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Załącznik nr 1 

 

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

                        

………………………………………………………………………………………………. 
(dane Oferenta) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(dane kontaktowe) 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na dzierżawę .................................................................................................................  

 

Składając wstępną ofertę w przetargu na dzierżawę  ................................................................................  

w ................................. , gmina .................. : 

1. Oferuję miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości ............................................................  

2. Zobowiązuję się przed podpisaniem umowy do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 1 - 

miesięcznego czynszu brutto przedstawionego w ofercie(lub innego zabezpieczenia zgodnie z 

wzorem umowy) 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym obiektu w 

 ………. Oraz Regulaminem Przetargów obowiązującym w Spółce, w tym wzorem umowy 

dzierżawy i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. 

4. Przyjmuje do wiadomości, że umowa dzierżawy będzie mogła być zawarta po zatwierdzeniu 

protokołu przetargu przez organizatora. 

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminów 

składania ofert. 

6. Podaję     nr     konta    bankowego,     na     który     należy     zwrócić wadium 

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

7. Do niniejszej oferty dołączam niżej podane dokumenty: 

a) ………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………..                                   …………………………………………………….. 
     ( miejscowość, data)                                                                        ( podpis oferenta lub upoważnionej osoby oferenta 
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                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 2  

W A R U N K I  

 
przystąpienia do przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń/ 

powierzchni 

w kompleksie Nr ………. Na 

…………………………………………………………………….   w dniu …………….. roku  

 
      

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w 

ogłoszeniu  o przetargu, przelewem na konto 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911 (liczy się 

data wpływu na konto); 

2. Wadium musi być wniesione nie później niż na 3 dni przed terminem przetargu, przy czym za 

datę wpływu przyjmuje się dzień ujawnienia środków pieniężnych na rachunku bankowym 

organizatora. 

3. Wadium zwraca się osobom, które nie zostały wyłonione jako najemcy w wartości 

nominalnej, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż po upływie 

3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 

4. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.   

5. Wadium ulega przepadkowi na rzecz WDW Jurata w przypadku uchylania się przez 

wygrywającego przetarg od podpisania umowy (w treści określonej przez WDW Jurata) i 

wpłaty pozostałej kwoty czynszu dzierżawnego.   

6. W przetargu mogą wziąć udział osoby i firmy nie posiadające zadłużenia względem WDW 

Jurata. 

7. Uzbrojenie obiektu w niezbędne przyłącza wraz z wymaganymi przez prawo zezwoleniami 

spoczywa na dzierżawcy i odbywa się jego staraniem oraz na jego koszt. 

8. Dzierżawca w przypadku samowolnej lokalizacji dodatkowego obiektu umowa zostanie 

rozwiązana w trybie natychmiastowym, a wadium ulegnie przepadkowi na rzecz WDW 

Jurata.  

9. Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia należności za media, wodę, energię elektryczną 

na podstawie odczytów liczników i wodomierza. 

10. Dzierżawca odpowiada za porządek przed i na terenie dzierżawy.  

11. WDW Jurata zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu przed wyznaczonym terminem w 

całości lub jego części bez podania przyczyny. Odstąpienie od przetargu nie powoduje 

naliczania odsetek od wpłaconego wadium. 

12. Po zakończeniu dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do przekazania protokolarnie 

pomieszczenia.  

13. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie oświadczenia, że oferent zapoznał się z 

warunkami przetargu oraz lokalizacją nieruchomości, w którym znajduje się pomieszczenie i 

akceptuje je bez zastrzeżeń.    
 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami przetargu oraz lokalizacją nieruchomości  i akceptuje je 

bez zastrzeżeń.    

 

 

 

…………………….                                                                                  

............………………………………….                    
                (data)                   (imię i nazwisko) 
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                 załącznik nr 3 

 
 

UMOWA DZIERŻAWY  Nr ............................................. 

