OGŁOSZENIE Nr 02/2021
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” ogłasza w dniu 5 października 2021 roku:
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu
„Zatoka” celem prowadzenia działalności – Kawiarnia-sala zabaw dla dzieci
na okres do 3 lat
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI:
1. Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy Kawiarnia-sala zabaw dla dzieci o łącznej
powierzchni użytkowej 216,38 m². Lokal składa się z pomieszczeń: bar - pow. użytkowa
152,18m², magazyn żywności - pow. użytkowa 13,64m², zmywalnia – pow. użytkowa
7,00m², przygotowalnia (kuchnia) –pow. użytkowa 27,18m², komunikacja – pow. użytkowa
11,46m², WC – pow. użytkowa 4,92m².
2. Pomieszczenia są wyposażone częściowo w sprzęt i meble niezbędne do prowadzenia
działalności.
II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:
1.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2021 roku o godz. 12:00 w siedzibie MOS
„Zatoka” przy ul. Łąkowej 1 w Braniewie
2.
Do przetargu mogą przystąpić osoby nie posiadające zadłużenia w stosunku do budżetu
Gminy Miasta Braniewa Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka”, posiadające aktualny wydruk
z CEIDG lub KRS o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem dzierżawy.
3.
Wadium w wysokości 1000,00 złotych brutto należy wpłacić do dnia 15 października 2021
roku na rachunek bankowy nr 21 8313 0009 0036 9035 2000 0010. Za datę wniesienia wadium
uważa się datę jego wpływu na rachunek MOS „Zatoka”
4.
Cena wywoławcza (minimalna stawka za czynsz netto) wynosi – 10,00 zł za 1 m²
powierzchni użytkowej.
5.
Do wylicytowanej kwoty czynszu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn.
zmianami).
6.
Postąpienie w przetargu o 1,00 zł.
7.
Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym, a w przypadku działania
poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał
pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie
poświadczonym podpisem.
8.
Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości,
oryginał dowodu wpłaty wadium oraz złożyć pisemne oświadczenia, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, a także okazać aktualny wydruk z CEIDG lub KRS
o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem dzierżawy.
9.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet opłaty
czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich wskazane na oświadczeniu. Wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie przystąpi do
podpisania umowy dzierżawy pomieszczeń przeznaczonych na kawiarnie – sala zabaw w terminie
określonym w ogłoszeniu.

III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Oprócz czynszu miesięcznego Dzierżawca ponosi następujące koszty eksploatacji:
a) energia elektryczna zgodnie z zainstalowanym podlicznikiem (wg średniej ceny KWh
wynikającej z faktur za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla MOS „Zatoka”),
b) energia elektryczna nie objęta wskazaniem licznika - w ilości 100 KWh miesięcznie cena jw.,
c) ciepła woda zgodnie z zainstalowanym podlicznikiem (wg ceny ustalonej przez MPEC
w Braniewie),
d) zimna woda zgodnie z zainstalowanym podlicznikiem (wg ceny ustalonej przez Wodociągi Miejskie w Braniewie),
e) ścieki w ilości zużytych m³ ciepłej i zimnej wody łącznie (wg ceny ustalonej przez Wodociągi Miejskie w Braniewie),
f) za środki czystości będące na wyposażeniu łazienek i utrzymanie czystości w łazienkach publicznych i ciągach komunikacyjnych, z których korzystają klienci kawiarni/sali
zabaw – 120,00 zł brutto miesięcznie.
2. Dodatkowo Dzierżawca będzie zobowiązany zawrzeć indywidualną umowę na wywóz
nieczystości stałych z operatorem systemu wywozu nieczystości miasta Braniewa - zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej.
3. Wydzierżawiający w umowie zastrzeże sobie prawo okazjonalnego korzystania
z części przedmiotu dzierżawy (sala zabaw) na swoje cele statutowe (np. rozdanie nagród,
medali wynikające z organizowanych wydarzeń sportowych).
4. Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą
odpowiedzialną za udzielanie wyjaśnień w przedmiocie formalno-prawnym panią Alicją
Chechłowską-Chorchel tel. 55 230 44 66 (w dni robocze w godzinach 08:00 – 14:00).
5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 6 dni
roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas
oznaczony na okres do 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
6. W sytuacji gdy osoba, która wygrała przetarg odstąpi od zawarcia umowy, propozycja
dzierżawy pomieszczeń przeznaczonych na kawiarnie – sala zabaw zostanie przedstawiona
temu oferentowi, który złożył ofertę drugą co do wielkości ceny czynszu.
7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” może odwołać ogłoszony przetarg bez
podania przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej
wiadomości .
8. Informacji na temat przetargu udziela główna księgowa Miejskiego Ośrodka Sportu
„Zatoka” Pani Alicja Chechłowska-Chorchel w siedzibie zakładu w dni robocze w godz.
od 800 do 1400 oraz telefonicznie pod nr tel. 55 230 44 66 wew. 11, lub drogą mailową pod
adresem ksiegowosc@mos.braniewo.pl

