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WWW.LSI.LODZ.PL 

 

REGULAMIN 

 

postępowania w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących własność „Łódzkiej 

Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 

 

 

§ 1 

Wstęp 

Niniejszy „Regulamin” określa sposób zorganizowania i przeprowadzenia postępowania w 

przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” 

sp. z o.o. oraz warunki wyłonienia najkorzystniejszej oferty złożonej przez Oferenta.   

 

§ 2 

Słowniczek 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Aukcji internetowej/Aukcji elektronicznej (zw. dalej aukcją) – należy przez  to rozumieć 

dopuszczalny tryb konkursowy będąc, aukcją dostępną za pośrednictwem protokołu 

elektronicznego https, w ramach internetowej aplikacji aukcyjnej (Platformy Zakupowej),  

2) Dokumentach – należy przez to rozumieć dokumenty uprawniające do udziału we wskazanym 

w ogłoszeniu trybie konkursowym, 

3) Komisji – należy przez to rozumieć organ powołany uchwałą Zarządu „Łódzkiej Spółki 

Infrastrukturalnej” sp. z o. o., odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

4) Konkursie ofert – należy przez to rozumieć dopuszczalny tryb konkursowy, wybór 

najkorzystniejszej oferty złożonej w formie pisemnej, 

5) Licytacji ustnej – należy przez to rozumieć dopuszczalny tryb konkursowy,  

 w którym Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia (oferty) ceny. Przyszłym Najemcą 

zostaje Oferent, którego oferta stanowić będzie ofertę o najwyższej ilości/liczbie punktów 

przyznanych w ramach przyjętych kryteriów wyboru. 

6) Lokalu – należy przez to rozumieć lokal użytkowy lub lokal mieszkalny, 

7) Ofercie – należy przez to rozumieć złożone przez Oferenta oświadczenie woli zawierające 

proponowaną wysokość stawki miesięcznego czynszu za 1 m² powierzchni ogólnej lokalu 

wraz z określeniem spełnionych kryteriów merytorycznych, 

8) Oferencie/przyszłym Najemcy– należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną/ osobę 

prawną/podmiot nieposiadający osobowości prawnej, składającą ofertę najmu lokalu, zgodnie z 

zamieszczonym ogłoszeniem w formie wskazanej     w Regulaminie, 

9) Ogłoszeniu – należy przez to rozumieć publiczny komunikat o lokalach przewidzianych 

przeznaczonych do wynajmu,  

10) Organizatorze postępowania/ Wynajmującym/ ŁSI – należy przez to rozumieć „Łódzką 

Spółkę Infrastrukturalną” sp. z o. o., 

11) Postępowaniu – należy przez to rozumieć opisany w Regulaminie sposób zorganizowania i 

przeprowadzenia procesu wyboru przyszłego Najemcy w jednym       

  z trybów konkursowych, którego celem jest zawarcie umowy na najem wolnych lokali w 

budynkach stanowiących własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 

Postępowanie odbywa się każdorazowo w celu najmu jednego lokalu.  

12) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin postępowania 

 w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących własność Łódzkiej Spółki 

Infrastrukturalnej sp. z o.o., 

13) Terminie związania ofertą – należy przez to rozumieć okres, w którym Organizator 

postępowania ma możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy na warunkach 

określonych w ogłoszeniu, a Oferent nie ma możliwości dokonania zmian oferty ani jej 

wycofania. Termin ten wynosi 30 dni licząc od dnia złożenia oferty. 

14) Trybie konkursowym – należy przez to rozumieć tryb/sposób wyłonienia najkorzystniejszej 
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oferty złożonej przez Oferenta, tj. aukcję internetową, licytację ustną, konkurs ofert, 

15) Wadium – należy przez to rozumieć określoną kwotę pieniężną, składaną na poczet 

zabezpieczenia dotrzymania warunków określonych w ramach prowadzonego Postępowania, 

16) Zarządzie ŁSI – należy przez to rozumieć Zarząd „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. 

o., 

 

§ 3 

Przedmiot postępowania i kryterium wyboru  

 

1.      Przedmiotem postępowania jest wybór przyszłego Najemcy lokalu.  

2.      Kryterium wyboru przyszłego Najemcy stanowi: 

a) wysokość stawki miesięcznego czynszu za 1 m
2
 powierzchni lokalu (stawka czynszu 

nie obejmuje opłat administracyjnych i eksploatacyjnych) - waga kryterium 50% 

tj.  max. 50 punktów, oraz 

b) kryteria merytoryczne, właściwe – zależnie od przedmiotu Postępowania – dla lokali 

użytkowych albo mieszkalnych, określone w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 

do Regulaminu  – waga kryterium 50% tj. max. 50 punktów, zaś sposób obliczenia liczby 

punktów za spełnienie każdego z kryteriów określono w ust. 3.  

3.      Kryterium wyboru stanowi łączna liczba punktów Ni, wynikająca z uwzględnienia poniższych 

kryteriów: 

a) wysokość stawki miesięcznego czynszu za 1 m
2
 powierzchni lokalu (stawka czynszu 

nie obejmuje opłat administracyjnych i eksploatacyjnych) - waga kryterium wynosi 

50% tj.  max. 50 punktów. W ramach kryterium Wynajmujący będzie przyznawał punkty (Pi) 

zgodnie z poniższym wzorem:  

Pi = ( Ci/C max) *50 pkt, 

gdzie:  

Pi   – liczba punktów, jakie otrzyma oferta oceniana w ramach kryterium określonego w ust. 2 

pkt. a),  

Cmax – najwyższa stawka spośród ocenianych ofert,  

Ci – stawka oferty ocenianej, przy czym 

liczba punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku, a także 

b) kryteria merytoryczne określone w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

Regulaminu  – waga kryterium wynosi 50% tj. max. 50 punktów. W ramach kryterium 

Wynajmujący będzie przyznawał punkty – KMi, a w konsekwencji  

c) łączną liczbę punktów (Ni ) jaką Wynajmujący przyzna Najemcy, oblicza się ze wzoru: 

Ni = Pi + KMi.  

 

4.     Zaproponowana stawka czynszu nie może być niższa niż stawka wskazana w ogłoszeniu.  

      5.  W przypadku jednakowej liczby punktów, decyduje kolejność złożenia Ofert. 

 

 

§ 4 

Udział w Postępowaniu 

 

1. Do udziału w Postępowaniu dopuszcza się każdą osobę fizyczną, osobę prawną, albo podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej ale posiadający zdolność do czynności prawnych, który 

spełnia wymagania niniejszego Regulaminu oraz złoży Wynajmującemu dokumenty opisane w § 
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7 ust 1 Regulaminu, a także wobec którego ŁSI nie ma wierzytelności wymagalnych na dzień 

złożenia Oferty. Niespełnienie któregokolwiek spośród wskazanych warunków dopuszczania do 

udziału w Postępowaniu powoduje odrzucenie Oferty, o czym zawiadamia się Oferenta.  

2. Postępowanie w przedmiocie najmu dla danego lokalu jest ważne, gdy zostanie złożona co 

najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

 

§ 5 

Ogłoszenie postępowania 

 

1. Postępowanie odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu Organizatora 

postępowania. Komunikat o ogłoszeniu jest publikowany na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej lub poprzez jedno z wymienionych mediów: tablice ogłoszeniowe przed i w 

siedzibie ŁSI, Platforma Zakupowa, portale ogłoszeniowe, prasa lokalna. Komunikat jest 

umieszczany w miejscach wskazanych powyżej i widoczny do końcowego terminu składania 

ofert, jednak nie krócej niż przez 5 dni robocze. 

2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności: 

a) Informację o adresie lokalu objętego postępowaniem, jego powierzchni podanej  

w m² oraz umiejscowieniu w budynku, 

b) Informację o miejscu i czasie składania Oferty oraz jej wymaganych składnikach,  

c) Informację o możliwości oraz terminie oględzin lokalu, 

d) Informację o cenie wywoławczej wysokości stawki miesięcznego czynszu za 1 m
2
 

powierzchni lokalu, 

e) Informację o stosowanym Trybie konkursowym, 

f) Informację o wysokości Wadium i terminie jego wpłaty wraz z numerem konta bankowego, 

na które należy dokonać wpłaty, 

g) Informację o terminie licytacji ustnej albo aukcji internetowej, a w przypadku zastosowania 

konkursu ofert - o terminie otwarcia ofert, 

h) Informację o możliwości unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny.  

 

 

 

 

§ 6 

Forma składania ofert  

 

1. Składanie ofert w postępowaniu dopuszcza się w formach przedstawionych poniżej: 

a) forma pisemna – Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie wskazanym  

w ogłoszeniu z oznaczeniem na kopercie „Postępowanie na najem lokalu nr …………., ul. 

………………………………….. w Łodzi, z dopiskiem „nie otwierać przed ………….” – 

(należy wpisać termin wskazany w § 5 ust. 2 lit. b Regulaminu); Ofertę należy złożyć w 

siedzibie ŁSI, a datą jej złożenia jest data  jej doręczenia do ŁSI;  

b) forma elektroniczna – Ofertę należy złożyć w formie skanu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres mailowy: wynajem@lsi.lodz.pl w terminie wskazanym  

w ogłoszeniu, jedną wiadomością elektroniczną; datą złożenia oferty jest w tym przypadku 

data nadania korespondencji elektronicznej, wyświetlona na terminalu ŁSI  

c) forma elektronicznego formularza – ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony 

internetowej podanej w ogłoszeniu, a następnie przesłać podpisany skan formularza za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: wynajem@lsi.lodz.pl w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu, jedną wiadomością elektroniczną; datą złożenia oferty jest w tym 

przypadku data nadania korespondencji elektronicznej, wyświetlona na terminalu ŁSI.  

 

http://www.bip.lsi.net.pl/
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2. Oferty wpływające po terminie wskazanym w ogłoszeniu podlegają odrzuceniu. 

3. Oferta powinna być – pod rygorem jej odrzucenia - złożona w języku polskim. Dokumenty 

winny być wypełnione czytelnie, wszelkie poprawki powinny być zaparafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

4. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania – pod 

rygorem jej odrzucenia. Oferta składana za pośrednictwem elektronicznego formularza jest 

automatycznie zgodą oferenta na udział w postępowaniu oraz potwierdza zgodność podanych 

danych  

5. W przypadku przeprowadzenia przez Organizatora Postępowania zmian w Formularzu Oferty 

(załącznik nr 3) w trakcie trwania Postępowania, Oferent zostanie wezwany do uzupełnienia 

Oferty w terminie nie krótszym od trzech dni roboczych, a termin zakończenia Postępowania 

zostanie odpowiednio przedłużony.  

6. Otwarcie ofert nastąpi w terminie podanym w Ogłoszeniu.  

 

§ 7 

Oferta 

1. Oferta powinna zawierać: 

a) Wypełniony formularz Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,  

b) Oświadczenie Oferenta, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu, 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, występującego jako Oferent lub dokument, 

z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Oferenta.  

2. Komisja może zażądać do wglądu dokument tożsamości Oferenta lub osoby 

upoważnionej/uprawnionej do jego reprezentowania, lub posiadającej  pełnomocnictwo albo 

dokument, o którym mowa w  ust. 1 lit. c). 

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji wymaganych dokumentów Oferent otrzyma zaproszenie do 

kolejnego etapu postępowania zgodnie z § 9. 

4. W przypadku zamiaru prowadzenia przez Oferenta w Lokalu działalności zagrażającej immisjami 

pośrednimi lub bezpośrednimi albo nie licującej z dobrym imieniem ŁSI Komisja zastrzega sobie, 

w przypadku postępowania dotyczącego lokalu użytkowego, prawo odrzucenia Oferty. 

5. Wzory umów najmu lokali stanowią kolejno załączniki nr 7, 8, 9, 10 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

§ 8 

Tryby konkursowe 
Wyróżnia się następujące Tryby konkursowe: 

a) Konkurs ofert – przeprowadzany zgodnie z § 10 Regulaminu, 

b) Licytacja ustna – przeprowadzana zgodnie z § 11 Regulaminu, 

c) Aukcja internetowa – przeprowadzana zgodnie z § 12 Regulaminu. 

 

§ 9 

Etapy Postępowania 

 

1. Postępowanie przeprowadzane w trybie Konkursu ofert jest jednoetapowe. Składanie 

dokumentów uprawniających do udziału w tym Trybie konkursowym wraz z ofertą na najem 

lokalu odbywa się w odpowiedzi na ogłoszenie. 