         

zawarta w dniu ........................................ roku w Helu pomiędzy: 

Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6 ,03-335 Warszawa  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000394569 ,   

REGON 142990254 ,  NIP 701-030-24-56, Oddział WDW Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel. 

reprezentowanym przez : 

1. ………………………………………………….. 

 

zwanym dalej „Wydzierżawiającym” 

 

a  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

zwaną  dalej „Dzierżawcą”. 

 

Oświadczenie Wydzierżawiającego 

§ 1 

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w Helu ul. ……………………………., oznaczonej jako dz. ew.  nr ……………………… 

obręb 0001 Hel.  

2. Dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym               w 

Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku, księga wieczysta 

nrGD2W/00009237/7. 

3. Nieruchomość opisana w ust. 1, nie jest obciążona prawami i roszczeniami  osób trzecich.   

W stosunku do nieruchomości nie toczy się postępowanie sądowe ani egzekucyjne, mogące 

ograniczać używanie nieruchomości przez Wydzierżawiającego.  

 

Oświadczenie Dzierżawcy 

 

§ 2 

Dzierżawca przedkładając wypis z rejestru działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi załącznik nr 1 do umowy),  

jednocześnie  oświadcza, że: 

1. Posiada pełną zdolność finansową zapewniającą terminowe regulowanie wszystkich swoich 

zobowiązań na rzecz Wydzierżawiającego  związanych z realizacją umowy. 
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2. Znany jest mu stan techniczny i funkcjonalny przedmiotu dzierżawy i nie zgłasza z tego 

tytułu żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi,  jakie są 

niezbędne do prowadzenia przez niego zamierzonej działalności, ewentualnie przystosuje go 

we własnym zakresie,  na własny koszt i własne ryzyko oraz zrzeka się wszelkich roszczeń i 

uprawnień z tytułu wad przedmiotu umowy, zarówno istniejących w dniu zawarcia umowy 

jak i powstałych później, w szczególności roszczeń o obniżenie czynszu  i o odszkodowanie. 

3. Dzierżawca nie odpowiada za wady ukryte stanu technicznego przedmiotu dzierżawy. 

4. Po zakończonym okresie dzierżawy zobowiązuje się zwrócić przedmiot umowy                         

w stanie nie pogorszonym. 

Przedmiot Dzierżawy 

§ 3 

1. Wydzierżawiający na podstawie niniejszej umowy oddaje Dzierżawcy w dzierżawę 

……………………………………… o powierzchni  ……………… m2, usytuowany  

na  działce ew.  o nr …………….……... 

 

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy 

§ 4 

Dzierżawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy użytkowany będzie jako 

……………………………………………. 

 

Okres dzierżawy i wypowiedzenia umowy 

§ 5 

1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony od dnia …………………….. roku  

do dnia ………………………… roku. 

2. Zasady oddawania nieruchomości w dzierżawę oraz ich przedłużania uregulowane zostały w 

Regulaminie najmu i dzierżawy obowiązującym w Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 

Dzierżawca oświadcza, iż zapoznał się z w/w regulaminem.  

3. Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku: 

a.  zalegania przez Dzierżawcę z zapłatą czynszu za pełny jeden okres płatności,                    

z zastrzeżeniem, że Wydzierżawiający, przed złożeniem oświadczenia  

o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, zobowiązany będzie - pod rygorem 

nieważności - pisemnie wezwać Dzierżawcę do zapłaty należnego czynszu, wyznaczając w 

tym celu termin, który nie będzie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia wezwania.  

b. naruszania przez Dzierżawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo otrzymania od 

Wydzierżawiającego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń  

i wyznaczenia do tego dodatkowego terminu, który będzie nie krótszy niż 7 dni,  

a Dzierżawca nadal dopuszczać się będzie tych naruszeń. 

4. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w innych przypadkach 

jedynie za porozumieniem Stron. 

