysokości określonej w umowie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego 

wezwania od Wydzierżawiającego.  

 

Postanowienia umowne dotyczące kar umownych pozostają w mocy także po rozwiązaniu, 

wygaśnięciu umowy, w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub 

upływu okresów wypowiedzenia określonych w umowie dzierżawy. 

III. KONKURS 

1. Miesięczny czynsz wywoławczy netto – 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset 

złotych 0/100). 
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Czynsz będzie powiększony o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Oferowany czynsz netto nie może być niższy od czynszu wywoławczego. 

Czynsz będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą 

od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za trzy 

kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

2. Wnoszenie opłat  

Opłaty z tytułu czynszu będą dokonywane z góry przelewem na konto Zarządu Zieleni m.st. 

Warszawy i Skarbu Państwa, w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca, bez odrębnego 

wezwania, niezależnie od terminu doręczenia faktury. 

3. Wadium 

Wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/100) należy wpłacić 

na rachunek bankowy Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w CITI HANDLOWY Banku Handlowym w 

Warszawie S.A. nr rachunku 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 z dopiskiem „Wadium - Pisemny 

konkurs na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Wybrzeże Szczecińskie 1” 

w terminie do dnia 22.04.2022 r.  

UWAGA! Decyduje data uznania środków na koncie bankowym. 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 5 dni roboczych) od 

ogłoszenia wyników konkursu, odwołania konkursu bez podania przyczyny do czasu upływu 

terminu na składanie ofert konkursowych, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek  

z ofert, uznania konkursu za nierozstrzygnięty, wycofania oferty przez oferenta przed terminem 

rozpoczęcia części jawnej konkursu. Wadium wniesione przez oferenta, który konkurs wygrał, 

zalicza się na poczet kaucji tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych 

roszczeń wynikających z umowy dzierżawy. 

Kaucja do umowy dzierżawy stanowi sumę dwukrotności miesięcznego czynszu dzierżawnego 

brutto oraz kaucji z tytułu zabezpieczenia przestrzegania ustalonych warunków udzielania zgody 

na poruszanie się pojazdami mechanicznymi po parkach/bulwarach, określonych w załączniku nr 

4 do projektu umowy dzierżawy. 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza nie stawi się w miejscu i w terminie zawarcia umowy podanym  

w zawiadomieniu. 

4. Termin składania ofert 

Pisemne oferty należy składać w terminie do 25.04.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządu 

Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11d, sekretariat, I piętro. 

5. Kryteria oceny ofert 

Wymagania dotyczące treści i zakresu oferty konkursowej opisane są w Regulaminie 

konkursu. 

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów, którym nadaje się następujące wagi: 
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a) koncepcja działalności       40 pkt 

b) sposób zagospodarowania       30 pkt 

c) doświadczenie i referencje       10 pkt 

d) oferowany czynsz        20 pkt 

6. Termin konkursu 

Część jawna konkursu zostanie przeprowadzona w dniu 25.04.2022 r. o godz. 11:00  

w siedzibie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11d, sala nr 9 w Warszawie. 

7. Udział w konkursie 

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby 

prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy 

przyznają zdolność prawną, które: 

• terminowo wpłacą wadium,  

• złożą oświadczenie, że zapoznali się z treścią Informatora konkursowego, Regulaminu 

konkursu oraz projektu umowy dzierżawy z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń, 

• złożą oświadczenie, że nie zalegają z opłatami na rzecz m.st. Warszawy, 

• złożą zaświadczenie, iż nie zalegają z opłatami na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (nie starsze niż z miesiąca poprzedzającego ogłoszenie 

konkursu) lub złożą oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym 

zobowiązaniem się do dostarczenia zaświadczeń przed zawarciem umowy, 

• złożą prawidłową pisemną ofertę w zamkniętej kopercie zgodną z wymaganiami 

zawartymi w materiałach konkursowych.  

Organizator konkursu dopuszcza możliwość złożenia oferty w konkursie przez kilka osób lub 

podmiotów wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja).  

Materiały konkursowe są dostępne na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – www.zzw.waw.pl. 

8. Rozpoczęcie procedury konkursowej 

Rozpoczęcie procedury konkursowej nastąpi poprzez: 

1) wywieszenie w siedzibie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ogłoszenia o konkursie; 

2) publikację ogłoszenia o konkursie na stronach internetowych Zarządu Zieleni m.st. 

Warszawy; 

3) opublikowanie ogłoszenia o konkursie w prasie lokalnej. 

9. Uwagi końcowe 

1) Oceny ofert dokona Komisja konkursowa, która powołana zostanie Zarządzeniem 

Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. 

2) Nie przystąpienie przez Oferenta, który wygrał konkurs do zawarcia umowy 

w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z zawarcia umowy i utratę wadium. W takiej 

sytuacji Organizator konkursu będzie mógł zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta 

uzyskała kolejny wynik. 

3) Dyrektorowi Zarządu Zieleni m. st. Warszawy przysługuje prawo zmiany warunków 

pisemnego konkursu do czasu wpłynięcia pierwszej z ofert, odwołania konkursu bez 

podania przyczyny do czasu upływu terminu na składanie ofert konkursowych, a także 
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prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert. O skorzystaniu 

z któregokolwiek z powyższych uprawnień Dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy 

informuje niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia konkursu. 

4) Konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty, jeżeli: 

a) nie wpłynęła żadna oferta,  

b) Komisja konkursowa odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,  

c) żaden z oferentów nie zaoferował co najmniej wywoławczego czynszu 

miesięcznego. 

5) W przypadku, gdy oferent zalega z płatnościami lub toczy się w stosunku do oferenta 

postępowanie sądowe o zapłatę zadłużenia wobec m.st. Warszawy, jego oferta zostanie 

odrzucona. 

6) Oferent może wycofać złożoną ofertę przed terminem rozpoczęcia części jawnej 

konkursu.  

O fakcie tym powinien poinformować Organizatora na piśmie oraz dołączyć kopię 

potwierdzenia złożenia oferty wystawioną przez Organizatora konkursu (przy ofertach 

złożonych osobiście). Wycofanie oferty po rozpoczęciu części jawnej konkursu nie jest 

możliwe. 

7) Treść zawartej umowy dzierżawy, a w szczególności informacja dotycząca przedmiotu 

umowy i wysokości czynszu dzierżawnego, a także dane identyfikujące Dzierżawcę (gdy 

jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - ograniczone do danych 

ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) podlegają 

udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.). 
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