2. W pozostałych trybach postępowanie przeprowadzane jest w dwóch etapach: 

a) I Etap – etap składania dokumentów uprawniających do udziału w wybranym Trybie 

konkursowym wraz z Ofertą na najem Lokalu, 

b) II Etap – etap uzależniony od trybu podanego w ogłoszeniu: 

 Aukcja elektroniczna za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

albo 

 Licytacja ustna odbywająca się w miejscu wskazanym przez ŁSI. 
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§ 10 

Konkurs ofert 

 

1. Jest to tryb, w którym Oferent składa Ofertę w formie określonej w § 6 ust. 1 lit. a) albo b) na 

zasadach określonych w § 7 Regulaminu. 

2. Komisja po zweryfikowaniu Ofert wybiera Ofertę.   

 

§ 11 

Licytacja ustna 

 

W przypadku zastosowania postępowania w formie Licytacji ustnej: 

1) Komisja po zweryfikowaniu Ofert złożonych w formie określonej w § 6 Regulaminu 

 i zasadach określonych w § 7 Regulaminu, zaprasza Oferentów, których oferty nie podlegają 

odrzuceniu, do uczestnictwa w licytacji. 

2) Przed rozpoczęciem licytacji Sekretarz Komisji, sporządza listę obecności wraz  

z podpisami uczestników, dokonuje weryfikacji tożsamości uczestników licytacji, tj. Oferentów 

lub osób upoważnionych do ich reprezentowania na podstawie dokumentu potwierdzającego 

tożsamość.  

3) Licytację przeprowadza się, jeżeli stawi się przynajmniej jeden Oferent. Jeżeli nie stawi się żaden 

Oferent, Komisja unieważnia postępowanie.  

4) Przewodniczący Komisji przedstawia ustnie podstawowe zasady wynikające  

z Regulaminu, listę uczestników, a także listę członków Komisji. Następnie Przewodniczący 

ogłasza stawkę wywoławczą i określa minimalne postąpienia, po czym wzywa uczestników do 

zgłaszania postąpień. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia stawki wywoławczej żaden z 

uczestników licytacji nie zgłosi postąpienia, Przewodniczący zamyka licytację, chyba, że stawił 

się tylko jeden uczestnik licytacji i zadeklaruje chęć wynajmu lokalu za stawkę wywoławczą. W 

takiej sytuacji Przewodniczący udziela przybicia na jego rzecz. 

5) Jeżeli po zgłoszeniu postąpienia przez jednego z uczestników, Przewodniczący trzykrotnie ogłosi 

stawkę i żaden z pozostałych uczestników licytacji nie zgłosi dalszego postąpienia, 

Przewodniczący udziela przybicia na jego rzecz. 

6) Przewodniczący Komisji ogłasza zwycięzcę licytacji oraz wylicytowaną stawkę. 

7) Z licytacji sporządzany jest protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz uczestnicy licytacji bezpośrednio po jej 

zakończeniu. 

8) Wylicytowanie przez Oferenta najwyższej stawki najmu nie jest jednoznaczne z wyborem jego 

Oferty. O ostatecznym wyniku postępowania decydują kryteria określone 

 w § 3 Regulaminu. 

 

 

§ 12 

Aukcja internetowa 

 

Szczegółowy opis przebiegu Aukcji internetowej zawarty jest w Regulaminie prowadzenia aukcji 

elektronicznych na wynajem lokali stanowiących własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z 

o.o. stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 13 

Wadium 

 

1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wpłata Wadium. 

2. Wadium ustala się jako kwotę pieniężną w wysokości miesięcznego czynszu za dany Lokal, 
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obliczoną wg stawki wywoławczej podanej w Ogłoszeniu. 

3. Wadium winno znaleźć się na oprocentowanym rachunku bankowym Organizatora, podanym  w 

Ogłoszeniu, najpóźniej na dzień i godzinę wskazane w Ogłoszeniu 

4. W tytule przelewu Oferent winien wskazać, którego Lokalu dotyczy Wadium. 

5. Brak Wadium na koncie Organizatora w podanym terminie skutkować będzie odrzuceniem 

Oferty. 

6. W przypadku wyłonienia przyszłego Najemcy wpłacone przez niego Wadium zostaje zatrzymane 

przez Organizatora postępowania na poczet kaucji określonej w umowie najmu. Oferent 

zobowiązuje się do wpłacenia różnicy pomiędzy wadium a należną kaucją, najpóźniej w terminie 

podpisania umowy najmu. 

7. W przypadku gdy wyłoniony przyszły Najemca uchyla się od podpisania umowy, wpłacone 

wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Organizatora. 

8. W przypadku wyboru Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, pozostałym Oferentom 

wadium wraz z odsetkami zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, 

nie później niż dwa dni robocze po dokonaniu wyboru. Datę zwrotu stanowi dzień obciążenia 

rachunku bankowego Organizatora. 

 

§ 14 

Komisja 

 

1. Za prawidłowy przebieg Postępowania odpowiada Komisja. W jej skład wchodzi 

Przewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie. 

2. Zarząd ŁSI na mocy uchwały wyznacza grupę pracowników „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” 

sp. z o.o. mogących uczestniczyć w pracach Komisji. 

3. Skład osobowy Komisji dla każdego postępowania określany jest każdorazowo przez osobę 

upoważnioną uchwałą Zarządu ŁSI. Wyboru osób do Komisji dokonuje się spośród pracowników, 

o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Komisja każdorazowo występuje do Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju z wnioskiem o 

zatwierdzenie Trybu konkursowego    i stawki wywoławczej miesięcznego czynszu za 1 m
2
 

powierzchni lokalu. 

5. Obowiązki Komisji w zakresie przeprowadzania Postępowania są następujące: 

a) prowadzenie ewidencji złożonych Ofert, 

b) weryfikacja każdej ze złożonych Ofert zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu, 

c) Odrzucanie Ofert podlegających odrzuceniu zgodnie z Regulaminem, 

d) Zmiana terminu zakończenia Postępowania  w przypadku konieczności uzupełnienia 

Formularza Oferty przez Oferenta, 

e) Ustalanie rankingu złożonych Ofert, 

f) Wyłonienie przyszłego Najemcy i rekomendowanie podpisania umowy najmu Zarządowi 

ŁSI,  

g) Unieważnienie postępowania w przypadkach określonych w Regulaminie. 

6. Z przebiegu postępowania Komisja sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 15 

Zawarcie umowy 

 

1. Zarząd ŁSI w drodze uchwały podejmuje decyzję w przedmiocie wyboru rekomendowanego  

przez Komisję przyszłego Najemcy. 

2. Oferent, którego oferta została wybrana przez Komisję jako najkorzystniejsza, jest powiadamiany 

o tym fakcie mailowo lub telefonicznie przez sekretarza Komisji. Oferent w terminie i miejscu 

wskazanym w powiadomieniu jest zobowiązany zgłosić się do Organizatora postępowania (pod 

rygorem odstąpienia Organizatora postępowania od zawarcia umowy i zatrzymania Wadium), 
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celem zawarcia umowy.  

3. W przypadku niezgłoszenia się przez Oferenta we wskazanym terminie, bądź złożenia przezeń 

rezygnacji z zawarcia umowy najmu: 

a) wybierana jest oferta najkorzystniejsza w kolejności wynikającej z ustalonego przez 

Komisję rankingu badanych ofert,  

              albo 

b) Komisja unieważnia postępowanie. 

4. Jeżeli ŁSI ma wobec Oferenta wierzytelność, która stała się wymagalna po dniu złożenia Oferty, 

ŁSI wyznacza Oferentowi dodatkowy termin na zaspokojenie tej wierzytelności pod rygorem 

zastosowania odpowiednio ust. 3.  

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator postępowania może w każdym momencie unieważnić Postępowanie   w całości lub 

części bez podania przyczyny. 

2. W sprawach szczególnych i uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od niniejszego Regulaminu 

wyłącznie za zgodą Zarządu ŁSI wyrażoną w uchwale. 

3. Wynajmujący dopuszcza zmianę niniejszego Regulaminu w trakcie Postępowania, przy czym 

wprowadzenie zmiany winno nastąpić w taki sposób, aby ochronione zostały interesy w toku tych 

Oferentów, którzy złożyli już Oferty, zgodnie z konstytucyjną zasadą ochrony interesów w toku.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd ŁSI, 

a w zakresie wykonywania swoich zadań określonych w § 14 ust. 5 Regulaminu – decyduje 

Komisja. 

5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty lokalu  

Załącznik nr 2 – Protokół z przebiegu licytacji ustnej. 

Załącznik nr 3 – Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych na wynajem lokali  stanowiących 

własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 

Załącznik nr 4 – Formularz oceny złożonych ofert. 

Załącznik nr 5 – Wzór protokołu Komisji z przebiegu postępowania. 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta. 

Załącznik nr 7 – Wzór Umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony. 

Załącznik nr 8 – Wzór Umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony. 

Załącznik nr 9 – Wzór Umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony. 

Załącznik nr 10 – Wzór Umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony. 

Załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna RODO. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania  

w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących 

 własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 

 

 

FORMULARZ OFERTY nr …………………..** 

 

 

Oferta na najem lokalu użytkowego oznaczonego nr …….. o powierzchni …………m², 

znajdującego się  w budynku przy ul.  …………………………….…………………  w Łodzi 

w postępowaniu w przedmiocie najmu tego lokalu w budynku stanowiącym własność 

„Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 

 

Ogłoszenie nr………………….  

Tryb konkursowy………………………. 

 

 
 

Imię i nazwisko/nazwa 

Oferenta lub osoby 

upoważnionej/uprawnionej do 

jego reprezentowania z 

wykazaniem umocowania 

KRS/ewidencji działalności 

gospodarczej 

 

 

 

Nr NIP i REGON 

i nr PESEL (w przypadku 

osób fizycznych) 

 

 

 

 

 

 

 

Adres korespondencyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon/fax 

tel. komórkowy 

e-mail 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 9 z 49 

 

 

Proponowana stawka 

miesięcznego czynszu za 1 m² 

netto  

 

 

Koncepcja funkcjonowania 

lokalu  

 

 

Rodzaj prowadzonej 

działalności 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria merytoryczne  

(max. 50 punktów) 

 

 

 

1. Status przedsiębiorcy: 

a. mikroprzedsiębiorca                               TAK/NIE
*
   

                                      25 pkt. 

 

b. mały przedsiębiorca                               TAK/NIE
*
   

                                                                            20 pkt. 

 

c. średni przedsiębiorca                              TAK/NIE
*
                                                                                                      

15 pkt. 

 

2. Przedsiębiorca zatrudniający co najmniej 1 osobę 

niepełnosprawną                                          TAK/NIE
*
  

5 pkt. 

3. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w m. Łodzi (zgłoszoną do CEIDG) 

TAK/NIE* 

10 pkt.                                                                                 
4. Przedsiębiorca, który zatrudnił w ciągu 3 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia oferty osobę bezrobotną z 

obszaru rewitalizacji lub oświadcza, że zatrudni osobę 

bezrobotną z obszaru rewitalizacji w ciągu 3 miesięcy od 

dnia podpisania umowy 

najmu                                                            TAK/NIE
*
 

5 pkt. 
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5. Podmiot ubiegający się o lokal posiada status Spółdzielni 

Socjalnej                                    TAK/NIE
*
 

5 pkt.                                      

 

Na potrzeby oceny kryterium merytorycznego przyjmuje się następujące rozumienie użytych 

pojęć: 

 

Mikroprzedsiębiorca – rozumie się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku  

z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 2 milionów euro; 

 

Mały przedsiębiorca -  rozumie się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku  

z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 10 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 

 

Średni przedsiębiorca – rozumie się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku  

z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani 

małym przedsiębiorcą; 

 

 

Niepełnosprawny – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                                                           

 

Bezrobotny - w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy 

 

Obszar Rewitalizacji  - obszar określony w uchwale XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z 

dnia 10 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji miasta Łodzi 

 

Spółdzielnia socjalna  - w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych 
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…………………..                                           ………………………………………………… 
Miejsce i data                                                                  Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/uprawnionej  

                                                                                                     do jego reprezentowania 

 

 

 

 

*   - niepotrzebne skreślić 

** - numer nadaje Wynajmujący  
 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY nr …………………..** 

 

 

Oferta na najem lokalu mieszkalnego oznaczonego nr …….. o powierzchni ………m², 

znajdującego się  w budynku przy ul.  …………………………….…………………  w Łodzi 

w postępowaniu w przedmiocie najmu tego lokalu w budynku stanowiącym własność 

„Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 

 

Ogłoszenie nr………………….  