5. Rozwiązanie umowy dzierżawy lub jej wygaśniecie, w tym z upływem okresu  na jaki została 

zawarta, nie pociąga obowiązku zwrotu przez Wydzierżawiającego nakładów finansowych 

poniesionych przez Dzierżawcę na przedmiot dzierżawy,  chyba  że Strony postanowią 

inaczej i postanowienia te wprowadzą do umowy w formie aneksu. 
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Czynsz i koszty eksploatacyjne - płatności 

§ 6 

 
1. Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić   Wydzierżawiającemu  czynsz za okres trwania umowy  

od dnia ………………… do dnia ………………….  w wysokości   ………   netto (słownie 

………)  powiększone o podatek VAT (23%)  tj. ……………,  kwota brutto ……………… 

(słownie  ………………….) 

Czynsz płaty z góry   w okresach miesięcznych 

 

2. Czynsz za niepełne miesiące dzierżawy liczony będzie proporcjonalnie do ilości dni,  

przez które Dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy, przy czym do wyliczenia przyjmuje 

się, że miesiąc liczy 30 dni.  

3. Czynsz będzie płatny przez Dzierżawcę w terminie do 10 dnia każdego miesiąca  

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego i doręczonej na adres 

Dzierżawcy.  

4. Oprócz wskazanego w punkcie 1 czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zobowiązany będzie do 

ponoszenia opłat i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotu 

dzierżawy i prowadzeniem na nim działalności, a w szczególności: 

a) opłat eksploatacyjnych  za  energię elektryczną,  wodę, za odprowadzanie  nieczystości  

płynnych, 

b) innych opłat związanych z prowadzeniem działalności przez Dzierżawcę, 

Dodatkowo Dzierżawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy 

zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Hel deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przedłożenia Wydzierżawiającemu kopii tej 

deklaracji wraz z potwierdzeniem jej złożenia we właściwym urzędzie. 

5. Za opóźnianie w terminie zapłaty czynszu dzierżawnego określonego w § 6 pkt. 1 oraz     

innych opłat określonych w § 6 pkt. 4,  Dzierżawca zobowiązany jest zapłacić  odsetki      

ustawowe.  

6. Dzierżawca zobowiązany jest do: 

a) wpłacenia na rachunek bankowy Wydzierżawiającego kaucji zabezpieczającej  
ew. roszczenia. Wydzierżawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Na poczet kaucji zostaje zaliczone wniesione wadium w wysokości  …………zł. 
(słownie:………………). Kaucja zostanie zwrócona Dzierżawcy nominalnie, w terminie 
30  dni od daty zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, przekazania przedmiotu 
dzierżawy do dyspozycji Wydzierżawiającego oraz rozliczeniu wszystkich opłat.  

 
7. Opłaty należności z tytułu podatków od nieruchomości i opłat lokalnych pokrywa 

Wydzierżawiający. 

 

Obowiązki Dzierżawcy 

§ 7 

1. W  trakcie trwania umowy Dzierżawca zobowiązany jest do: 

a) wykorzystywania przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem określonym  w § 4,  

oraz do przestrzegania przepisów: BHP, p. poż., ekologicznych, sanitarnych oraz innych 
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postanowień związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy jak i porządku publicznego 

a także  dobrych obyczajów.  

b) Dzierżawca zobowiązuje się  do przestrzegania zasad ruchu kołowego obowiązującego na 

terenie WDW Jantar.  

c) uzyskania od właściwych organów, wszelkich uzgodnień oraz pozwoleń, koncesji itp.  

wynikających ze stosownych przepisów w zakresie prowadzonej działalności na terenie 

będącym przedmiotem dzierżawy,. 

d) utrzymania czystości i estetyki w obrębie przedmiotu dzierżawy. 

e) utrzymywania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i w dobrym stanie 

technicznym i w związku z tym przeprowadzania na własny koszt i własnym staraniem 

nakładów i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji przedmiotu dzierżawy. 

f) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

w miejscu dzierżawy. Kopię właściwego certyfikatu ubezpieczeniowego zostanie 

doręczona Dzierżawcy do 14 dni od  podpisania umowy.  