Dyrektor MOS „Zatoka”
Andrzej Piróg

Załącznik nr 1
do przetargu nr 02/2021
Braniewo, dnia …............................
OŚWIADCZENIE
…...........................................
imię i nazwisko

…............................................
adres

…............................................
nr dowodu osobistego

….............................................
(PESEL)

dot.: lokalu użytkowego przeznaczonego na Kawiarnie – sala zabaw dla dzieci o łącznej
powierzchni użytkowej 216,38 m².zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu „Zatoka”
ul. Łąkowa nr 1, 14-500 Braniewo.
Ja niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
wynikających z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że:
1.

Nie/tak skorzystałem/am/ z możliwości obejrzenia w/w lokalu użytkowego/kawiarni-Sali

zabaw przy ul. Łąkowej nr 1 w Braniewie i przyjmuję jego stan techniczny bez zastrzeżeń.
Ewentualny remont lokalu wykonam we własnym zakresie i na swój koszt bez możliwości zwrotu
poniesionych nakładów lub wliczenia ich w poczet czynszu.
2.

Zapoznałem/am się z regulaminem przetargu i przyjmuję go bez zastrzeżeń,

3.

zapoznałem/am/ się z wzorem umowy dzierżawy przygotowanej przez Miejski Ośrodek

Sportu „Zatoka” na lokal użytkowy, którą podpiszę w terminie 6 dni roboczych od daty
rozstrzygnięcia przetargu,
4.

nie posiadam zobowiązań finansowych wobec Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka”,

5.

nie figuruję jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej,

6.

oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie

przez Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka” w Braniewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm), w zakresie zbierania
i przetwarzania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania oraz udostępnienia
danych osobowych Gminie Miasta Braniewa celem określenia należności publiczno-prawnych.

…..................................................
(czytelny podpis oferenta)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2021
Dyrektora MOS „Zatoka” z dnia 4-10-2021r.

REGULAMIN PRZETARGU
II PRZETARG PUBLICZNY OFERTOWY USTNY
na dzierżawę pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu
„Zatoka”, celem prowadzenia działalności – Kawiarnia-sala zabaw dla dzieci - na
okres do 3 lat
§ 1. Przepisy ogólne
9. Przetarg organizowany jest przez Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka” w Braniewie w formie
licytacji.
10. Przetarg odbywa się na podstawie ogłoszenia podanego do publicznej wiadomości na 10 dni
przed wyznaczonym terminem, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz stronach
internetowych Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” www.mos.braniewo.pl i stronach BIP
Gminy
Miasta
Braniewa
http://bip.braniewo.pl/jednostki-organizacyjne-miastabraniewo/miejski-osrodek-sportu-zatoka .
11. Przetarg dotyczy stawki czynszu miesięcznego za dzierżawę lokalu użytkowego przeznaczonego na Kawiarnie – salę zabaw dla dzieci o łącznej powierzchni użytkowej 216,38 m².
wyposażonego częściowo w sprzęt i meble niezbędne do prowadzenia działalności. Wykaz
wyposażenia dostępny jest do wglądu w siedzibie ogłaszającego przetarg.
12. Stawka wywoławcza za wynajem wynosi 10,00 zł netto /1 m2 powierzchni użytkowej Do
wylicytowanej kwoty czynszu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn.
zmianami).
13. Postąpienie w przetargu o 1,00 zł.
14. Ustala się wadium w wysokości 1000,00 złotych brutto.
15. Oprócz opłacania czynszu miesięcznego Dzierżawca będzie ponosić następujące koszty
eksploatacji:
a. energia elektryczna zgodnie z zainstalowanym podlicznikiem (wg średniej ceny
KWh wynikającej z faktur za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla MOS
„Zatoka”),
b. energia elektryczna nie objęta wskazaniem podlicznika (ciągi piesze, WC) - w ilości 100 KWh miesięcznie -cena jw.,
c. ciepła woda zgodnie z zainstalowanym podlicznikiem (wg stawki ryczałtowej za 1
m³ MPEC Sp. z o.o. w Braniewie),
d. zimna woda zgodnie z zainstalowanym podlicznikiem (wg stawek za 1 m³
Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. w Braniewie),
e. ścieki w ilości zużytych m³ ciepłej i zimnej wody łącznie (wg stawek Wodociągów
Miejskich Sp. z o.o. w Braniewie),
f. za środki czystości będące na wyposażeniu łazienek i utrzymanie czystości
w łazienkach publicznych i ciągach komunikacyjnych, z których korzystają klienci
kawiarni/sali zabaw – 120,00 zł brutto miesięcznie.