Tryb konkursowy………………………. 

 

 
 

Imię i nazwisko 

 

 

nr NIP  

lub 

nr PESEL  

 

 

 

 

 

 

 

Adres korespondencyjny 
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Telefon/fax 

tel. komórkowy 

e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowana stawka 

miesięcznego czynszu za 1 m² 

- czynsz miesięczny  za najem 

lokalu słownie (………) 

 

 

 

 

 

Kryteria merytoryczne  

(max. 50 punktów) 

 

 

 

 

1. Obecnie mieszkam na obszarze  

rewitalizacji                                                TAK/NIE
*
   

17 pkt 

 

2. Posiadam status studenta w przedziale  

wiekowym 18-25 lat                                   TAK/NIE
*
                                

8 pkt 
 

3. Lokal, który obecnie zamieszkuję posiada wyłącznie 

ogrzewanie: 

a. elektryczne                                            TAK/NIE
*
   

10 pkt 
                                                 

b. gazowe/węglowe                                  TAK/NIE
*
   

5 pkt 

                                         
4. Obecnie zamieszkiwany lokal nie posiada:  

a. łazienki                                                 TAK/NIE
*
   

5 pkt 

                                                          

b. toalety                                                   TAK/NIE
*
   

                                                                        5pkt 

                                                            
 

Informacje dodatkowe: 
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Na potrzeby oceny kryterium merytorycznego przyjmuje się następujące rozumienie użytych 

pojęć: 

 

Obszar Rewitalizacji  - obszar określony w uchwale XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z 

dnia 10 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji miasta Łodzi 
 

 

…………………..                                           ………………………………………………… 
Miejsce i data                                                                  Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/uprawnionej  

                                                                                                     do jego reprezentowania 

 

 

 

 

*    - niepotrzebne skreślić 

** - numer nadaje Wynajmujący  
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTA W POSTĘPOWANIU W PRZEDMIOCIE NAJMU/ LOKALU 

MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ SPÓŁKI 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 

maja 2018 roku 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) – 

RODO, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO Spółka informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Oferenta w związku ze złożeniem oferty najmu lokalu mieszczącego się  

w budynku stanowiącym własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. jest Łódzka Spółka 

Infrastrukturalna sp. z o.o. 

                                        Dane kontaktowe Spółki:  ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź,  

                                        tel. 42 66 49 100, adres e-mail daneosobowe@lsi.lodz.pl 

 

2. Spółka przetwarza dane osobowe oferenta w celu realizacji postepowania w przedmiocie najmu  lokalu  

nr …………………….. przy ulicy………………………………. w Łodzi, a także w celu wywiązania się  

z obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę jako stronę  tego postępowania - art. 6 ust. 1 lit. b, c, art. 9 

ust. 2 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę danych osobowych jest postępowanie  

w celu wyboru najemcy lokalu użytkowego oraz przepisy prawa nakładające określone obowiązki na Spółkę 

jako stronę tego postępowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu 

przeprowadzenia postępowania w celu wyboru najemcy lokalu użytkowego oraz wypełnienia obowiązków 

prawnych. Spółka przetwarzać będzie dane osobowe oferenta jedynie w zakresie i celu wynikającym  

z postępowania i przepisów prawa. 

 

3. Dane osobowe oferenta przetwarzane będą przez okres trwania postępowania.  
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4. Odbiorcami danych osobowych najemcy będą w szczególności: 

 organy administracji publicznej (np. Urzędy Skarbowe) – na mocy odpowiednich przepisów prawa; 

 banki – w celu rozliczenia wzajemnych zobowiązań i należności wynikających z umowy cywilnej,  

w przypadku ich wypłaty za zgodą najemcy na rachunek bankowy; 

 podmioty świadczące dodatkowe usługi dla Spółki – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający 

sprawozdanie finansowe, i inni świadczący usługi na rzecz Spółki w zakresie obsługi nieruchomości,  

w której mieści się najmowany lokal 

 organy egzekucyjne - w przypadku prowadzonych egzekucji sądowych lub administracyjnych. 

 

5. Oferentowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 

cofnięciem. 

 

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych oferent -  może zwrócić się  

do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje prawo wniesienia skargi  

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania  

w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących 

 własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 

 

Łódź, dnia ………….20….r. 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU LICYTACJI USTNEJ 

 

dotyczącej stawki miesięcznego czynszu za 1m² powierzchni lokalu  

nr …………. przy ulicy ……………….. w Łodzi przeprowadzonej w dniu 

…………………………. 

W dniu ………………………. w …………………………………………………………  

Komisja w składzie: 

Przewodniczący Komisji  ………………………………..………………………... 

Sekretarz Komisji   ……….……………………..…………………….…… 

Członek Komisji   ……………………………………..…………..………. 

Członek Komisji   …………………………………………………………. 

Członek Komisji   …………………………………………………………. 

przeprowadziła licytację ustną w sprawie wynajmu lokalu  

nr …………., o pow. ………m²       przy ulicy …………………… w Łodzi w budynku 

stanowiącym własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za 1m² powierzchni lokalu wynosiła ……… zł 

netto (słownie:……………………………………………………………………….) 

W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono przyszłego najemcę, który wylicytował 

najwyższą ofertę/nie wyłoniono najemcy.* 

Wysokość najwyższej wylicytowanej stawki miesięcznego czynszu najmu za 1m² 

powierzchni lokalu wynosi: …….. zł netto  

(słownie:…………………….………………………………….)  

 

Zwycięzcą licytacji został: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko/nazwa Oferenta lub osoby upoważnionej/uprawnionej do jego reprezentowania  

 

Protokół został odczytany po zakończeniu licytacji ustnej. 

 

Podpisy członków Komisji:  

 

1. …………………………………………………………………………………………

……… 

 

2. …………………………………………………………………………………………

………. 

 

3. …………………………………………………………………………………………

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

……… 

 

5. …………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

Podpisy uczestników licytacji:  

 Imię i nazwisko/nazwa Oferenta 

lub osoby 

upoważnionej/uprawnionej do 

jego reprezentowania 

 Rodzaj umocowania 

KRS/ewidencja działalności 

gospodarczej 

 

 

Nr dokumentu 

potwierdzającego 

tożsamość 

 

Podpis 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu postępowania  

w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących 

 własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 

 

REGULAMIN 

 

prowadzenia aukcji elektronicznych na wynajem lokali stanowiących własność 

„Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 

 

 

Definicje:  

 

1) Administrator Platformy eB2B (zw. dalej Administratorem) - eB2B sp. z o.o.          

  z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 51 lok U21, pełniący rolę pomocy 

technicznej, współpracujący z użytkownikami Platformy zakupowej eB2B, na 

moment wprowadzania niniejszego Regulaminu,  

2) Platforma Zakupowa eB2B (zw. dalej Platformą) – dostępny za pośrednictwem 

protokołu elektronicznego https zbiór internetowych aplikacji biznesowych, używany 

przez Organizatora w celu przeprowadzenia procesu wyboru Najemcy lokalu, 

3) Etap składania ofert – etap postępowania, podczas którego Oferenci,                                 

 w wyznaczonym przez Organizatora czasie, składają swoje oferty, które następnie są 

przenoszone do etapu Aukcji, 

4) Cena – wysokość stawki czynszu miesięcznego za 1 m
2
 powierzchni lokalu,  

5) Cena wywoławcza – najniższa cena, od której zaczyna się aukcja, 

6) Postąpienie – wartość pieniężna, o którą można zwiększyć Ofertę, 

7) Podstawowy czas trwania aukcji – czas aukcji liczony od momentu jej rozpoczęcia 

do momentu jej zakończenia, bez uwzględnienia czasu przedłużenia aukcji 

wynikającego z dogrywek, 

8) Dogrywka – mechanizm, który powoduje przedłużenie Podstawowego Czasu 

Trwania Aukcji i umożliwia dalsze składanie Ofert; dogrywka zostaje uruchomiona 

automatycznie w przypadku złożenia Oferty  przy spełnieniu określonych warunków, 

9) Oferta aukcji – oświadczenie woli Oferenta, zawierające cenę podlegającą licytacji 

podczas aukcji; na gruncie niniejszego Regulaminu używa się również zamiennie 

określenia „Oferta”. 

Ponadto, na gruncie niniejszego Regulaminu, obowiązują definicje podane w Regulaminie 

postępowania w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących własność „Łódzkiej 

Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 
 

§1 Przedmiot Regulaminu  

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie szczegółowych zasad aukcji i jej 

przebiegu. 

2. Celem aukcji jest doprowadzenie do zaoferowania przez Oferenta najwyższej wysokości 

miesięcznego czynszu najmu: 

a. lokale użytkowe: netto określonego w złotych, plus podatek od towarów i usług VAT 

przy czym stawka  z tytułu najmu nie obejmują dodatkowych świadczeń tj. energii 

elektrycznej, energii cieplnej, opłat za ciepłą i zimną wodę, opłaty za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi, itp., do zapłaty których zobowiązany jest przyszły Najemca. 
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b. lokale mieszkalne: brutto określonego w złotych przy czym stawka z tytułu najmu nie 

obejmują dodatkowych świadczeń tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, opłat za ciepłą 

i zimną wodę, opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, itp., do zapłaty 

których zobowiązany jest przyszły Najemca. 

3. Przed przystąpieniem do udziału w aukcji Oferent winien zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem.  

 

§ 2 Zasady aukcji 

1. Aukcja jest jednoetapowa; prowadzona jest przez Organizatora za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej eB2B. 

2. Oferent musi posiadać konto na Platformie eB2B. Po założeniu konta Oferent otrzymuje 

unikalny login do Platformy i hasło do logowania, które zobowiązuje się zachować  

w poufności. Strony ustalają, iż Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnienie 

loginu i hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej, lub za ich niewłaściwe zabezpieczenie, w tym 

odpowiada za wszelkie skutki działania takiej osoby w ramach aukcji, nie wykluczając 

odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Organizatora. 

3. Oferta aukcji złożona w trakcie aukcji zachowuje ważność, a Oferent jest nią związany 

również po zakończeniu aukcji.  

4. Informacji technicznych związanych z organizacją aukcji udziela Administrator pod 

numerem telefonu: (+48) 22 378 39 70, 22 258 48 61, 22 428 19 28, e-mail: 

admin@eb2b.com.pl.  

5. Zaproszenie do udziału w aukcji publikowane jest za pośrednictwem Platformy na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Organizatora w zakładce Najem lokali. 

Zaproszenie zawiera co najmniej następujące informacje: 

a) adres lokalu, jego wielkość i położenie, 

b) informację na temat wadium  i określenie jego wysokości oraz formy i terminu 

jego wniesienia, nr konta, 

c) cenę wywoławczą, 

d) dokumenty niezbędne do przystąpienia do udziału w aukcji oraz termin i formę  

ich złożenia, 

e) termin rozpoczęcia aukcji, termin i warunki zamknięcia aukcji, 

f) formułę matematyczną, która zostanie wykorzystana w aukcji do automatycznego 

tworzenia kolejnych kwalifikacji na podstawie przedstawionych nowych cen  

lub wartości. 

6. Załącznikiem do aukcji jest projekt umowy najmu. 

 

§ 3 Warunki udziału w aukcji 
1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego Regulaminu oraz 

Regulaminu postępowania w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących 

własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. bez zastrzeżeń. 

2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu. Oględziny 

lokalu odbędą się w terminie uzgodnionym z Organizatorem. 

3. Przystępując do aukcji Oferent akceptuje warunki najmu określone w projekcie umowy 

najmu. 

4. Przed przystąpieniem do aukcji Oferent składa dokumenty, o których mowa  

w § 2 ust. 5 lit. d oraz wpłaca wadium. Oferent zostaje dopuszczony do udziału w aukcji 

po pozytywnej weryfikacji dokumentów przez Organizatora. 

 

§ 4 Przebieg aukcji 

mailto:admin@eb2b.com.pl
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1. Oferenci składają swoją Ofertę za pośrednictwem Platformy w wyznaczonym przez 

Organizatora etapie składania ofert. 

2. Ofertę uważa się za poprawnie złożoną,  po kliknięciu przycisku „złóż ofertę”                

 w zakładce „Oferta” i zarejestrowaniu jej przez system, co stanowi potwierdzenie 

otrzymania Oferty. 

3. Oferta aukcji złożona w etapie składania Ofert zostaje automatycznie przeniesiona do 

aukcji. 