 

Postanowienia dodatkowe 

§8 

Na terenu obiektu WDW Jantar istnieje bezwzględny zakaz parkowania poza miejscami ogólnego 

parkowania wskazanymi Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego. 

§ 9 

Wszelkie prace remontowo-budowlane i inwestycyjne, które zamierza prowadzić Dzierżawca, 

muszą być realizowane za pisemną zgodą Wydzierżawiającego oraz z zachowaniem 

obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp, ppoż, itp. Obowiązkiem Dzierżawcy w tym 

zakresie jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień właściwych organów administracji 

państwowej i samorządowej.  

§ 10 

Wydzierżawiający ma prawo wstępu i kontroli przedmiotu dzierżawy pod kątem przestrzegania 

postanowień niniejszej umowy.  

§ 11 

Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

Wydzierżawiającemu i osobom trzecim w związku z posiadaniem przedmiotu dzierżawy  

i prowadzeniem na nim działalności. 

Postanowienia końcowe 

§ 12 

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności. 

§ 13 

1. Strony będą rozwiązywać spory dotyczące niniejszej umowy lub jej interpretacji na drodze 

polubownej. 
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2. O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie się w terminie 21 dni, strony zgadzają się 

poddać spory wynikłe  z realizacji niniejszej umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego miejscowo dla siedziby Wydzierżawiającego. 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na 

ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia 

nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie,  

które osiągną w sposób jak najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel finansowy  

i gospodarczy. 

§ 15 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Dzierżawca. 

§ 16 

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

§ 17 

Integralną część umowy stanowią załączniki:  

a) zał. Nr 1 wydruk z CEiDG Dzierżawcy, 

 

 

 

 

Wydzierżawiający:                                                   Dzierżawca: 



                                                                                                                     

                                                                                                               Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.  o/WDW Jurata                                      

u l. Helska 1 , 84-150  Hel                                                    

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Domy Wczasowe WAM sp. z o.o., ul. Syrokomli 6, 03-335 Warszawa, KRS:0000394569 , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
KRS, NIP: 7010302456, REGON: 142990254, Kapitał zakładowy: 534 072 000,00 PLN 

 

 

 

Załącznik nr 3A 

 

 
WZÓR - UMOWA DZIERŻAWY  HANGARY 

         
zawarta w dniu ………………………  roku w Helu pomiędzy: 

 

Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6 ,03-335 Warszawa  wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000394569 ,   REGON 142990254 ,  NIP 701-030-24-
56, Oddział WDW Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel. 

reprezentowanym przez : 

1. Dyrektora Oddziału - ……………………….  

działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr 5………….z dnia ………….…. zwanym dalej  
zwanym dalej „Wydzierżawiającym” 
 
a  
 
……………………………………………………………………. , potwierdzona wpisem do rejestru 
Centralnej Ewidencji i informacji o działalności Gospodarczej, posiadającą NIP ……………… REGON 
……………………………… 
zwaną  dalej „Dzierżawcą”. 

 
Oświadczenie Wydzierżawiającego 

 
§ 1 

4. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Helu 
ul. Helska 1 , oznaczonej jako dz. ew.  nr K-4111  Przystań obręb 0001 Hel.  

5. Dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym                               
w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku, księga wieczysta nr 
GD2W/00009237/7. 

6. Nieruchomość opisana w ust. 1, nie jest obciążona prawami i roszczeniami  osób trzecich.   W 
stosunku do nieruchomości nie toczy się postępowanie sądowe ani egzekucyjne, mogące ograniczać 
używanie nieruchomości przez Wydzierżawiającego.  

