Szczegółowe Warunki Przetargu
IsWP)
dotyczące najmu lokalu uzytkowego o łącznej powierzchni 70,90 m [2J
wy az z p o mi e szczenlem m a ga zynowm i z a p l e czem, z|oka|lzowa n e go w
budynku przy uLZwcięstwa 2 w Siemianowicach Śląskich (41,103) z
przeznacz eni e m na działal n o ść s kl ep u myśl iws ki ego.

Siemianowice Śląskie, dn.15 marca 201Br.

zatwierdza

od 1 do13)
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I.INFORMACJE OGÓLNE

1.

z siedzibą
organizatorem przetargu jest polski ZwiązekŁowiecki Zarząd Okręgowy w Katowicach
przez
Z,reprezentowany
w Siemianowicach Śląskich t41-103) przy ul. Zwycięstwa
Mariusza M iśkę_ Łowczego okręgoweg o, zwany dalej organizato rem.,

2,

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na zasadach określonych w:
Ustańie z dnia}3 kwietnia 1964r.Kodeks cywilny [t.j. Dz. |J,z2017r.,Poz.459),
Szczegółowych Warunkach Przetargu [SWP),

3.

opis przedmiotu przetargu, opis warunków udziału w przetargu, oPis_ sPosobu PrzYgotowania
jakimi będzie się kierował Orgaoferty, miejsce, termin składania i otwarcia ofert, opis kryteriów,
przetargu
warunki
[swp),
nizator przy wybor ze oferty, określaj ą szczegółowe
siedzibie oraznastronie
swojej
w
ogłoszeń
tablicy
na
wfwiesza
organizator
przetargu
ogłoszenie o
internetowe; polskielo zńiąz\<tlŁowióckiego pod adresem http://www.orl.katowice.Pl
w ust,4
ogłoszenie o przetaĘu organizator podale do publicznej wiadomoŚci w sposób wskazanY
widoczne
będzie
Ogłoszenie
ofert.
składania
nie później niż na 5 dni przed ,ryrn^Ćronym terminem

.
.

4.
5.
6.

od 15 marca 20].Br. przez 2 tygodnie.
wzór umowY stano'
Informacje o przedmiocie przetargu, wymagan e załączniki w tym druk ofertY,
przetargu (swp),
wią integralną częśćszczegółov,lych warunków
II. OPIS

PRZEDMIOTU PRZETARGU

przedmiotem postępowania przetargowego jest wynajem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 70,90
w budynku przy
m (2) wrazz pomieszczeniem ,n"g"ryno-ym i zapleczem, zlokalizowanego
sklePu
ul. Zwycięs twa Z w Siemianowicach Śiąskich (41-103) z przeznaczeniem na działalnoŚĆ
myśliwskiego.

WYBORZE OFERTY
Iil. OPIS KRYTERIÓW JAKIMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ORGANIZATOR PRZY
przy wyborze oferty organizątor będzie kierował się kryterium, jakim jest: CENA, Organizator wYbierze
"warrinki
Ókreślone w SWp i będzie zawieraĆ najkorzYstniejszą cenę
or..tę, która ,p.łni
nĄmu netto,
zaprŹedmiot przetargu, tj. najwyższą kwotę proponowanego miesię cznego czynszu
IV.INFORMACIE O tOKAtU BĘDACYM PRZEDMIOTEM PRZETARGU
]_.

I

jest: dostęp do mediów
Lokal o powierzchni 70,90 m2 będący przedmiotem przetargu wyposażony
i przyłącza
woda, prąd,, ogrzewanie ) oraz posiada przystosowanie do telefonu stacjonarnego

internetowego.

jednakże w obu przypadkach pro_
Najemca może jednak ulepszyć lub zaadoptować przedmiot najmu,
przez Najemcę
jekt ulepszeń lub adaptacli tóuii o łącznej pówierzchni70,90 m2, który będzie wykonany
na piśmie pod rygorem nieważnowe własnym zakresie musi być zaakceptońany przezWynajmującego
ści.Wszelkie koszty adaptacji i ulepszeń ponosi Najemca,

2,

których

przedmiot nalmu, a o
Na czas ewentualnych ulepszeń lub adaptacji pomieszczeń stanowiących
odpowiedzialnoŚci cYwilnej na wYPadek
mowa w ust. 3, Najemca zobowiązuj e sięiawr'zóćubezpieczenie

3.