4. W przypadku złożenia takich samych Ofert w etapie składania ofert i niedokonania ich 

zmiany w trakcie aukcji o kolejności Ofert decyduje moment ich złożenia w etapie 

składania Ofert w myśl § 3 ust. 5 Regulaminu postępowania w przedmiocie najmu lokali  

w budynkach stanowiących własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 
5. W toku aukcji, Oferenci za pomocą formularza umieszczonego na Platformie, 

umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia 

z Platformą, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej 

ocenie i klasyfikacji. 

6. Podstawowy czas trwania aukcji  może zostać wydłużony o dogrywki. Dogrywka jest 

uruchamiana, jeżeli jeden z Oferentów złoży Ofertę w ostatniej minucie trwania aukcji. 

7. Aukcja jest skuteczna, jeżeli przystąpi do niej co najmniej jeden Oferent i zaoferuje co 

najmniej cenę wywoławczą. 

8. Aukcja zamknie się samoczynnie, jeśli w ostatniej minucie podstawowego czasu trwania 

aukcji lub w czasie dogrywki nie zostanie złożona nowa Oferta aukcji. 

9. W zakładce „Oferta” widoczne będą co najmniej: cena wywoławcza, wartość ostatniej 

złożonej przez Oferenta Oferty, miejsce Oferenta w rankingu oraz wartość Oferty 

najkorzystniejszej. 

10. W przypadku, gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji 

elektronicznej, Organizator wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej  

na następny po usunięciu awarii dzień roboczy z uwzględnieniem stanu Ofert po ostatnim 

zatwierdzonym postąpieniu. 

 

§ 5 Zakończenie aukcji 

1. Organizator zamyka aukcję w terminie określonym w zaproszeniu do aukcji  

z zastrzeżeniem § 4 ust. 10. 

2. O wyniku aukcji Organizator powiadomi Oferentów za pośrednictwem Platformy 

(zakładka „Pytania/informacje”) lub mailowo w terminie do 7 dni od jej zakończenia. 

3. W przypadku podjęcia decyzji o unieważnieniu lub odstąpieniu od aukcji, Organizator 

powiadomi Oferentów o tym zdarzeniu za pośrednictwem Platformy (zakładka 

„Pytania/informacje”) lub mailowo. 

4. Informacja o zakończeniu/unieważnieniu postępowania jest automatycznie wysyłana  

do Oferentów przez Platformę. 

5. Zwycięzca aukcji zostanie poinformowany drogą mailową o dalszych niezbędnych 

formalnościach. 

6. Wylicytowanie przez Oferenta najwyższej stawki najmu nie jest jednoznaczne z wyborem 

jego Oferty. O ostatecznym wyniku postępowania zadecydują kryteria określone w §3 

Regulaminu postępowania w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących 

własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 

 

§ 6 Ograniczenia odpowiedzialności Organizatora 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) unieważnienia aukcji na każdym etapie bez podawania przyczyny, 
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b) odstąpienia od aukcji, powtórzenia aukcji, przesunięcia jej terminu bez podawania 

przyczyny. W takim przypadku Organizator niezwłocznie powiadomi wszystkich 

uczestników aukcji o dokonanych zmianach, 

c) wycofania lokalu z aukcji bez podawania przyczyny. 

Z powyższego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku  

do Organizatora. 

2. Oferent przyjmuje do wiadomości, że możliwość dostępu i korzystania z Platformy 

uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych, zapewnianych przez 

dostawców usług i transmisji danych, z których korzystają Oferent i Organizator. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia związane  

z nieprawidłową transmisją danych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z 

niewłaściwym działaniem Platformy, jej błędami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami 

w operacji 

 lub przekazie informacji, wirusem komputerowym i awarią. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wzięcia udziału 

w aukcji przez osobę trzecią podającą się za Oferenta. W szczególności dotyczy to 

sytuacji, gdy korzystanie z Systemu przez osobę trzecią nastąpiło w wyniku zawinionej 

utraty, jak również umyślnego lub nieumyślnego przekazania przez Oferenta informacji 

niezbędnych do korzystania z Platformy. Oferent odpowiada za działania takich osób jak 

za działania własne. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie zapisy 

„Regulaminu postępowania w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących 

własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o.”, a także odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

2. Jakiekolwiek spory mające związek z uczestnictwem Oferenta w aukcji organizowanej 

przez Organizatora będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo  

dla siedziby Organizatora. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu najmu lokali w budynkach 

 stanowiących własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 

 

Formularz oceny złożonych ofert 

 

Lokal nr ……….  

Adres: …………………………………………………………………… 

Zestawienie złożonych ofert: 

Lp. 

Nazwa 

podmiotu/Imię i 

nazwisko adres 

Oferenta 

Proponowana 

stawka za 1 

m² 

Liczba 

punktów 

uzyskanych za 

kryterium 

merytoryczne 

Liczba 

punktów 

uzyskanych za 

kryterium 

cenowe 

Liczba 

punktów 

uzyskanych  

Ranking 

złożonych 

ofert 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Podsumowanie: 

Wpłynęło…………….. ofert,  

odrzucono ofertę/y nr ………………………………,  

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr……………………………… 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący Komisji ………………………………………………………. 

Sekretarz Komisji  ……………………………………………………… 

Członek Komisji  ………………………………………………………. 

Członek Komisji  ………………………………………………………. 

Członek Komisji  ………………………………………………………. 

 

Podpisy Komisji:  

1. …………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………… 

 

4. …………………………………………………………… 

 

5. …………………………………………………………… 

 

Łódź, dnia ………….20….r. 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu postępowania  

w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących 

 własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 

 

Protokół Komisji z przebiegu postępowania  
 

w dniu ……………………. …w sprawie rozstrzygnięcia postępowania w przedmiocie najmu 

lokalu oznaczonego nr …….…….. o powierzchni ………………m², znajdującego się  w 

budynku przy ul.  …………………………….…………………  w Łodzi  

 

Tryb konkursu:…………………………………… 

 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący Komisji ………………………………………………………. 

Sekretarz Komisji  ………………………………………………………. 

Członek Komisji  ………………………………………………………. 

Członek Komisji  ………………………………………………………. 

Członek Komisji  ………………………………………………………. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja postanawia, co następuje:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
Oferenci spełniają wszelkie wymogi zawarte w obowiązującym w ŁSI sp. z o.o. Regulaminie postępowania  

w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 

 

Podpisy Komisji:  

 

 

1. ……………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………… 

 

5. …………………………………… 

 

 

 

Łódź, dnia ………….20….r. 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu postępowania  

w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących 

 własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

 

Ja, niżej podpisana/-y……….…………..…………………………………/reprezentująca/y 

………………………………………………………*oświadczam, że:  

 

 

 zapoznałam/-em się i akceptuję zasady wynajmu lokalu oznaczonego  

nr …….…….. o powierzchni ………………m², znajdującego się  w budynku przy  

ul.  …………………………….…………………  w Łodzi w postępowaniu  

w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących własność „Łódzkiej Spółki 

Infrastrukturalnej” sp. z o.o., ogłoszenie nr…………………., tryb 

konkursowy………………………. zgodnie z regulaminem postępowania, którego 

warunki przyjmuję bez zastrzeżeń oraz zgodnie z załączonym projektem umowy, 

której treść niniejszym akceptuję,  

 dokonałam/-em oględzin pomieszczeń, zapoznałam/-em się z ich stanem technicznym  

i akceptuję go,  

 wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone są 

zgodnie z prawdą. 

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem: 

1) Pracownikiem ŁSI sp. z o.o. w Łodzi; 

2) Członkiem organów ŁSI sp. z o.o. w Łodzi; 

3) Osobą, która wchodziła w skład organów ŁSI sp. z o.o. w Łodzi; 

4) Związany z ŁSI sp. z o.o. w Łodzi umową zlecenia, umową o dzieło albo inną umową 

o świadczenie usług jako usługodawca; 

5) Członkiem rodziny osób wskazanych w pkt. 1-4, przy czym przez członka rodziny 

rozumie się małżonka, osobę pozostającą w stałym pożyciu, wstępnych pierwszego 

stopnia, zstępnych pierwszego stopnia, rodzeństwo, dzieci małżonka, dzieci osoby 

pozostającej w stałym pożyciu – przy czym ustanie stosunku małżeństwa lub stałego 

pożycia w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed datą złożenia oświadczenia nie 

powoduje, że osoba, z którą małżeństwo albo pożycie ustały, przestaje być członkiem 

rodziny; 

6) Członkiem organu podmiotu związanego z ŁSI sp. z o.o. umową zlecenia albo  inną 

umową o świadczenie usług jako usługobiorca; 

7) Radnym Rady Miejskiej w Łodzi. 

 

 

…………………..                                           ………………………………………………… 
Miejsce i data                                                                  Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/uprawnionej  

                                                                                                     do jego reprezentowania 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu postępowania  

w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących 

 własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 
 

WZÓR 

 

UMOWA NAJMU LOKALU 

 

zawarta w ………………… w dniu …………… pomiędzy: 

„Łódzką Spółką Infrastrukturalną” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 17, 

REGON:100077301, NIP:725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego ………………… PLN, 

działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000243066, zwaną w dalszej części umowy „Wynajmującym”,  

 reprezentowaną przez: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

a 

Panem/Panią …………………………………………………………prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą ………………………………………………...z siedzibą w 

………………………………, wpisaną/ym do …………………………,REGON: 

…………………….NIP :…………………….zwaną/ym w dalszej części umowy „Najemcą”, 

reprezentowaną/ym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………..*
*Wypełnić właściwe pole  

 

§ 1 

Własność budynku 

 

Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem budynku, położonego w Łodzi, przy 

………………………., dla którego prowadzona jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia  

w Łodzi XVI Wydział  Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr ……………………… oraz,  

że jest uprawniony do oddania w najem lokalu nr ……. znajdującego się w powołanym wyżej 

budynku. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy najmu 
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1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal o łącznej powierzchni ............ m², znajdujący się w 

budynku, o którym mowa w § 1, usytuowany na ……….. oznaczony jako lokal nr ………..,wraz 

z wyposażeniem, urządzeniami i instalacjami określonymi w protokole  zdawczo-odbiorczym 

będącym integralną częścią umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem najmu.  

2. Wynajmujący oddaje Najemcy dodatkowo w najem ……………………………………….o 

powierzchni ………… m², znajdujący się ……………………………………………….., wraz 

z wyposażeniem, urządzeniami i instalacjami określonymi w protokole  zdawczo-odbiorczym 

będącym integralną częścią umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem najmu. 

3. Przedmiot najmu wykorzystywany będzie przez Najemcę wyłącznie na cele …………………….. 

 

 

§ 3 

Obowiązki Wynajmującego 

 

1. W ramach obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wynajmujący zobowiązuje się wobec 

Najemcy do następujących świadczeń: 

a) zapewnienia ogrzewania lokalu w sezonie grzewczym, 

b) zapewnienia ciepłej i zimnej wody do celów sanitarnych wraz z odprowadzaniem ścieków. 

Powyższe świadczenia Wynajmującego stanowią podstawę do poboru opłaty zaliczkowej na 

poczet przyszłych opłat eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu i nie są objęte 

czynszem najmu uiszczanym przez Najemcę. 

 

§ 4 

Obowiązki Najemcy 

 

1. Najemca obowiązany jest do używania przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie  

z jego przeznaczeniem i celem umowy. 

2. Najemca obowiązany jest prowadzić działalność w przedmiocie najmu w sposób nieuciążliwy       

i niezakłócający działalności Wynajmującego oraz innych najemców. 

3. Najemca nie może przedmiotu najmu oddać w całości lub w części osobie trzeciej do bezpłatnego 

używania, w dzierżawę albo w podnajem, jak i udostępniać tytułem jakiegokolwiek innego 

stosunku cywilnoprawnego. W przypadku gdyby osoba trzecia przedmiotu najmu używała, 

wówczas domniemywa się, że Najemca udostępnił przedmiot najmu tej osobie trzeciej tytułem 

podnajmu.  

4. Najemca obowiązany jest utrzymać zajmowany lokal we właściwym stanie sanitarnym  

i technicznym. 