 
Oświadczenie Dzierżawcy 

§ 2 

Dzierżawca przedkładając wypis z rejestru działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi załącznik nr 3 do umowy),  jednocześnie  oświadcza, że: 



                                                                                                                     

                                                                                                               Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.  o/WDW Jurata                                      

u l. Helska 1 , 84-150  Hel                                                    

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Domy Wczasowe WAM sp. z o.o., ul. Syrokomli 6, 03-335 Warszawa, KRS:0000394569 , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
KRS, NIP: 7010302456, REGON: 142990254, Kapitał zakładowy: 534 072 000,00 PLN 

5. Posiada pełną zdolność finansową zapewniającą terminowe regulowanie wszystkich swoich zobowiązań 
na rzecz Wydzierżawiającego  związanych z realizacją umowy. 

6. Znany jest mu stan techniczny i funkcjonalny przedmiotu dzierżawy i nie zgłasza z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń oraz oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi,  jakie są niezbędne do prowadzenia 
przez niego zamierzonej działalności, ewentualnie przystosuje go we własnym zakresie,  na własny koszt i 
własne ryzyko oraz zrzeka się wszelkich roszczeń i uprawnień z tytułu wad przedmiotu umowy, zarówno 
istniejących w dniu zawarcia umowy jak i powstałych później, w szczególności roszczeń o obniżenie 
czynszu  i o odszkodowanie. 

7. Dzierżawca nie odpowiada za wady ukryte stanu technicznego przedmiotu dzierżawy. 
8. Po. zakończonym okresie dzierżawy zobowiązuje się zwrócić przedmiot umowy w stanie nie 

pogorszonym 
Przedmiot Dzierżawy 

§ 3 
2. Wydzierżawiający na podstawie niniejszej umowy oddaje Dzierżawcy w dzierżawę Hangar sprzętu 

wodnego bud.  nr 40  o powierzchni 156 m2, usytuowany na  działce ew.  o nr K-4111. 
Wydzierżawiający zezwala na postawienie 3 przyczep kempingowych w celu zapewnienia ochrony 
sprzętu wodnego znajdującego się w hangarze nr 40,48 i na wodzie . Reagowania w sytuacjach 
chuligańskich jak też nagłych zmianach pogody. Utrzymywanie w tym zakresie ścisłej współpracy z 
ochroną WDW. 

 
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy 

§ 4 

Dzierżawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy użytkowany będzie jako  wypożyczanie sprzętu 
pływającego wraz z możliwością prowadzenia szkoły żeglarskiej , motorowodnej ,surfingowej.  

 

Okres dzierżawy i wypowiedzenia umowy 
§ 5 

6. Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony od dnia ………………………….. roku  
do dnia  31.08.2016  roku. 

7. Zasady oddawania nieruchomości w dzierżawę oraz ich przedłużania uregulowane zostały w Regulaminie 
najmu i dzierżawy obowiązującym w Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Dzierżawca oświadcza, iż 
zapoznał się z w/w regulaminem.  

8. Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku: 
a.  zalegania przez Dzierżawcę z zapłatą czynszu za pełny jeden okres płatności,                    z 

zastrzeżeniem, że Wydzierżawiający, przed złożeniem oświadczenia  
o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, zobowiązany będzie - pod rygorem nieważności - 
pisemnie wezwać Dzierżawcę do zapłaty należnego czynszu, wyznaczając w tym celu termin, 
który nie będzie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia wezwania.  

b. naruszania przez Dzierżawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo otrzymania od 
Wydzierżawiającego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń  
i wyznaczenia do tego dodatkowego terminu, który będzie nie krótszy niż 7 dni,  
a Dzierżawca nadal dopuszczać się będzie tych naruszeń. 

9. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w innych przypadkach jedynie za 
porozumieniem Stron. 

10. Rozwiązanie umowy dzierżawy lub jej wygaśniecie, w tym z upływem okresu  na jaki została zawarta, nie 
pociąga obowiązku zwrotu przez Wydzierżawiającego nakładów finansowych poniesionych przez 
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Dzierżawcę na przedmiot dzierżawy,  chyba  że Strony postanowią inaczej i postanowienia te wprowadzą 
do umowy w formie aneksu. 