jakie mogą za sobą nieśćoraz przedstawi
następstw prac ulepszeniowych i/lub adaptacyjnych_i yk9d,
umowy,
podpisania
}<serókopię'ww. ubózpieczenia Wynajmującemu do 5 dni od

się zwrócić przedmiot najmu w stanie
4. po ustaniu okresu obowiązywania umowy Najemca zobowiązuje
korzYstania rzeczY, PosPrzątanY
niepogorszon}rm z uwzględnieniem zuzyĆiaw/nikającego z noTmalnego

przeamiót najmu Najemca zobowiązanY jest zwróciĆ WYnaji opróżniony z, rzeczyruchomych Najeńcy.
rnuj ą...u na po dstawie protokołu zdaw czo -o dbiorczego,

,\D

{ i'

l

r

l

l|\
I

5,SzczegóĘ dotyczące przedmiotu i warunków najmu zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWP.
V. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spełnienie przez Oferenta warunków okreŚlonych
w Szczegółowych Warunkach Przetargu (SWP) otaz złożenieoferty wraz,zrymaganymi dokumentami
i informacjami w formie pisemnej w terminie określonym w pkt V ust, 9 orazwniesienie wadium zgod-

]..

nie z pkt. V ust, 1"0,7'J.,!2,13 niniejszych SWP.

2. W celu spełnienia wymogów Organizatora w zakresie wynajęcia lokalu uŻytkowego na prowadzenie
działalnościbędącej przedmiotem

a)

p

ostępowania, Oferent wini en złożyĆ wraz z ofertą:

potwierdzenie określenie rodzaju działalnościusługowej w obrotu obronią i amunicją oraz
wszystkich akcesoriów myśliwskich, którą oferent zamierza prowadziĆ na terenie przedmiotu
umoWy,

3.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane zprzy1otowaniem izłożeniem oferty.

4,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób prze)rzysĘ iczytelny oraz zawieraĆ
wszystkie wymagane przez Organizatora dokumenĘ i oświadczenia. Oferta winna byĆ trwale spięta, a
strony oferty muszą byĆ ponumerowane,

5.

oferta winna byćzłożonaw trwale zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta i opisana czytel,
nie drukowanymi literami lub pismem maszynowym/komputerowym, w następujący sposób:

aJ
b)
cJ
,,

pełna nazwa Oferenta,
adres Oferenta właściwydo korespondencji,
dopisek o treści:

Oferta cenowa na naiem lokalu o łącznei powierzchni 70,90m' na prowadzenie działalnoŚci
sklepu myśliwskiego"

l

6.

Oferta oraz oświad czeniawinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta

7.

pełnomocnictwo do reprezentowania 0ferenta, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do
oferty, winno być w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

8.

ofertę na|eży złożyćdodnia 29 marca2018
lub przesłać pocztą na adres Organizatora"

nazewnątrz,

r:

do godz. 9.00 w Sekretariacie siedziby Organizatora

Termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 29 marca 201Br. o godz. 10.00
w siedzibie Organizatora na posiedzeniu jawnym, pokój nr 5 [ duża sala)

9.

Zazłożone w terminie uznane będą jedynie te oferty, które dotarły do siedziby Organizatora
do 29 marca 20LB r. do godz. 9.00. Oferty złożone pa Wznaczonym terminie Organizator zwróci
0ferentowi bez ich otwierania.

10. oferenci, którzy zamierzająprzystąpić do przetargu, zobowiązani są do wniesienia wadium
w wysokoŚci
[w pieniądzu na konto Organizatora podane w ust,1-1) przed złożeniem oferty,

5000 zł brutto [słownie: pięć tysięcy złotych),

1,L. Zatermin wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Organizatora:

BANK PKO BP SA II o/Katowice

rachuneknr:51 10202313 0000 3102 0197 1613

a
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Wnosząc wadium w tytule wpłaty 0ferent winien powołać się na nazwę przetargu.