5. Najemcę w trakcie trwania najmu obciążają drobne remonty i naprawy mające na celu utrzymanie 

przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, a w szczególności:  

a) dokonywanie wszelkich napraw okien i drzwi, 

b) naprawa podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin 

ceramicznych, szklanych i innych, 

c) dokonywanie napraw urządzeń sanitarnych zainstalowanych w lokalu, 

d) usuwanie niedrożności przewodów odpływowych do urządzeń sanitarnych lokalu, aż do 

pionów zbiorczych, 

e) naprawy i wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, 



 

Strona 26 z 49 

 

f)      naprawy innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych, w tym: 

malowanie lub tapetowanie oraz naprawy uszkodzeń tynków ścian i sufitów; malowanie 

drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń sanitarnych i grzewczych, 

g) naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

6. Najemca poza naprawami wymienionymi w ust. powyżej, jest obowiązany do naprawienia szkód 

powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.  

7. Wszelkie remonty i naprawy muszą być uprzednio uzgodnione z Wynajmującym w formie 

pisemnej. 

8. Wszelkie adaptacje, modernizacje, ulepszenia oraz  zmiany struktury wynajętego lokalu, a także 

zainstalowanie w nim na stałe urządzeń technicznych, wymagają uprzedniej, pisemnej zgody 

Wynajmującego. Koszty z tym związane ponosi Najemca, a Wynajmujący, po zakończeniu 

stosunku najmu, na zasadzie odstępstwa od art. 676 Kodeksu cywilnego, zatrzymując 

jakiekolwiek dokonane przez Najemcę adaptacje, modernizacje, ulepszenia lub zmiany struktury 

przedmiotu najmu, nie ma obowiązku zwrotu Najemcy wartości poniesionych nakładów. 

Wynajmujący może też, według swego wyboru, żądać usunięcia dokonanych przez Najemcę 

adaptacji, modernizacji, ulepszeń lub zmian struktury przedmiotu najmu, w określonym przez 

siebie terminie, a w braku jego określenia przez Wynajmującego – w dacie zakończenia stosunku 

najmu.  

9. Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za szkody spowodowane w przedmiocie najmu przez 

osoby trzecie, przebywające w tymże przedmiocie najmu za jego zgodą, jak za skutki własnych 

działań lub zaniechań. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy, 

winna obejmować ryzyko, o którym mowa w niniejszym, ustępie, na sumę ubezpieczenia nie 

niższą od ………….. złotych.  

10. Najemca obowiązany jest do przestrzegania postanowień prawa miejscowego, a zwłaszcza 

uchwały nr XXI/483/15 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy 

Piotrkowskiej oraz uchwały nr XXXVII/966/16 Rady Miasta w Łodzi z dn. 16.11.2016 r. pn. 

„Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych z jakich mogą być wykonane dla miasta Łodzi”, a także jakichkolwiek innych 

uchwał, które by je zmieniały lub zastępowały.  

11. Najemca może umieszczać na budynku, o którym mowa w § 1 Umowy, takie reklamy, jakich 

treść i formę uzgodni z Wynajmującym. Wszelkie ustalenia wymagają pisemnej zgody 

Wynajmującego.  

 

§ 5 

Czynsz najmu i opłaty 

  

1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz za najmowaną 

powierzchnię: 

a) określoną w §2 ust. 1 w kwocie .............. złotych (słownie: ...................................) 

podwyższoną o podatek VAT, tj. kwotę ……………. (słownie: ………….) złotych 

miesięcznie. 

b) określoną w §2 ust. 2 w kwocie…………..złotych (słownie: ...................................) 

podwyższoną o podatek VAT, tj. kwotę ……………. (słownie: ………….) złotych 

miesięcznie. 
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2. Oprócz czynszu określonego w ust. 1, Najemca jest zobowiązany uiszczać miesięczną opłatę 

administracyjną określoną w karcie lokalu tj. załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym 

jej integralną część. 

3. Oprócz czynszu określonego w ust. 1 oraz opłaty administracyjnej określonej w ust. 2 Najemca 

zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty eksploatacyjne niezależne od Wynajmującego, 

wynikające ze świadczeń dokonywanych przez osoby trzecie. Wysokość opłat eksploatacyjnych 

obowiązująca w chwili zawarcia umowy zostanie ustalona w karcie lokalu tj. załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część. Wysokość opłat eksploatacyjnych jest 

zależna od osób trzecich, obciążających tymi opłatami Wynajmującego, zatem zmiana wysokości 

tych opłat nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. Wynajmujący będzie informował Najemcę o 

zmianie wysokości opłat eksploatacyjnych, w miarę możliwości czyniąc to z wyprzedzeniem.   

4. Najemca zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na 

…………………………………... Najemca ma obowiązek przedstawić umowę/y, o której mowa 

powyżej, na każde wezwanie Wynajmującego. 

5. Najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych w przedmiocie 

najmu w celu naliczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych wg stawki ustalanej uchwałą 

Rady Miejskiej w Łodzi. 

4.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych danych złożonych w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 4, Wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia opłaty wg poczynionych przezeń 

ustaleń, co do liczby zatrudnionych osób.   

4.2. W przypadku nałożenia kary na Wynajmującego z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości 

związanych z wywozem odpadów komunalnych z przyczyn związanych z przedmiotem 

niniejszej Umowy, Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kosztami 

poniesionymi  

w związku z nałożoną karą.  

6. Najemca zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na wywóz odpadów powstających 

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Najemca ma obowiązek przedstawić umowę, 

o której mowa powyżej, na każde wezwanie Wynajmującego.   

7. Rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonuje Wynajmujący raz w roku 

najpóźniej do 31 marca roku następnego na podstawie otrzymanej przez Wynajmującego faktury 

 z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przez wyliczenie kosztów zużycia 

przypadających na Najemcę, z uwzględnieniem dokonanych przez niego zaliczkowych wpłat na 

poczet kosztów zużycia wody. 

8. Rozliczenia kosztów w odniesieniu do wniesionych przez Najemcę opłat za energię cieplną 

dokonuje Wynajmujący raz w roku najpóźniej do 31 marca roku następnego, na podstawie 

otrzymanej przez Wynajmującego faktury od dostawcy energii cieplnej. Rozliczenie to będzie 

stanowić podstawę ustalenia przez Wynajmującego cen na następny okres rozliczeniowy.   

9. Opłaty, o którym mowa w ust. 1-3, płatne będą z góry w terminie do 14 dnia danego miesiąca 

kalendarzowego, za który następuje zapłata opłat (liczy się data uznania rachunku 

Wynajmującego kwotą przelewu), na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, 

przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze. 

10. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu w całości albo w części wyżej wymienionych należności, 

Wynajmującemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

11. Wynajmującemu przysługuje prawo corocznej waloryzacji stawki czynszu i opłaty 

administracyjnej, określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłoszonych w komunikacie Prezesa GUS w pierwszym kwartale roku za rok ubiegły. Zmiana 
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czynszu zgodnie z powyższymi zasadami nastąpi od miesiąca ………..……... r. Waloryzacja nie 

stanowi zmiany umowy. 

12. Niezależnie od waloryzacji, o której mowa w ust.11, Wynajmujący może także zmienić wysokość 

stawki czynszu lub opłaty administracyjnej, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu lub 

opłaty administracyjnej najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego 

następującego po dokonaniu wypowiedzenia, o czym poinformuje Najemcę w  formie pisemnej. 

Zmiana wysokości stawki czynszu lub opłaty administracyjnej nie wymaga zmiany niniejszej 

Umowy.  

  

 

§ 6 

Ubezpieczenie  

 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia budynku, w którym znajduje się przedmiot 

najmu, od ognia i innych zdarzeń losowych. 

2. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia wynajmowanego lokalu od zagrożeń pożarowych. 

3. Na Najemcy ciąży obowiązek ubezpieczenia mienia, które wniesie do przedmiotu najmu,  

a w szczególności znajdujących się w nim towarów, wyposażenia, sprzętów i urządzeń,  

od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również od kradzieży. Najemca ubezpieczy się ponadto 

od OC z tytułu działalności prowadzonej w przedmiocie najmu. Ubezpieczenia te Najemca będzie 

utrzymywał przez czas trwania umowy. 

4. Każda ze Stron przedstawi na żądanie drugiej strony polisę ubezpieczeniową stwierdzającą 

zawarcie umowy, do zawarcia, której Strona była zobowiązana stosownie do postanowień 

zawartych w ust. 1 i 3. 

5. Wynajmujący nie odpowiada za mienie Najemcy wniesione do przedmiotu najmu. 

 

 

§ 7 

Udostępnienie lokalu 

 

Najemca jest zobowiązany na żądanie Wynajmującego do udostępnienia lokalu w celu dokonania 

wszelkich czynności związanych z administrowaniem budynkiem, w szczególności do udostępnienia 

lokalu Wynajmującemu, odpowiednim służbom lub osobom upoważnionym przez Wynajmującego 

celem usunięcia powstałych awarii, powodujących szkodę lub bezpośrednio zagrażających 

powstaniem szkody. 

 

§ 8 

Przekazanie lokalu  

 

Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w dniu…………………… na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego podpisanego przez Strony stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Najemca 

oświadcza niniejszym, że z przedmiotem najmu zapoznał się i nie wnosi doń uwag uznając przedmiot 

najmu za zgodny z niniejszą Umową, będący w stanie dobrym i zdatnym do umówionego użytku.   

 

 

§ 9 
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Czas trwania umowy i wypowiedzenie 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………do dnia…………. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia liczonym od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego  

w miesiącu kalendarzowym w którym następuje doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu 

umowy. Umowa może być wypowiedziana z ważnych przyczyn: 

a. zaleganie przez Najemcę z zapłatą czynszu lub innych opłat wynikających z 

niniejszej umowy za trzy pełne okresy płatności, po uprzednim pisemnym 

wezwaniu najemcy udzielającym mu dodatkowego 14 dniowego terminu do 

zapłaty zaległego czynszu i opłat,  

b. stwierdzenie, że Najemca używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny  

z umową lub jego przeznaczeniem albo gdy lokal będący przedmiotem najmu 

zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie, 

c. stwierdzenie, że Najemca oddał przedmiot najmu w całości lub w części osobie 

trzeciej do bezpłatnego używania, w dzierżawę lub w podnajem – bez pisemnej 

zgody Wynajmującego, 

d. dokonanie przez Najemcę adaptacji, modernizacji lub innych czynności 

określonych w § 4 ust. 7 niniejszej umowy bez pisemnej zgody Wynajmującego. 

3.  Przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy, nie później jednak niż na miesiąc przed 

upływem tego terminu, Najemca winien zgłosić na piśmie zamiar kontynuacji najmu, co 

uprawniać będzie strony do przeprowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do 

przedłużenia umowy na kolejny okres. 

4. W przypadku rozwiązania umowy z ww. przyczyn lub przyczyny Najemca jest zobowiązany, 

bez dodatkowego zawiadomienia na piśmie, do zwrotu wszystkich kompletów kluczy oraz 

zwrotu lokalu w terminie trzech dni od daty rozwiązania umowy. W przypadku 

niedotrzymania tego warunku Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wyprowadzenie 

Najemcy na jego koszt. 

5. Rozwiązanie umowy nie ogranicza praw Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania  

na zasadach ogólnych KC. 

6. *)
1
 Strony zakładają, że budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiot najmu, zostanie 

oddany do użytkowania nie później niż do ……… 20.. roku. Jeżeli oddanie budynku do 

użytkowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, nastąpi w okresie pomiędzy ………. i…….  

.20.. roku, wówczas umowa niniejsza wchodzi w życie w dacie, którą Wynajmujący wskaże 

Najemcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z określeniem odpowiednio do 

tej daty zmodyfikowanych terminów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w § 8 

Umowy, nie późniejszych niż …………. .20.. roku. Jeżeli zaś oddanie budynku do 

użytkowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, nastąpi po ………. 20.. r., wówczas umowa 

niniejsza wygasa, chyba że Najemca wyrazi odrębną, pisemną pod rygorem nieważności 

zgodę na taką zmianę terminów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w § 8 

Umowy.  

7. *)
1
 W przypadku zmiany terminów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w § 8 

Umowy, dokonanej na podstawie ust. 6, w tym również w przypadku wygaśnięcia umowy z 

 
1
 Ustępy 6 – 8  § 9 mają zastosowanie w przypadku podpisania niniejszej umowy w trakcie trwania procesu inwestycyjnego na 

danej nieruchomości, przed oddaniem budynku do użytkowania.  
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przyczyny wskazanej w ust. 6, Najemcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec 

Wynajmującego.  