 
 
 
 

Czynsz i koszty eksploatacyjne - płatności 
§ 6 

Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić  Wydzierżawiającemu czynsz za okres trwania umowy  od dnia 
…………. do dnia …………….. r.  w wysokości  …………..   zł  netto (słownie złotych: 
…………………….. )  powiększone o  podatek VAT (23%) ………….zł., naliczany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Kwota brutto ………….  zł. (słownie……………………………….  zł.) 

      Czynsz płatny z góry  
- za miesiąc lipiec         -     netto   …………..   VAT  …….…brutto  …………  do dnia ……….. r. 
- za miesiąc sierpień     -     netto  …………..  VAT  ………..  brutto   ……….  do dnia ………… r. 
Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić dodatkowo za postawienie trzech przyczep.  
- za miesiąc lipiec         -     netto   …….    VAT   …..    brutto     ……….  do dnia ………… r. 
- za miesiąc sierpień     -     netto   ……..   VAT    …….    brutto     ……… do dnia ……….. r. 
W przypadku gdy dzierżawca zdecyduje się na wynajem części hangarów  zapłacić dodatkowo za …m²  
w kwocie 3zl/m² tj. ………….. Za okres ……………… przechowywania w boksie hangaru nr 40  
 

8. Czynsz za niepełne miesiące dzierżawy liczony będzie proporcjonalnie do ilości dni,  
przez które Dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy, przy czym do wyliczenia przyjmuje się, że 
miesiąc liczy 30 dni.  

9. Czynsz będzie płatny przez Dzierżawcę w terminie do 10 dnia każdego miesiąca  
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego i doręczonej na adres Dzierżawcy.  

10. Oprócz wskazanego w punkcie 1 czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia 
opłat i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy i prowadzeniem 
na nim działalności, a w szczególności: 
c) opłat eksploatacyjnych  za  energię elektryczną,  wodę, za odprowadzanie  nieczystości  płynnych, 
d) innych opłat związanych z prowadzeniem działalności przez Dzierżawcę, 
Dodatkowo Dzierżawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy zobowiązany jest do 
złożenia w Urzędzie Miasta Hel deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz przedłożenia Wydzierżawiającemu kopii tej deklaracji wraz z potwierdzeniem jej 
 złożenia we właściwym urzędzie. 

11. Za opóźnianie w terminie zapłaty czynszu dzierżawnego określonego w § 6 pkt. 1 oraz     innych opłat 
określonych w § 6 pkt. 4,  Dzierżawca zobowiązany jest zapłacić  odsetki      ustawowe.  

12. Dzierżawca zobowiązany jest do: 
b) wpłacenia na rachunek bankowy Wydzierżawiającego kaucji zabezpieczającej  

ew. roszczenia. Wydzierżawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Na 
poczet kaucji zostaje zaliczone wniesione wadium w wysokości …………zł. (słownie: 
………………………… zł. ). Kaucja zostanie zwrócona Dzierżawcy nominalnie, w terminie 30  dni 
od daty zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, przekazania przedmiotu dzierżawy do 
dyspozycji Wydzierżawiającego oraz rozliczeniu wszystkich opłat.  

13. Opłaty należności z tytułu podatków od nieruchomości i opłat lokalnych pokrywa Wydzierżawiający. 
 

Obowiązki Dzierżawcy 
§ 7 
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1. W  trakcie trwania umowy Dzierżawca zobowiązany jest do: 
a) wykorzystywania przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem określonym  w § 4,  oraz do 

przestrzegania przepisów: BHP, p. poż., ekologicznych, sanitarnych oraz innych postanowień 
związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania 
wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie WDW, a także respektowania zasad współżycia 
społecznego, a  w szczególności zakazu spożywania alkoholu na terenie dzierżawionym, 
organizowania imprez zakłócających pobyt gości WDW  
 

b) Dzierżawca zobowiązuje się  do przestrzegania zasad ruchu kołowego obowiązującego na terenie 
WDW Jantar.  