16. Dodatkowo Dzierżawca będzie zobowiązany zawrzeć indywidualną umowę na wywóz
nieczystości stałych z operatorem systemu wywozu nieczystości miasta Braniewa - zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej.
17. Wydzierżawiający w umowie zastrzeże sobie prawo okazjonalnego korzystania
z części przedmiotu dzierżawy (sala zabaw) na swoje cele statutowe (np. rozdanie nagród,
medali wynikające z organizowanych wydarzeń sportowych)
18. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające
osobowości prawnej posiadające aktualny wypis z CEIDG lub KRS o prowadzeniu
działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem dzierżawy.
19. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 złotych
brutto do dnia 15 października 2021 roku na rachunek bankowy nr 21 8313 0009 0036
9035 2000 0010.
20. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek MOS „Zatoka”
21. Wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu licytacji,
jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia
licytacji.
22. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet opłaty czynszu dzierżawy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy pomieszczeń
przeznaczonych na kawiarnie - bar w terminie określonym w ogłoszeniu.
23. Kryterium wyboru dzierżawcy jest najwyżej oferowana cena.
24. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja
przetargowa
powołana przez Dyrektora MOS „Zatoka”
§ 2. Przetarg
1. Przetarg odbywa się w drodze publicznej licytacji.
2. Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem, pod rygorem niedopuszczenia do
uczestnictwa w przetargu powinien:
a) okazać dowód tożsamości, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika,
pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa
sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie
poświadczonym podpisem,
b) okazać oryginał wpłaty wadium,
c) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi
w ogłoszeniu , regulaminem przetargu i wzorem umowy.
d) okazać aktualny wydruk
z CEIDG lub KRS o prowadzeniu działalności
gospodarczej zgodnej z przedmiotem dzierżawy.
3. Przewodniczący komisji otwiera przetarg, przekazując uczestnikom informacje
o przedmiocie przetargu, zasadach oraz istotnych warunkach umowy.
4. Przewodniczący komisji informuje uczestników przetargu, że do ważności przetargu
konieczne jest co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej oraz, że po
trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
5. Przetarg odbywa się poprzez głośne podanie proponowanej stawki czynszu.
6. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią,
najwyższą stawkę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę
podmiotu, który przetarg wygrał.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
8. Komisja sporządza protokół z przebiegu przetargu. Protokół podpisuje wygrywający
przetarg.

§ 3. Przepisy końcowe
1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do określenia postanowień
umowy.
2. Podpisanie umowy z osobą, która wygrała przetarg następuje w terminie 6 dni roboczych od
dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie podpisania umowy w wyznaczonym wyżej
terminie , wpłacone wadium przepada.
3. Przejęcie nieruchomości , sprzętu i wyposażenia następuje na podstawie protokołu.
W przypadku braku protokolarnego przejęcia pomieszczenia Wydzierżawiający może odstąpić od umowy – w takim przypadku wpłacone wadium przepada.
4. W przypadku gdy w wyznaczonych przez Wydzierżawiającego terminach umowa nie
zostanie podpisana uprawnionym do zawarcia umowy dzierżawy jest uczestnik, który
zaproponował najwyższą stawkę spośród pozostałych uczestników.
5. Przepadek wadium nastąpi w przypadku stwierdzenia winy lub zaniechania ze strony wygrywającego przetarg.
6. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dyrektor MOS „Zatoka”
Andrzej Piróg