8. *)
1
 Jeżeli termin wejścia w życie umowy, określony za odrębną, pisemną zgodą Najemcy w 

sposób opisany w ust. 6, zdanie trzecie, przypadłby już w kolejnym roku kalendarzowym 

następującym po roku podpisania niniejszej umowy przez strony, wówczas prawo 

waloryzacji, o którym mowa w § 5 ust. 11, może zostać wykonane przez Wynajmującego po 

raz pierwszy dopiero w roku po nim następującym.   

 

 

§ 10 

Kaucja i zabezpieczenia 

 

1. Najemca oświadcza, że zapłacił Wynajmującemu tytułem nieoprocentowanej kaucji kwotę 

stanowiącą równowartość 3-miesięcznego czynszu, tj. kwotę ………….…… zł  

(słownie: …………………………..), na rachunek bankowy Wynajmującego, o którym mowa  

w ogłoszeniu postępowania celem zabezpieczenia czynszu wraz z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie oraz wszelkich innych roszczeń Wynajmującego mogących wyniknąć z niniejszej 

umowy. Na poczet kaucji zaliczone zostaje wpłacone przez Najemcę wadium. Kaucja podlega 

corocznej waloryzacji na zasadach określonych w § 5 ust. 11 Umowy. Wynajmujący zawiadamia 

Najemcę pisemnie o waloryzacji kaucji, a Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty 

waloryzacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia przez Wynajmującego.  

2. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku wywiązania się Najemcy z wszystkich postanowień 

umowy, w terminie 30 dni od daty sporządzenia i podpisania przez obie Strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego ze zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującego. W przypadku opisanym  

w § 4 ust. 8 (zdanie ostatnie) Umowy, Wynajmujący może zatrzymać kwotę kaucji do czasu 

zakończenia usuwania adaptacji, modernizacji, ulepszeń lub zmian struktury przedmiotu najmu, 

jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Wszelkie zaległe opłaty, koszty i odszkodowania 

przypadającego Wynajmującemu od Najemcy podlegają potrąceniu z kwoty kaucji, na co 

Najemca wyraża niniejszym zgodę.   

3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 9 ust. 2 kaucja nie zostanie zwrócona Najemcy, 

 na co wyraża on zgodę. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego na skutek co najmniej jednej spośród 

przyczyn określonych w § 9 ust. 2 umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty  

stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu na dzień złożenia oświadczenia  

o rozwiązaniu umowy wraz z  opłatami administracyjnymi i eksploatacyjnymi za świadczenia  

z tytułu najmu lokalu. W tym zakresie Najemca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy złoży 

oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 

§ 1 pkt 5 kpc z uwzględnieniem następujących warunków: 

a) kwota pieniężna, do której Najemca podda się  dobrowolnej egzekucji wynosić będzie … zł; 

b) zdarzeniem, od którego uzależnia się wykonanie obowiązku zapłaty powyższej kwoty będzie 

upływ terminu zapłaty określonego w doręczonym Najemcy pisemnym wezwaniu do zapłaty 

skierowanym do Najemcy przez Wynajmującego listem poleconym wysłanym na adres 

określony na wstępie niniejszej umowy, w którym to wezwaniu termin zapłaty oznaczony 

zostanie na 7 dni kalendarzowych od dnia jego doręczenia; 

c) termin, do którego Wynajmujący będzie uprawniony do wystąpienia o nadanie klauzuli 

wykonalności oznaczony zostanie  na dzień …. (np. 10 lat od zawarcia umowy). 
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5. Brak przedłożenia prawidłowego oświadczenia opisanego w ust. 4 skutkować będzie 

wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie tego zobowiązania pod rygorem 

rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia i zapłaty kwoty stanowiącej 

równowartość miesięcznej go czynszu na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy 

wraz z opłatami administracyjnymi i eksploatacyjnymi za świadczenia z tytułu najmu lokalu.  

 

§ 11 

Zakończenie stosunku najmu 

 

1. Po zakończeniu stosunku najmu Najemca obowiązany jest: 

1.1     zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym –  

z wyjątkiem normalnego zużycia – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

podpisanego przez Strony najpóźniej w terminie zakończenia umowy najmu;  

1.2   zwrócić Wynajmującemu równowartość zniszczonych elementów i wyposażenia 

technicznego, które znajdowały się w przedmiocie najmu w chwili wydania go Najemcy, 

zgodnie z ich wartością rynkową aktualną na dzień zakończenia stosunku najmu i wyliczoną 

przez Wynajmującego, na co Najemca wyraża zgodę. 

2. Najemca umożliwi Wynajmującemu możliwość inspekcji przedmiotu najmu w terminie 14 dni     

od czasu wypowiedzenia umowy w celu przekazania ewentualnych wskazówek dotyczących 

zdania przedmiotu najmu. 

3. W razie niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 1 i opróżnienia lokalu bez porozumienia  

z Wynajmującym – Wynajmujący ustali stopień uszkodzeń i braków w wyposażeniu przedmiotu 

najmu i obciąży Najemcę kosztami naprawy oraz kosztami odnowienia przedmiotu najmu. 

Wynajmujący ma prawo pokryć ww. koszty z kaucji wniesionej przez Najemcę. 

4. Wynajmującemu przysługuje prawo zastawu na rzeczach ruchomych Najemcy wniesionych 

do przedmiotu najmu chyba, że rzeczy te nie podlegają zajęciu. 

 

 

 § 12 

Osoby do kontaktu 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Najemcy 

jest:………………………………………..…… tel.…………………………                          

e-mail:………………………………..…., który w okresie realizacji umowy działa w imieniu i na 

rachunek Najemcy. 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wynajmującego za nadzór nad realizacją niniejszej umowy        

w kwestiach formalnych jest: ………………………………………tel..………………………. 

e-mail:……………………………….…….. . 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wynajmującego za nadzór nad realizacją niniejszej umowy        

w kwestiach technicznych jest: ………………………………………tel..………………………. 

e-mail:……………………………….…….. . 

4. Wynajmujący może zażądać od Najemcy zmiany osoby o której mowa w ust. 1, składając żądanie 

na piśmie, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy. Wówczas Najemca obowiązany jest dokonać jej zmiany zgodnie  

z żądaniem Wynajmującego, w terminie wskazanym w żądaniu Wynajmującego. 
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5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, nie wymaga pisemnej zmiany 

niniejszej umowy w formie aneksu. 

 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każda zmiana i uzupełnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie Strony,  pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Wynajmującego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Załącznik nr 1 – Karta lokalu. 

 

Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy najmu lokali  

 

 

 

NAJEMCA           

      WYNAJMUJĄCY 
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Załącznik nr 1 do Umowy najmu lokalu stanowiącego 

 własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 

 

 

Karta lokalu  

 załącznik nr 1 do umowy nr ……….. /………… 

 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………….. 

Stawka z tytułu najmu za 1 m
2
:……………………………………………………………… 

Powierzchnia użytkowa lokalu: ……………………m
2 

 
 
 
 

 

 

 

 

Tytuł obciążenia Wysokość naliczenia Kwota netto Vat Kwota brutto 

Centralne ogrzewanie     

Oprowadzanie ścieków     

Doprowadzanie zimnej i 

ciepłej wody 

    

Podgrzanie zimnej wody     

Opłata licznikowe woda 
    

Nieczystości stałe – 

Selektywne/Nieselektywne 

    

Energia elektryczna 
    

Opłaty administracyjne     

RAZEM     
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Załącznik nr 2 do Umowy najmu lokalu stanowiącego 
 własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

do umowy najmu z dnia ………  

sporządzony w Łodzi  w dniu  

Wynajmujący: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. 

Najemca: 

…………………………………………………………………………………………………

…….……..…..., 

z siedzibą w ………………………, wpisana/y do …………………..………, REGON: 

……………….……. 

NIP:……………………., reprezentowana/y przez: 

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

………………..* 

Pan/Pani …………………………………….…..…., zamieszkały/a w 

……...…………..…………...……….,  

przy ul. 

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

……… 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr…………….…....……., PESEL 

…………..……………………..., 

…………………………………………………………………………………………………

…….…………* 

1. Dane przedmiotu najmu: 

 

a) adres lokalu: ul. ……………….., ……-……. Łódź, lokal ……… 

 

b) wyposażenie: 

 energia elektryczna TAK/NIE

 

 instalacja wodno-kanalizacyjna TAK/NIE* 

 instalacja gazowa TAK/NIE* 

 centralne ogrzewanie TAK/NIE* 

 klimatyzacja TAK/NIE* 

 domofon TAK/NIE* 

 inne: …………………………………………… 

 

c) stan lokalu 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 
 Niepotrzebne skreślić 
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………………… 

d) dokumentacja fotograficzna została sporządzona TAK/NIE* 

 

2. Ruchomości (lista i stan ruchomości):  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

3. Przekazane dokumenty:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Stan liczników:  

 licznik wody zimnej nr: ……………………………….. stan licznika: 

……………………………… 

 licznik wody ciepłej nr: ……………………………….. stan licznika: 

……………………………… 

 licznik zużycia ciepła nr:………………………………  stan 

licznika:………………………………. 

 Licznik energii elektrycznej nr:……………………… stan 

licznika:……………………………… 

 

5. Klucze 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. Najemca oświadcza, iż stan przedmiotu najmu jest mu znany oraz, że znajduje się 

on w stanie właściwym do umówionego użytku i nie wnosi w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń. 

 

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  
 

Wynajmujący Najemca 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu postępowania  

w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących 

 własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 
 

WZÓR 

 

UMOWA NAJMU LOKALU  

 

zawarta w ………………… w dniu …………… pomiędzy: 

„Łódzką Spółką Infrastrukturalną” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 17, 

REGON:100077301, NIP:725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego ………………… PLN, 

działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000243066, zwaną w dalszej części umowy „Wynajmującym”,  

 reprezentowaną przez: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

a 

Panem/Panią …………………………………………………………prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą ………………………………………………...z siedzibą w 

………………………………, wpisaną/ym do …………………………,REGON: 

…………………….NIP :…………………….zwaną/ym w dalszej części umowy „Najemcą”, 

reprezentowaną/ym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………..*
*Wypełnić właściwe pole  

 

§ 1 

Własność budynku 

 

Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem budynku, położonego w Łodzi, przy 

………………………., dla którego prowadzona jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia  

w Łodzi XVI Wydział  Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr ……………………… oraz,  

że jest uprawniony do oddania w najem lokalu nr ……. znajdującego się w powołanym wyżej 

budynku. 

 

 

§ 2 

Przedmiot umowy najmu 
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4. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal o łącznej powierzchni ............ m², znajdujący się w 

budynku, o którym mowa w § 1, usytuowany na ……….. oznaczony jako lokal nr ………..,wraz 

z wyposażeniem, urządzeniami i instalacjami określonymi w protokole  zdawczo-odbiorczym 

będącym integralną częścią umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem najmu.  

5. Wynajmujący oddaje Najemcy dodatkowo w najem …………………. o łącznej powierzchni 

............ m², znajdujący się 

………………………………………………………………………………………………..wraz z 

wyposażeniem, urządzeniami i instalacjami określonymi w protokole  zdawczo-odbiorczym 

będącym integralną częścią umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem najmu.  

6. Przedmiot najmu wykorzystywany będzie przez Najemcę wyłącznie na cele …………………….. 

 

 

§ 3 

Obowiązki Wynajmującego 

2. W ramach obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wynajmujący zobowiązuje się wobec 

Najemcy do następujących świadczeń: 

c) zapewnienia ogrzewania lokalu w sezonie grzewczym, 

d) zapewnienia ciepłej i zimnej wody do celów sanitarnych wraz z odprowadzaniem ścieków. 

Powyższe świadczenia Wynajmującego stanowią podstawę do poboru opłaty zaliczkowej na 

poczet przyszłych opłat eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu i nie są objęte 

czynszem najmu uiszczanym przez Najemcę. 

 

 

§ 4 

Obowiązki Najemcy 

 

12. Najemca obowiązany jest do używania przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie  

z jego przeznaczeniem i celem umowy. 

13. Najemca obowiązany jest prowadzić działalność w przedmiocie najmu w sposób nieuciążliwy       

i niezakłócający działalności Wynajmującego oraz innych najemców. 

14. Najemca nie może przedmiotu najmu oddać w całości lub w części osobie trzeciej do bezpłatnego 

używania, w dzierżawę albo w podnajem, jak i udostępniać tytułem jakiegokolwiek innego 

stosunku cywilnoprawnego. W przypadku gdyby osoba trzecia przedmiotu najmu używała, 

wówczas domniemywa się, że Najemca udostępnił przedmiot najmu tej osobie trzeciej tytułem 

podnajmu.  