13. Dowód wniesienia wadium należy dołączyc do oferty.
14. Oferent, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.
15. Organizator zatrzymuje wadium w przypadku, gdy:

a) Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy,

t6. Organizator zwraca wadium w przypadku, gdy:
a) zawarta zostanie umowa w przedmiocie niniejszego postępowania,
b) pozostałym oferentom którzy zakwalifikowali się do przetargu
c) organizator odwoła lub zamknie postępowanie bez wybierania oferty,
VI. OFERTA

1,. 0ferta winna zawierać następujące dokumenty:
a) dane identyfikacyjne Oferenta - Załącznik nr 1,
b) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treściąogłoszenia, Szczegołorwych Warunków Przetargu
i akceptacji wzoru umowy - Załączniknr 2,
c) ofertę cenową - Załączniknr 3,
d) zaakceptowany wzór umowy (zaparafowanie przez Oferenta wzoru oznacza jego akceptację
-Załącznlknr 4,
eJ p otwi erd zenie złożenia przez O ferenta wa diu m,
fJ zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami narzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
g] Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk informacji z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego [ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości) Iub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji DziałalnościGospodarczej lub wydruk z Centra]nej Ewidencji i Informacji o DziałalnoŚci Gospodarczej (ze strony Ministerstwa Gospodarki].
h) koncesję na obrót bronią i amunicją.

2.

3.

Organizator dopuszcza złożenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt, VI ust.1 lit f,), g), h]
pod warunkiem, że dołączone kserokopie będą potwierdzone zazgodnośćz oryginAłemprzez notariusza, organ wydający dokument lub osobę upowaznioną do reprezentacji 0ferenta, zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Wymóg, o którym mowa powyzej nie dotyczy dokumentÓw wygenerowanych elektronicznie.
Wszystkie odpisy z dokumentów rejestrowych oraz dokumenty, o których mowa w pkt. VI ust. 1 lit. f) i
gJ powinny być aktualne tj. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

4.

5.

6.

7.

Oferent może wycofać ofertę w celu wprowadzenia zmian lub całkowicie, z zastrzeżeniem, Że moze to
nastąpić przed upływem końcowego terminu składania ofert. Wycofania oferty moze dokonaĆ Oferent
osobiście ]ub osoba przez niego prawidłowo upoważniona,

Fakt wycofania oferty musi być odnotowany przez Organizatora

i potwierdzony przezOferenta

lub

osobę umocowaną przez niego pisemnie. Organizator przetargu nie dopuszcza wprowadzania zadnych
zmian w druku oferty (oznaczato, że nie dopuszcza się zmiany lub uzupełnieniaZałącznika nr 3 Oferta
cenowa) ani prowadzenia negocjacji odnośnieceny, po terminie składania ofert.

0rganizator przetargu dopuszcza możliwośćuzupełnienia dokumentów [na wezwanie OrganizatoraJ
określonychw pkt VI lub złożenie wyjaśnień, co do treścioferty i przedłożonych dokumentÓW.
Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożeniaofert dodatkowych w przy-

padku, gdy dwie lub więcej ofert do przedmiotu najmu zawiera tę samą kwotę proponowanegp czynszu
najmu netto.
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8.

Złożenie ofert dodatkowych odbywać się będzie na zasadach określonych w p}ft.V SWP,

9.

Oferent jestzwiązany złożonąofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

VII.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ORGANIZATOREM ORAZ
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

1. Oferent może wnosić zapytania do treściSzczegółov,lych Warunków Przetargu oraz do wzoru umowy
najmu najpóźniej na 5 dni przed końcowym terminem składania ofert. Organizator i Oferenci będą
się porozumiewać drogą elektroniczną, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, Pytania złożonepo

terminie pozostaną w aktach postępowania bez odpowiedzi.

2. Adres e-mail, na który na|eży kierować korespondencję: zo.katowice@pzlow.pl

3. Osoby uprawnione
-

4.

do porozumiewania się z Oferentami:

Kierownik Biura Pani Barbara Świątkowska
Instruktor Pan Sebastian Sułgut

Organizator udzieli odpowiedzi na złożonezapytania najpóźniej w terminie do 2 dni przed terminem
składania ofert.

VIn. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podaniaprzyczyny,

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty.

3, oferty po ich otwarciu wraz zwszelkimi załączonymi dokumentami są jawne i nie podlegają zwrotowi.
oferent nie może po otwarciu ofert żądaćzwrotu, czy zmiany dokumentów będących częŚciązłoŻone1
do przetargu

oferty.

l

mogą uczestniczyćw otwarciu ofert, a informacja z otwarcia ofert i zrozstrzygnięcia przetargu
zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Organizatora oraz na stronie internetowej:

4. Qferenci

www.orl,katowice.pl

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Organ izator może żądaćudzielenia przez Oferentów dodatkowych wyjaśnień d,otyczących treścizłożonychprzeznich ofert i złożonychdokumentów.

6. Podpisanie

umorłryl z Oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą odbędzie się

w

siedzibie Organizatora,
może zmienić lub zmodyfikować zawartośćwymaganych oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę. W przypadku, gdy wymagana zmiana, modyfikacja będzie istotna Organizator
może przedłużyćtermin końcowy składania ofert.