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY Nr …./2021
Zawarta w dniu ……………… ….. 2021 r. w Braniewie pomiędzy :
Gmina Miasto Braniewo Miejski Ośrodek Sportu „ZATOKA” z siedzibą 14-500 Braniewo, ul.
Łąkowa 1, NIP 5821607800, reprezentowanym
przez Dyrektora Andrzeja Piróg zwanym dalej Wydzierżawiającym.
a
Firmą …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... zwanym dalej Dzierżawcą.
umowę o następującej treści:
Przedmiot Umowy
§1
Wydzierżawiający oświadcza, że jest trwałym użytkownikiem lokalu użytkowego kawiarni/sali
zabaw, położonego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Łąkowej nr 1 w Braniewie na terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu „ZATOKA” , dla którego Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi
księgę wieczystą o numerze KW: ELIB/00015875, nr ewidencyjny działki: 10/24.
§2
1. Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę lokal użytkowy, określony w § 1 umowy,
o łącznej powierzchni użytkowej 216,38 m², zwanym w dalszej treści umowy lokalem.
Lokal składa się z pomieszczeń: bar - pow. użytkowa 152,18m², magazyn żywności - pow.
użytkowa 13,64m², zmywalnia – pow. użytkowa 7m², przygotowalnia –pow. użytkowa
27,18m², komunikacja – pow. użytkowa 11,46m², WC – pow. użytkowa 4,92m².
2. Wszystkie pomieszczenia są częściowo wyposażone w sprzęt i meble niezbędne do
prowadzenia kawiarni/sali zabaw. Wykaz wyposażenia zawarto w załączniku nr 1, który jest
integralną częścią umowy. Wyposażenie wymienione w załączniku nr 1 nie może opuścić
lokalu.
Zasady płatności
§3
1. Ustala się miesięczną wysokość czynszu za dzierżawę pomieszczeń określonych § 2 pkt. 1
na stawkę …….. zł netto za 1 m² pow. użytkowej (słownie:……………………… złotych
netto), powiększonej o podatek VAT - 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zmianami).
Łącznie miesięczny czynsz dzierżawy wynosi: ………………….. zł netto - …………
brutto (słownie brutto………………………………………………………………………….
2. Oprócz opłacania czynszu miesięcznego Dzierżawca ponosi następujące koszty eksploatacji:
a) energia elektryczna zgodnie z zainstalowanym podlicznikiem (wg średniej ceny
KWh wynikającej z faktur za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla MOS
„Zatoka”),
b) energia elektryczna nie objęta wskazaniem podlicznika (ciągi piesze, WC) w ilości 100 KWh miesięcznie -cena jw.,
c) ciepła woda zgodnie z zainstalowanym podlicznikiem (wg stawki ryczałtowej za 1
m³ MPEC Sp. z o.o. w Braniewie),
d) zimna woda zgodnie z zainstalowanym podlicznikiem (wg stawek za 1 m³
Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. w Braniewie),

3.

4.

5.

6.

7.

8.

e) ścieki w ilości zużytych m³ ciepłej i zimnej wody łącznie (wg stawek Wodociągów
Miejskich Sp. z o.o. w Braniewie),
f) za środki czystości będące na wyposażeniu łazienek i utrzymanie czystości
w łazienkach publicznych i ciągach komunikacyjnych, z których korzystają klienci
kawiarni/sali zabaw – 120,00 zł brutto miesięcznie.
Dzierżawca jest zobowiązany zawrzeć indywidualną umowę na wywóz nieczystości
stałych z operatorem systemu wywozu nieczystości miasta Braniewa - zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej oraz posiadać własne pojemniki do segregacji nieczystości.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo okazjonalnego korzystania z części przedmiotu
dzierżawy (sala zabaw) na swoje cele statutowe (np. rozdanie nagród, medali, zebrania wynikające z organizowanych wydarzeń sportowych).
Wydzierżawiający będzie obciążał Dzierżawcę na podstawie Faktur sprzedaży VAT
wystawianych do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący za czynsz ustalony w § 3
pkt. 1 i koszty eksploatacji ustalone w § 3 pkt. 2 umowy.
Czynsz i koszty eksploatacji ustalone w § 3 pkt. 1 i pkt. 2 umowy płatne są na konto
Wydzierżawiającego w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym nr 21 8313 0009
0036 9035 2000 0010 w ciągu 14 dni od daty wystawienia Faktur VAT.
W przypadku opóźnienia w zapłacie należności określonych w § 3 pkt. 1 i pkt. 2 umowy
Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu odsetki za opóźnienie wg obowiązujących
stawek ustawowych.
Czynsz określony w § 3 pkt. 1 umowy ulega zmianie corocznie od dnia 01 stycznia
każdego roku wg stawek powiększonych o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS. Zmiana stawki
czynszu nie wymaga formy aneksu, Wydzierżawiający będzie powiadamiał Dzierżawcę
odrębnym pismem o zmianie stawki z podaniem obowiązującej podstawy prawnej.