15. Najemca obowiązany jest utrzymać zajmowany lokal we właściwym stanie sanitarnym  

i technicznym. 

16. Najemcę w trakcie trwania najmu obciążają drobne remonty i naprawy mające na celu utrzymanie 

przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, a w szczególności:  

h) dokonywanie wszelkich napraw okien i drzwi, 

i) naprawa podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin 

ceramicznych, szklanych i innych, 

j) dokonywanie napraw urządzeń sanitarnych zainstalowanych w lokalu, 

k) usuwanie niedrożności przewodów odpływowych do urządzeń sanitarnych lokalu, aż do 

pionów zbiorczych, 

l) naprawy i wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, 
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m)      naprawy innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych, w tym: 

malowanie lub tapetowanie oraz naprawy uszkodzeń tynków ścian i sufitów; malowanie 

drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń sanitarnych i grzewczych, 

n) naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

17. Najemca poza naprawami wymienionymi w ust. powyżej, jest obowiązany do naprawienia szkód 

powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.  

18. Wszelkie remonty i naprawy muszą być uprzednio uzgodnione z Wynajmującym w formie 

pisemnej. 

19. Wszelkie adaptacje, modernizacje, ulepszenia oraz  zmiany struktury wynajętego lokalu, a także 

zainstalowanie w nim na stałe urządzeń technicznych, wymagają uprzedniej, pisemnej zgody 

Wynajmującego. Koszty z tym związane ponosi Najemca, a Wynajmujący, po zakończeniu 

stosunku najmu, na zasadzie odstępstwa od art. 676 Kodeksu cywilnego, zatrzymując 

jakiekolwiek dokonane przez Najemcę adaptacje, modernizacje, ulepszenia lub zmiany struktury 

przedmiotu najmu, nie ma obowiązku zwrotu Najemcy wartości poniesionych nakładów. 

Wynajmujący może też, według swego wyboru, żądać usunięcia dokonanych przez Najemcę 

adaptacji, modernizacji, ulepszeń lub zmian struktury przedmiotu najmu, w określonym przez 

siebie terminie, a w braku jego określenia przez Wynajmującego – w dacie zakończenia stosunku 

najmu. W tym ostatnim przypadku, jeżeli Najemca nie usunie dokonanych przez Najemcę 

adaptacji, modernizacji, ulepszeń lub zmian struktury przedmiotu najmu w terminie określonym 

przez Wynajmującego albo w dacie zakończenia stosunku najmu (zależnie od okoliczności), 

Wynajmujący ma prawo usunięcia tychże adaptacji, modernizacji, ulepszeń lub zmian struktury 

przedmiotu najmu na koszt i ryzyko Najemcy, a Najemca ma obowiązek zwrotu kosztów zgodnie 

z dokumentacją potwierdzającą ich poniesienie, przedstawioną przez Wynajmującego, w terminie 

7 dni od dnia doręczenia Najemcy wezwania.  

20. Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za szkody spowodowane w przedmiocie najmu przez 

osoby trzecie, przebywające w tymże przedmiocie najmu za jego zgodą, jak za skutki własnych 

działań lub zaniechań. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy, 

winna obejmować ryzyko, o którym mowa w niniejszym, ustępie, na sumę ubezpieczenia nie 

niższą od ………….. złotych.  

21. Najemca obowiązany jest do przestrzegania postanowień prawa miejscowego, a zwłaszcza 

uchwały nr XXI/483/15 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy 

Piotrkowskiej oraz uchwały nr XXXVII/966/16 Rady Miasta w Łodzi z dn. 16.11.2016 r. pn. 

„Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych z jakich mogą być wykonane dla miasta Łodzi”, a także jakichkolwiek innych 

uchwał, które by je zmieniały lub zastępowały.  

22. Najemca może umieszczać na budynku, o którym mowa w § 1 Umowy, takie reklamy, jakich 

treść i formę uzgodni z Wynajmującym. Wszelkie ustalenia wymagają pisemnej zgody 

Wynajmującego.  

 

§ 5 

Czynsz najmu i opłaty  

 

13. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz za najmowaną 

powierzchnię: 
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c) określoną w §2 ust. 1 w kwocie .............. złotych (słownie: ...................................) 

podwyższoną o podatek VAT, tj. kwotę ……………. (słownie: ………….) złotych 

miesięcznie. 

d) określoną w §2 ust. 2 w kwocie…………..złotych (słownie: ...................................) 

podwyższoną o podatek VAT, tj. kwotę ……………. (słownie: ………….) złotych 

miesięcznie. 

14. Oprócz czynszu określonego w ust. 1, Najemca jest zobowiązany uiszczać miesięczną opłatę 

administracyjną określoną w karcie lokalu tj. załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym 

jej integralną część. 

15. Oprócz czynszu określonego w ust. 1 Najemca zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty 

eksploatacyjne niezależne od Wynajmującego, wynikające ze świadczeń dokonywanych przez 

osoby trzecie. Wysokość opłat eksploatacyjnych obowiązująca w chwili zawarcia umowy 

zostanie ustalona w karcie lokalu tj. załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej 

integralną część. Wysokość opłat eksploatacyjnych jest zależna od osób trzecich, obciążających 

tymi opłatami Wynajmującego, zatem zmiana wysokości tych opłat nie wymaga zmiany 

niniejszej Umowy. Wynajmujący będzie informował Najemcę o zmianie wysokości opłat 

eksploatacyjnych, w miarę możliwości czyniąc to z wyprzedzeniem.   

16. Najemca zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na 

…………………………………. Najemca ma obowiązek przedstawić umowę/y, o której mowa 

powyżej, na każde wezwanie Wynajmującego. 

17. Najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych w przedmiocie 

najmu w celu naliczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych wg stawki ustalanej uchwałą 

Rady Miejskiej w Łodzi. 

4.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych danych złożonych w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 4, Wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia opłaty wg poczynionych przezeń 

ustaleń, co do liczby zatrudnionych osób.   

4.2. W przypadku nałożenia kary na Wynajmującego z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości 

związanych z wywozem odpadów komunalnych z przyczyn związanych z przedmiotem 

niniejszej Umowy, Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kosztami 

poniesionymi w związku z nałożoną karą.  

18. Najemca zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na wywóz odpadów powstających 

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Najemca ma obowiązek przedstawić umowę, 

o której mowa powyżej, na każde wezwanie Wynajmującego.   

19. Rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonuje Wynajmujący raz w roku 

najpóźniej do 31 marca roku następnego na podstawie otrzymanej przez Wynajmującego faktury 

 z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przez wyliczenie kosztów zużycia 

przypadających na Najemcę, z uwzględnieniem dokonanych przez niego zaliczkowych wpłat na 

poczet kosztów zużycia wody. 

20. Rozliczenia kosztów w odniesieniu do wniesionych przez Najemcę opłat za energię cieplną 

dokonuje Wynajmujący raz w roku najpóźniej do 31 marca roku następnego, na podstawie 

otrzymanej przez Wynajmującego faktury od dostawcy energii cieplnej. Rozliczenie to będzie 

stanowić podstawę ustalenia przez Wynajmującego cen na następny okres rozliczeniowy.   

21. Opłaty, o którym mowa w ust. 1-3, płatne będą z góry w terminie do 14 dnia danego miesiąca 

kalendarzowego, za który następuje zapłata opłat (liczy się data uznania rachunku 

Wynajmującego kwotą przelewu), na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, 

przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze. 
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22. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu w całości albo w części wyżej wymienionych należności, 

Wynajmującemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

23. Wynajmującemu przysługuje prawo corocznej waloryzacji stawki czynszu i opłaty 

administracyjnej, określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłoszonych w komunikacie Prezesa GUS w pierwszym kwartale roku za rok ubiegły. Zmiana 

czynszu zgodnie z powyższymi zasadami nastąpi od miesiąca ………..……... r. Waloryzacja nie 

stanowi zmiany umowy. 

24. Niezależnie od waloryzacji, o której mowa w ust.11, Wynajmujący może także zmienić wysokość 

stawki czynszu lub opłaty administracyjnej, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu lub 

opłaty administracyjnej najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego 

następującego po dokonaniu wypowiedzenia, o czym poinformuje Najemcę w  formie pisemnej. 

Zmiana wysokości stawki czynszu lub opłaty administracyjnej nie wymaga zmiany niniejszej 

Umowy.  

  

 

 

 

§ 6 

Ubezpieczenie  

 

6. Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia budynku, w którym znajduje się przedmiot 

najmu, od ognia i innych zdarzeń losowych. 

7. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia wynajmowanego lokalu od zagrożeń pożarowych. 

8. Na Najemcy ciąży obowiązek ubezpieczenia mienia, które wniesie do przedmiotu najmu,  

a w szczególności znajdujących się w nim towarów, wyposażenia, sprzętów i urządzeń,  

od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również od kradzieży. Najemca ubezpieczy się ponadto 

od OC z tytułu działalności prowadzonej w przedmiocie najmu. Ubezpieczenia te najemca będzie 

utrzymywał przez czas trwania umowy. 

9. Każda ze Stron przedstawi na żądanie drugiej strony polisę ubezpieczeniową stwierdzającą 

zawarcie umowy, do zawarcia, której Strona była zobowiązana stosownie do postanowień 

zawartych w ust. 1 i 3. 

10. Wynajmujący nie odpowiada za mienie Najemcy wniesione do przedmiotu najmu. 

 

§ 7 

Udostępnienie lokalu 

 

Najemca jest zobowiązany na żądanie Wynajmującego do udostępnienia lokalu w celu dokonania 

wszelkich czynności związanych z administrowaniem budynkiem, w szczególności do udostępnienia 

lokalu Wynajmującemu, odpowiednim służbom lub osobom upoważnionym przez Wynajmującego 

celem usunięcia powstałych awarii, powodujących szkodę lub bezpośrednio zagrażających 

powstaniem szkody. 

 

§ 8 

Przekazanie lokalu  

 

Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w dniu…………………… na podstawie protokołu zdawczo-
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odbiorczego podpisanego przez Strony stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Najemca 

oświadcza niniejszym, że z przedmiotem najmu zapoznał się i nie wnosi doń uwag uznając przedmiot 

najmu za zgodny z niniejszą Umową, będący w stanie dobrym i zdatnym do umówionego użytku.   

 

 

§ 9 

Czas trwania umowy i wypowiedzenie 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego w miesiącu 

kalendarzowym, w którym nastąpi doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

3. Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

wypadku naruszenia przez Najemcę następujących postanowień umowy:  

1.1. W razie zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu lub innych opłat wynikających z 

niniejszej umowy za dwa pełne okresy płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu najemcy 

udzielającym mu dodatkowego 14 dniowego terminu do zapłaty zaległego czynszu i opłat, 

1.2. W razie stwierdzenia, że Najemca używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową 

lub jego przeznaczeniem albo gdy lokal będący przedmiotem najmu zaniedbuje do tego 

stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie,  

1.3. W razie stwierdzenia, że Najemca oddał przedmiot najmu w całości lub w części osobie 

trzeciej do bezpłatnego używania, w dzierżawę lub w podnajem - bez pisemnej zgody 

Wynajmującego,  

1.4. W razie dokonania przez Najemcę adaptacji, modernizacji lub innych czynności 

określonych w §4 ust. 7 mniejszej umowy bez pisemnej zgody Wynajmującego. 

4. Rozwiązanie umowy nie ogranicza praw Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania  

na zasadach ogólnych KC. 

5. *)
2
 Umowa wchodzi w życie z dniem ……….. .20.. roku. 

6. *)
1
 Strony zakładają, że budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiot najmu, zostanie oddany 

do użytkowania nie później niż do …………….. 20.. roku. Jeżeli oddanie budynku do 

użytkowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, nastąpi w okresie pomiędzy ………… i ………… 

20.. roku, wówczas umowa niniejsza wchodzi w życie w dacie, którą Wynajmujący wskaże 

Najemcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z określeniem odpowiednio do tej 

daty zmodyfikowanego terminu określonego w ust. 5 oraz w § 8 Umowy, nie późniejszego niż 

…………. 20.. roku. Jeżeli zaś oddanie budynku do użytkowania, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, nastąpi po ………… 20.. r., wówczas umowa niniejsza wygasa, chyba że Najemca 

wyrazi odrębną, pisemną pod rygorem nieważności zgodę na zmianę terminów określonych w 

ust. 5 niniejszego paragrafu oraz w § 8 Umowy.  