7, organizator

Załącznikido SWP:
1. Dane identyfikacyjne Oferenta - Załącznik Nr
2. gświadczenie ofere

nta o zapoznaniu się z treściąogłoszenia, szczegółov,lych warunków przetargu i ak-

ceptacji wzoru umovvy - Załącznik Nr 2.

3. Oferta cenowa - Załącznik Nr
4. Wzór umowy - Załącznik Nr

\

i,!/

,

1.

3,

4.

Załączniknr I

DANE IDENTYFIKACYJNE OFERENTA

Nazwa Oferenta/Imię i nazwisko:
Nazwa skrócona:
Numer statvstvcznv GUS IREGONl:
Numer Identyfikacii Podatkowei

:

PESEL i adres zamieszkania (w
przypadku przedsiębiorców
prowadzących jednoosobową
działalnośćgospodarczą, a także w
przypadku każdego ze wspólników
spółki cywilnei)

woiewództwo:
Powiat:
Gmina:

Mieiscowość:
Ulica, nr

lokalu;

l

Telefon:

e-mail

kod pocztowy:
Poczta:
Forma prawna Oferenta
Nazwiska oraz funkcje osób
reprezentujących
Oferenta oraz upoważnionych do
podpisania
umowy z Or%anizatorem:

Data i

miejscowość| Pieczęć i podpis

Oferenta

6
a *'".,-

,

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
1. oświadczamloświadczamy, że zapoznałemfzapoznaliśmysię z treściąogłoszenia w przedmiocie
przetargu najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 70,90 m (2) wraz z pomieszczeniem magazynowym izap|eczem, zlokalizowanego w budynku przy ul. Zwycięstwa
pr zeznaczeni em

n

2w

Siemianowicach Śląskich z

a działaln o ść skl epu myśliwski e go.

2. oświadczam/oświadczamy,że bez zastrzeżeń przy|muję/przyjmujemy warunki

zawarcia umowy

określone wewzorzeumowy stanowiącym Załączniknr 4 do Szczegółowych Warunków Przetargu,

3. oświadczam/oświad,czamy, że spełniam/spełniamy wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu
i przyjmuję /przylmujemy je bez zastrzeżeń,

4. oświadczam/oświadczamy,że uważam/uważamysię za związanego/związanych niniejszą ofertą
przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

5. oświadczamfoświadczamy,że nie pozostaję/nie pozostajemy w stosunku Pokrewieństwa
i powinowactwa ani w żadnym innym stosunku prawnym lub faktycznym wobec osób wchodzącYch
w skład Zarządu Organizatora.

Data i

miejscowość| Pieczęć i podpis

Oferenta

7
l

* ''-r'

Załącznik Nr

3

OFERTA CENOWA

Poniżei podaię/podaiemy miesięczną stawkę czynszową naimu lokalu
naimu lokalu użytkowego o łącznei powierzchni 70,9O m (2) wraz z pomieszczeniem
magazynovyym izapleczem, zlokalizowanego w budynku przy ul. Zwycięstwa2w
Siemianowicach Śląskich zprzeznaczeniem na działalnośćsklepu myśliwskiego

-

pomieszczenia o łącznej powierzchni 70,90 m2:

Proponowana miesięcznałączna kwota | (słownie netto:
netto najmu oraz miesięcznałączna

kwotabruttoproponowanegoczynszu
najmu lokalu zprzeznaczeniem na
prowadzenie działalnościsklepu
myśliwskiego

Data i

miejscowość| Pieczęć i podpis

l .,

.

zł netto

....,........)

zł brutto

Isłownie

li]jll ,, ,

,:l, ,,,""""""""'J
,, ,

,,i

Oferenta

,'b,
ł :-,^.i

r

Załącznik Nr 4
WZÓR
UMOWA NAJMU
zawattaw dniu
roku w Siemianowicach Śląskich pomiędzy
Polskim Związkiem Łowieckim Zarządem Okręgowym w Katowicach z siedzibą w siemianowicach
Śląskich przy ul, Zwycięstwa 2
ntow anym przez

ari usza M i śkę- Łow czego 0 krę gowe go
zwanym w treŚci umowy,,Wynaj muj ącym"

rep rez

e

M

a

NIP:

.,.,.....,.

......;

REGON:

Zwaną w treŚci umowy,,Najemcą"
zwanych łącznie,,Stronami"
o następującej treści:

§1
1.