Czas obowiązywania umowy oraz jej rozwiązanie
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia …………………..2021 r. do
dnia …………………………………………. r., po upływie którego może być przedłużona.
2. Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana na podstawie porozumienia stron.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę dzierżawy z ważnej przyczyny z zachowaniem
dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec danego miesiąca kalendarzowego.
4. Wydzierżawiający może wypowiedzieć dzierżawę z zachowaniem dwumiesięcznego
terminu wypowiedzenia w sytuacji, gdy okaże się, że zajmowana przez Dzierżawcę
powierzchnia niezbędna jest do realizacji celów statutowych zakładu, których nie mógł
przewidzieć w dacie zawarcia umowy.
5. Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy
Dzierżawca:
a) korzysta z przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub z warunkami
umowy,
b) zaniedbuje przedmiot dzierżawy do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie,
c) zaległości z zapłatą czynszu przekraczają dwa pełne okresy płatności, jednak po
wcześniejszym uprzedzeniu przez Wydzierżawiającego na piśmie o swoim zamiarze
i udzieleniu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu,

d) odda pomieszczenie będące przedmiotem dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego
używania albo w podnajem.
6. W sytuacji określonej w postanowieniu pkt. 5 §4 umowy Dzierżawca jest zobowiązany
opuścić lokal w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego.
7. Wydzierżawiający ma prawo samodzielnie przejąć lokal a także usunąć pozostawione
w nim rzeczy na koszt i ryzyko Dzierżawcy, jeżeli Dzierżawca nie dokona zwrotu lokalu
w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, przy czym warunkiem
dokonania określonej czynności jest spisanie przez Wydzierżawiającego protokołu.
8. Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
w wysokości trzykrotności opłat określonych w § 3 pkt. 1 i pkt. 2 umowy.
Obowiązki Dzierżawcy

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

§5
Dzierżawca oświadcza, że będzie wykorzystywał lokal na cele: prowadzenie sali zabaw
z możliwością animacji okolicznościowych dla dzieci z częścią konsumpcyjną przeznaczoną
na kawiarnię/salę zabaw . Wszelkie zmiany w charakterze prowadzenia działalności są
niedozwolone, możliwe jest rozszerzenie usług, ale po uprzedniej pisemnej zgodzie
Wydzierżawiającego.
Dzierżawca nie może odpłatnie lub nieodpłatnie oddać w używanie lokalu bądź jego części
osobom trzecim bez uprzedniej zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie.
Zmian i ulepszeń w lokalu mających charakter nieusuwalny Dzierżawca może dokonać
tylko za zgodą Wydzierżawiającego wyrażoną na piśmie. Po zakończeniu obowiązywania
umowy zmiany i ulepszenia lokalu mające charakter trwały stają się własnością
wydzierżawiającego, chyba że co innego wynika z treści pisemnej zgody
Wydzierżawiającego.
Dzierżawca jest zobowiązany w okresie trwania umowy do dokonywania bieżących
remontów i ponoszenia nakładów wynikających z normalnego używania lokalu na własny
koszt.
Dzierżawca ma obowiązek udostępniania lokalu w celu przeprowadzenia przez
Wydzierżawiającego kontroli przestrzegania przez Dzierżawcę postanowień umowy.
Dzierżawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości w obrębie lokalu.
Dzierżawca w ramach obowiązującej umowy zobowiązany jest przestrzegać
obowiązujących przepisów ( w szczególności sanitarnych, porządkowych i przeciwpożarowych) oraz szczegółowych postanowień w tym zakresie wydanych przez
Wydzierżawiającego w zakresie korzystania z obiektu.
Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w lokalu, chyba że
szkoda nastąpiła na skutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Wydzierżawiającego lub
osoby trzeciej, za którą Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie
mógł zapobiec.
Poniesione przez Wydzierżawiającego koszty związane z usunięciem szkody Dzierżawca
pokryje w ciągu 14 dni od otrzymania faktury za wykonane przez Wydzierżawiającego lub
zlecone specjalistycznemu podmiotowi prace. Dzierżawca może po uzyskaniu pisemnej
zgody Wydzierżawiającego usunąć szkodę we własnym zakresie oraz w terminie
określonym przez Wydzierżawiającego.