7. *)
1 

W przypadku zmiany terminów określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz w § 8 

Umowy, dokonanej na podstawie ust. 6, w tym również w przypadku wygaśnięcia umowy z 

przyczyny wskazanej w ust. 6, Najemcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec 

Wynajmującego.  

8. *)
1
 Jeżeli termin wejścia w życie umowy, określony za odrębną, pisemną zgodą Najemcy w 

sposób opisany w ust. 6, zdanie trzecie, przypadłby już w kolejnym roku kalendarzowym 

 
2
 Ustępy 5 – 8  § 9 mają zastosowanie w przypadku podpisania niniejszej umowy w trakcie trwania procesu inwestycyjnego na 

danej nieruchomości, przed oddaniem budynku do użytkowania. 
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następującym po roku podpisania niniejszej umowy przez strony, wówczas prawo waloryzacji, o 

którym mowa w § 5 ust. 11, może zostać wykonane przez Wynajmującego po raz pierwszy 

dopiero w roku po nim następującym.   

 

 

§ 10 

Kaucja i zabezpieczenia 

 

6. Najemca oświadcza, że zapłacił Wynajmującemu tytułem nieoprocentowanej kaucji kwotę 

stanowiącą równowartość 3-miesięcznego czynszu, tj. kwotę ………….…… zł  

(słownie: …………………………..), na rachunek bankowy Wynajmującego, o którym mowa  

w ogłoszeniu postępowania celem zabezpieczenia czynszu wraz z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie oraz wszelkich innych roszczeń Wynajmującego mogących wyniknąć z niniejszej 

umowy. Na poczet kaucji zaliczone zostaje wpłacone przez Najemcę wadium. Kaucja podlega 

corocznej waloryzacji na zasadach określonych w § 5 ust. 11 Umowy. Wynajmujący zawiadamia 

Najemcę pisemnie o waloryzacji kaucji, a Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty 

waloryzacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia przez Wynajmującego 

7. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku wywiązania się Najemcy z wszystkich postanowień 

umowy, w terminie 30 dni od daty sporządzenia i podpisania przez obie Strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego ze zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującego. W przypadku opisanym w § 

4 ust. 8 (zdanie ostatnie) Umowy, Wynajmujący może zatrzymać kwotę kaucji do czasu 

zakończenia usuwania adaptacji, modernizacji, ulepszeń lub zmian struktury przedmiotu najmu, 

jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Wszelkie zaległe opłaty, koszty i odszkodowania 

przypadającego Wynajmującemu od Najemcy podlegają potrąceniu z kwoty kaucji, na co 

Najemca wyraża niniejszym zgodę.   

8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 9 ust. 3 kaucja nie zostanie zwrócona Najemcy, 

 na co wyraża on zgodę. 

9. W przypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego na skutek co najmniej jednej spośród 

przyczyn określonych w § 10 ust. 3 umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty  

stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu na dzień złożenia oświadczenia o 

rozwiązaniu umowy wraz z opłatami administracyjnymi i eksploatacyjnymi za świadczenia z 

tytułu najmu lokalu. W tym zakresie Najemca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy złoży 

oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 

§ 1 pkt 5 kpc z uwzględnieniem następujących warunków: 

a) kwota pieniężna, do której Najemca podda się  dobrowolnej egzekucji wynosić będzie … 

zł; 

b) zdarzeniem, od którego uzależnia się wykonanie obowiązku zapłaty powyższej kwoty 

będzie upływ terminu zapłaty określonego w doręczonym Najemcy pisemnym wezwaniu do 

zapłaty skierowanym do Najemcy przez Wynajmującego listem poleconym wysłanym na 

adres określony na wstępie niniejszej umowy, w którym to wezwaniu termin zapłaty 

oznaczony zostanie na 7 dni kalendarzowych od dnia jego doręczenia; 

e) termin, do którego Wynajmujący będzie uprawniony do wystąpienia o nadanie 

klauzuli wykonalności oznaczony zostanie  na dzień …. (np. 10 lat od zawarcia umowy). 

10. Brak przedłożenia prawidłowego oświadczenia opisanego w ust. 4 skutkować będzie 

wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie tego zobowiązania pod rygorem 

rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia i zapłaty kwoty stanowiącej 
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równowartość miesięcznej go czynszu na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy 

wraz z opłatami administracyjnymi i eksploatacyjnymi za świadczenia z tytułu najmu lokalu.  

 

§ 11 

Zakończenie stosunku najmu 

 

5. Po zakończeniu stosunku najmu Najemca obowiązany jest: 

5.1   zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym –  

z wyjątkiem normalnego zużycia – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

podpisanego przez Strony najpóźniej w terminie zakończenia umowy najmu, 

5.2 zwrócić Wynajmującemu równowartość zniszczonych elementów i wyposażenia 

technicznego, które znajdowały się w przedmiocie najmu w chwili wydania go Najemcy, 

zgodnie z ich wartością rynkową aktualną na dzień zakończenia stosunku najmu i wyliczoną 

przez Wynajmującego, na co Najemca wyraża zgodę. 

6. Najemca umożliwi Wynajmującemu możliwość inspekcji przedmiotu najmu w terminie 14 dni     

od czasu wypowiedzenia umowy w celu przekazania ewentualnych wskazówek dotyczących 

zdania przedmiotu najmu. 

7. W razie niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 1 i opróżnienia lokalu bez porozumienia  

z Wynajmującym – Wynajmujący ustali stopień uszkodzeń i braków  

w wyposażeniu przedmiotu najmu i obciąży Najemcę kosztami naprawy oraz kosztami 

odnowienia przedmiotu najmu. Wynajmujący ma prawo pokryć ww. koszty z kaucji wniesionej 

przez Najemcę. 

8. Wynajmującemu przysługuje prawo zastawu na rzeczach ruchomych Najemcy wniesionych 

do przedmiotu najmu chyba, że rzeczy te nie podlegają zajęciu. 

 

 

 § 12 

Osoby do kontaktu 

 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Najemcy 

jest:………………………………………..…… tel.…………………………                          

e-mail:………………………………..…., który w okresie realizacji umowy działa w imieniu i na 

rachunek Najemcy. 

7. Osobą odpowiedzialną ze strony Wynajmującego za nadzór nad realizacją niniejszej umowy        

w kwestiach formalnych jest: ………………………………………tel..………………………. 

e-mail:……………………………….…….. . 

8. Osobą odpowiedzialną ze strony Wynajmującego za nadzór nad realizacją niniejszej umowy        

w kwestiach technicznych jest: ………………………………………tel..………………………. 

e-mail:……………………………….…….. . 

9. Wynajmujący może zażądać od Najemcy zmiany osoby o której mowa w ust. 1, składając żądanie 

na piśmie, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy. Wówczas Najemca obowiązany jest dokonać jej zmiany zgodnie  

z żądaniem Wynajmującego, w terminie wskazanym w żądaniu Wynajmującego. 

10. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, nie wymaga pisemnej zmiany 

niniejszej umowy w formie aneksu. 

 



 

Strona 44 z 49 

 

 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każda zmiana i uzupełnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie Strony,  pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Wynajmującego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Załącznik nr 1 – Karta lokalu. 

 

Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy najmu lokali  

 

 

 

 

NAJEMCA            WYNAJMUJĄCY 
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Załącznik nr 1 do Umowy najmu lokalu stanowiącego 

 własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 

 

 

Karta lokalu  

 załącznik nr 1 do umowy nr ……….. /………… 

 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………….. 

Stawka z tytułu najmu za 1 m
2
:……………………………………………………………… 

Powierzchnia użytkowa lokalu: ……………………m
2 

 
 
 
 

 

 

 

 

Tytuł obciążenia Wysokość naliczenia Kwota netto Vat Kwota brutto 

Centralne ogrzewanie     

Oprowadzanie ścieków     

Doprowadzanie zimnej i 

ciepłej wody 

    

Podgrzanie zimnej wody     

Opłata licznikowe woda 
    

Nieczystości stałe – 

Selektywne/Nieselektywne 

    

Energia elektryczna 
    

Opłaty administracyjne     

RAZEM     
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Załącznik nr 2 do Umowy najmu lokalu stanowiącego 
 własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

do umowy najmu z dnia ………  

sporządzony w Łodzi  w dniu  

Wynajmujący: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. 

Najemca: 

…………………………………………………………………………………………………

…….……..…..., 

z siedzibą w ………………………, wpisana/y do …………………..………, REGON: 

……………….……. 

NIP:……………………., reprezentowana/y przez: 

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

………………..* 

Pan/Pani …………………………………….…..…., zamieszkały/a w 

……...…………..…………...……….,  

przy ul. 

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

……… 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr…………….…....……., PESEL 

…………..……………………..., 

…………………………………………………………………………………………………

…….…………* 

7. Dane przedmiotu najmu: 

 

e) adres lokalu: ul. ……………….., ……-……. Łódź, lokal ……… 

 

f) wyposażenie: 

 energia elektryczna TAK/NIE

 

 instalacja wodno-kanalizacyjna TAK/NIE* 

 instalacja gazowa TAK/NIE* 

 centralne ogrzewanie TAK/NIE* 

 klimatyzacja TAK/NIE* 

 domofon TAK/NIE* 

 inne: …………………………………………… 

 

g) stan lokalu 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 
 Niepotrzebne skreślić 



 

Strona 47 z 49 

 

………………… 

h) dokumentacja fotograficzna została sporządzona TAK/NIE* 

 

8. Ruchomości (lista i stan ruchomości):  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

9. Przekazane dokumenty:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. Stan liczników:  

 licznik wody zimnej nr: ……………………………….. stan licznika: 

……………………………… 

 licznik wody ciepłej nr: ……………………………….. stan licznika: 

……………………………… 

 licznik zużycia ciepła nr:………………………………  stan 

licznika:………………………………. 

 Licznik energii elektrycznej nr:……………………… stan 

licznika:……………………………… 

 

11. Klucze 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

12. Najemca oświadcza, iż stan przedmiotu najmu jest mu znany oraz, że znajduje się 

on w stanie właściwym do umówionego użytku i nie wnosi w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń. 

 

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  
 

Wynajmujący Najemca 
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Załącznik nr 11 do Regulaminu postępowania  

w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących 

 własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. 

 

 

 

Pan/Pani  

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAJEMCY LOKALU MIESZCZĄCEGO SIĘ  

W BUDYNKU STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ SPÓŁKI   

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i 

rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku 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) – RODO, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO Spółka informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych najemcy (osoby fizycznej będącej stroną 

transakcji)  

w związku z zawartą umową cywilną jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  

Dane kontaktowe Spółki:  ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź,  

          tel. 42 66 49 100, adres e-mail daneosobowe@lsi.lodz.pl 

 

2. Spółka przetwarza dane osobowe najemcy w celu realizacji umowy najmu lokalu z dnia 

…………………… r. nr …………………….. a także w celu wywiązania się z 

obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę jako stronę  tej umowy - art. 6 ust. 1 lit. b, c, 

art. 9 ust. 2 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę danych osobowych 

jest zawarta umowa najmu lokalu użytkowego oraz przepisy prawa nakładające określone 

obowiązki na Spółkę jako stronę tej umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

lecz konieczne w celu zawarcia 

 i realizacji umowy najmu lokalu użytkowego oraz wypełnienia obowiązków prawnych. 

Spółka przetwarzać będzie dane osobowe najemcy jedynie w zakresie i celu wynikającym 

z umowy najmu lokalu użytkowego i przepisów prawa. 

 

3. Dane osobowe najemcy przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu, 

do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. 

 

4.  Odbiorcami danych osobowych najemcy będą w szczególności: 
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  organy administracji publicznej (np. Urzędy Skarbowe) – na mocy odpowiednich 

przepisów prawa; 

  banki – w celu rozliczenia wzajemnych zobowiązań i należności wynikających  

z umowy cywilnej, w przypadku ich wypłaty za zgodą najemcy na rachunek 

bankowy; 

   podmioty świadczące dodatkowe usługi dla Spółki – audytorzy podatkowi, biegli 

rewidenci badający sprawozdanie finansowe, i inni świadczący usługi na rzecz 

Spółki w zakresie obsługi nieruchomości, w której mieści się najmowany lokal 

   organy egzekucyjne - w przypadku prowadzonych egzekucji sądowych lub 

administracyjnych. 

 

5. Najemcy, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do 

swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na 

ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

 

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych najemca   

może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

 

                                

 

 