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal o powierzchni 70,90 m2 zlokalizowany w Siemianowicach

2,

Najemca przeznaczy Przedmiot najmu na prowadzenie działalnościhandl owej związanej z szeroko rozumianym sklepem myśliwskim ze szczegó|nym uwzględnieniem hand]u bronią i amunicją oraz pozostałymi akcesoriami,

Śląskich przy ul. Zwycięstwa 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalnościsklepu myśliwskiego
(,,Przedmiot najmu").

3, Przedmiot najmu zostanie przekazany Najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Najemca oświadcza, iżznany mu jest stan techniczny Przedmiotu najmu,
5.

}eżeli Najemca zdecyduje się ulepszyćl-ub zaadoptować przedmiot najmu, a Wynajmu jący vvyrazi nato
zgodę, Najemca zobowiązany jest uczynić poryższe na własny koszt i ryzyko,

przypadku określonymw ust. 5 Najemca po otrzymaniu pisemn ejzgody v,lynajmującego zobowiązuje
się przed rozpoczęciem ulepszeń i/lub adaptacji Przedmiotu najmu przekazać Wynajmującemu dokumentację projektową wrazzkosztorysem. Wynajmującywterminie do 14 dni od otrzymania dokumentacji może zgłosić na piśmie uzasadnion e zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia ulepszeń i/lub
adaptacji, W takim przypadku rozpaczęcie prac wymaga osiągnięcia przez Strony porozumienia. W
przypadku braku takiego porozumienia Wynajmującemu uprawniony jest do odstąpienia od umowy.

6. W

7,

Prowadzone przez Najemcę ulepszenia i/lub adaptacje Przedmiotu najmu nie mogą stanowiĆ zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników Wynajmującego oraz osób trzecich.

B. Najemca może dokonać zmian, nakładów przeróbeĘ ulepszenia i/lub adaptacji Przedmiotu najmu po
łącznym spełnieniu niżej wymienionych warunków:

a)

b)
c)

zamiar dokonania prac oraz ich zakres musi być zgJoszony pod rygorem nieważnościna piŚmie
Wynajmującemu,
uzyskaniu na piśmiezgody Wynajmującego pod rygorem nieważności,
zakres rzeczowy remontu winien być zatwierdzony przez Wynajmującego oraz właściweorgany
administracji budowlanej, jeżeliwynika to z przepisów prawa budowlanego.
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§2
1.

2.

a

4.

Najemca zobowiązuje się płacić na rzecz Wynajmującego czynsz najmu ..........zł netto/mzx 70,90 mŻ,
00/100) miełąĆznie wwysokóści ......-........,........zł netto (słownie:
sięcznie, powiększony o obowiązującąstawkę podatku VAT.

Stawka czynszuzawiera podatek od nieruchomości Rady Miasta Siemianowic Śląskich obowiązującej na
dzień zawarcia umowy. lego wysokośćbędzie waloryzowana zgodnie Z CorocznYmi uchwałami RadY
Miasta Siemianowic Śląskich,
Strony zgodnie ustalają, iz kwota czynszu,wskazanego w § 2 ust. 1, będzie corocznie korYgowana o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku PoPrz edzającYm,
wynikający z komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaŹnika cen towarów i usług kon,u*p.ylny.h ogółem, ogłaszanego w Monitorze Polskim. Skorygowana stawka CZYI;ZU będzie obowiązryała od 0]_ marca danego roku.

oprócz czynszunajmu Najemca zobowiązuje się ponosić następujące miesięczne oPłatY dodatkowe
(wg odrębnej umowy):

a) zazimnąi ciepłą wodę oraz odprowadzenie ścieków:
b) za ogrzewanie,

c] za energię elektryczną,
d) za dzierżawęłączy teleinformatycznych w przypadku ich wykorzystania

e) za wywóz nieczystości stałych
zrzekasię jakich}<olwiek roszczeń o zwrot kosztów oraz prawa do zabrania nakładów PoniePrzedsionych w związkuz dokonanymi ulepszeniami i/lub adaptacją pomieszczeń składającYch się na

5. Najemca

miot najmu

prawo do umieszczenia reklam, szyldów czy oznaczeń na zewnątrz i wewnątrz budYnku, w
którym znajduje się przedmiot najmu wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej akcePtacji Przez
Wynajmującego ich formy i treścioraz miejsca umieszczenia, na podstawie odrębnej umoWY.

6. Najemca ma

§3
1,

2.