10. Dzierżawca ma prawo do prezentowania w sposób widoczny na zewnątrz lokalu
jakichkolwiek informacji ( w szczególności przy pomocy tablic, witryn, transparentów itp.)
tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
11. Wyposażenie i sprzęt będący na wyposażeniu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt.2 umowy po
okresie dzierżawy lub też po rozwiązaniu umowy musi zostać zwrócone w stanie
niepogorszonym w terminie 14 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Nie
wywiązanie się z tego obowiązku, bądź też przekazania wyposażenia i sprzętu w stanie
pogorszonym lub braku wyposażenia i sprzętu, upoważnia Wydzierżawiającego do obciążenia Dzierżawcy kosztami jak za nowe wyposażenie i sprzęt takiego samego typu po cenach
obowiązujących na dzień wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy.
12. Po zakończeniu umowy dzierżawy, Dzierżawca obowiązany jest zwrócić wynajmowane
pomieszczenie w stanie niepogorszonym i uprzątniętym.
§ 6.
Zasady dzierżawy
1. Dzierżawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy jest w stanie przydatnym do umówionego
użytku.
2. Wydzierżawiający zobowiązany jest do:
1) udostępniania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do użytku i utrzymywania go
w takim stanie przez cały okres obowiązywania umowy, poprzez zapewnienie m.in.
sprawnego działania istniejących instalacji w budynku, umożliwiających Dzierżawcy
korzystanie z oświetlenia i ogrzewania,
2) zapewnienia dla Dzierżawcy oraz osób trzecich używających przedmiotu dzierżawy
w związku z jego działalnością – dostępu do pomieszczeń sanitarnych oraz korzystania
z wody i sanitariatów.
3. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach energii,
ogrzewania, łączności i innych mediów spowodowane przyczynami niezależnymi od
Wydzierżawiającego, działaniem siły wyższej.
4. Dzierżawca zobowiązany jest do:
1) używania przedmiotu dzierżawy w sposób zgodny z celem określonym w niniejszej umowie,
2) utrzymania w należytym porządku i czystości używanego pomieszczenia i wyposażenia
dzierżawionego lokalu .
3) przestrzegania przepisów dotyczących bhp i p.poż., porządkowych i innych związanych
z korzystaniem z dzierżawionego pomieszczenia i prowadzoną działalnością,
4) niezwłocznego informowania o naprawach obciążających Wydzierżawiającego.
5) przestrzegania regulaminów korzystania z obiektu obowiązujących u Wydzierżawiającego
oraz zaznajomienia z nim osób trzecich używających przedmiotu dzierżawy w związku
z działalnością Dzierżawcy.
5. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za zniszczenia lub uszkodzenia
przedmiotu dzierżawy wyrządzone przez Dzierżawcę, osoby działające w jego imieniu lub osoby
trzecie używające przedmiotu dzierżawy w związku z działalnością Dzierżawcy.
6. W przypadku powstania w przedmiocie dzierżawy zniszczeń lub uszkodzeń, przekraczających
normalne zużycie lokalu, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu
kosztów ich usunięcia, bądź przywrócenia lokalu do właściwego stanu. Wybór sposobu
zaspokojenia roszczeń należy do Wydzierżawiającego.
7. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione mienie Dzierżawcy lub
osób trzecich używających przedmiotu dzierżawy w związku z jego działalnością, ani za

nieszczęśliwe zdarzenia, szkody osobowe czy materialne dotyczące ww. osób, które wystąpiły
w trakcie korzystania przez nie z przedmiotu dzierżawy.
8. Do zapewnienia bezpieczeństwa klientom korzystającym z lokalu Wydzierżawiającego
zobowiązany jest Dzierżawca.
Postanowienia końcowe
§ 7.
1. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz 2176 z późn.
zm.) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
2. Dzierżawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z umową. Dzierżawcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich
poprawienia i kontroli przetwarzania.
3. Wszelkie zmiany umowy, a także wszelkie oświadczenia, wezwania, zezwolenia,
uzgodnienia i powiadomienia kierowane do drugiej Strony wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy
ze względu na siedzibę Wydzierżawiającego.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
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