c) uzyskania od właściwych organów, wszelkich uzgodnień oraz pozwoleń, koncesji itp.  wynikających 
ze stosownych przepisów w zakresie prowadzonej działalności na terenie będącym przedmiotem 
dzierżawy,. 

d) utrzymania czystości i estetyki w obrębie przedmiotu dzierżawy. 
e) utrzymywania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i w dobrym stanie technicznym i w 

związku z tym przeprowadzania na własny koszt i własnym staraniem nakładów i napraw 
wynikających z bieżącej eksploatacji przedmiotu dzierżawy. 

f) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu 
dzierżawy. Kopię właściwego certyfikatu ubezpieczeniowego zostanie doręczona Dzierżawcy do 14 
dni od  podpisania umowy.  

Postanowienia dodatkowe 
§8 

Na terenu obiektu WDW Jantar istnieje bezwzględny zakaz parkowania poza miejscami ogólnego 
parkowania wskazanymi Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego. 

§ 9 

Wszelkie prace remontowo-budowlane i inwestycyjne, które zamierza prowadzić Dzierżawca, muszą być 
realizowane za pisemną zgodą Wydzierżawiającego oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego, bhp, ppoż, itp. Obowiązkiem Dzierżawcy w tym zakresie jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń 
i uzgodnień właściwych organów administracji państwowej i samorządowej.  

§ 10 

Wydzierżawiający ma prawo wstępu i kontroli przedmiotu dzierżawy pod kątem przestrzegania postanowień 
niniejszej umowy.  

§ 11 

Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Wydzierżawiającemu i 
osobom trzecim w związku z posiadaniem przedmiotu dzierżawy  
i prowadzeniem na nim działalności. 

Postanowienia końcowe 
§ 12 

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności. 

§ 13 

3. Strony będą rozwiązywać spory dotyczące niniejszej umowy lub jej interpretacji na drodze polubownej. 
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4. O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie się w terminie 21 dni, strony zgadzają się poddać spory 
wynikłe  z realizacji niniejszej umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla 
siedziby Wydzierżawiającego. 

§ 14 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność i 

skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub 
nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie,  
które osiągną w sposób jak najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel finansowy  
i gospodarczy. 

§ 15 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Dzierżawca. 

§ 16 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony. 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 

§ 17 

Integralną część umowy stanowią załączniki:  

 
a) zał. nr 1 oświadczenie  
b) zał. nr 2  wzór protokołu zdawczo – odbiorczego, 
c) zał. nr 3: wydruk z CEiDG Dzierżawcy, 

 

 
 
 

Wydzierżawiający:                                                   Dzierżawca: 
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Załącznik Nr 1 do umowy 3A 

 

.....................................................  

 (pieczęć wykonawcy)  

  

 

 

O ś w i a d c z e n i e* 

 

 

Składając ofertę do postępowania o dzierżawę hangaru na sprzęt wodny w WDW Jurata, ul. 

Helska 1, 84-150 Hel.  
pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy 
ja/my…………………………………………………… (imię i nazwisko) reprezentując firmę 
……………………………………………. jako — upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim 
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej **; 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że spełniam(-y) warunki dotyczące: 

 

1. Posiada wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i koncesji umożliwiające prowadzenie 

szkoły windsurfingu i kitesurfingu. 

2. Posiadania co najmniej jednego pracownika legitymującego się dyplomem kwalifikowanego 

ratownika medycznego. 

3. Posiadania co najmniej jednego pracownika legitymującego się tytułem ratownika wodnego. 

 

 

 

............................................  ............................................................................................ 

miejscowość i data 

 czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 
*w przypadku ofert wspólnych - każdy z wykonawców składa oświadczenie. **niepotrzebne skreślić 

 