1020 2313
Czynsznajmu jest płatny z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy nr 51
0000 3102 0]197 L6I3. Brak dostarczeniaprzezWynajmującego faktury w terminie do 10- go dnia
miesiąca nie zwalnia Najemcy z obowiązku terminow ej zapłaty czynszu na jmu,
Należnościz tytułu ustalonych opłat dodatkowych Najemca będzie wpłacaĆ na podstawie wYstawionYch
faktur na rachunek Wynajmującego zgodnie z ustalonym terminem płatnoŚci na fakturze VAT,
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§4
1_,

Najemca jest zobowiązany utrzymać Przedmiot najmu we właŚciwym stanie sanitarno-higienicznYm,
p/poż.,technicznym przezwykonywanie konserwacji i drobnych napraw, których zakres okreŚla Kodeks
ćlr*itny oraz postanbwienia niniejszej umowy i ponosi ztego Ęrtułu odpowiedzialnoŚĆ Przed właŚci-

wymi służbamikontrolnymi.

2. Najemca ma obowiązek dokonywać kontroli stanu instalacji elektrycznejw Przedmiocie najmu zgodnie
z przepisami Ustawy,,Prawo ńudowlane", o|<azać protokoĘ kontroli stanu na kaŻde wezwanie WYnajmującego or^rprr"k^zać kopie stosownych protokołów Wynajmującemu W terminie do 30 dni od wYkonania kontroli,

3, Najemca we własnym zakresie ubezpiecza mienie znajdujące się w Przedmiocie najmu oraz Ponosi odpowiedzialn ośćza'wszelkie szkody powstałe u osób trzecich i/lub w mieniu takich osób i w związ|<tl z
prowadzon ąprzez Najemcę działalnością.

4, Najemca nie ma prawa oddawania Przedmiotu najmu osobom trzecim w podnajem, PoddzierŻawę,uŻYtkowanie, użyczenie lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej zgody Wynajmującego wYraŻonej
na piśmiepod rygorem nieważnościumowy,

§5

1,Najemca jest zobowiązany do używania Przedmiotu najmu zgodnie ZPrzeznaczeniem
na terenie
i postanowieniami niniblszÓ; umovyy. Najemca zobowiązany jest przestrzegaĆ obowiązującYch
zastosowanie
mają
postanowienia
których
Wynajmują cego zarządzeń i regulaminów organizacyjnych,

również wobec działalnościi pracowników Najemcy,

Z.Najemca zobowiązany jest do powstrzymania się od sprzedaży produktów zawierającYch alkohol,
wyrobów tytoniowych.
substancj e zmieniaj ące świadomość,

l

jego
3.Wynajmujący uprawniony jest do okresowej kontroli wykorzystania Przedmiotu najmu w zakresie
StronY
zgoóności ,pireźnacreniem pomieszczeń i postanowieniami niniejszej umowl [wYnik kontroli

potwierdzą na sporządzonym protokole).

bądŹ osobY
4,Wynajmujący upoważniony jest do wstępu na teren Przedmiotu najmu w obecnoŚci NajemcY
zabezPieczenia
prrÓ, niugo upoważnio nej, i vvyjątkiem pizypadków nagłych, losowych wymagających dla
Óri.łtu nitychmiastowego wej ścia na teren wynaj mowanych pomieszczeń.

§6
1. Najemca po zakończeniu umowy zwróci Przedmiot najmu w stanie niepogorszonYm z uwzględnieniem
NazuŹyciavrrynikającym z protokołu przekazania lokalu, posprzątany i opróżniony zrzeczY ruchomYch
podstawie
na
jest
prŹedmioi
Wynajmującemu
zwrócić
Protokołu
jerrrcy.
najmu Najemci zobowiązany
z;,daw czo

-

o

db

i

o

rc

z e

go.

umolvY,
2, W przypadku nie wydania Wynajmującemu Przedmiotu najmu w ostatnim dniu obowiązYwania
kobezumowne
za
odszkodowania
,auaidy kolejny ńesiąc, Nilemca uęazie zobowiązany do zapłaty
dniu
w
ostatnim
rzystanie z pizódmio|u Najmu w wysokoś ci 200% stawki czynszowej obowiązującej
trwania umovvy orazzobowiązany będzie zapłacićopłaty dodatkowe okreŚlone w § 2 ust,S,

§7
okresem
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony: od dnia 1lipca 2018 roku z 6 miesięcznym
wypowiedzenia.
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§B
1.

Wynajmujący może jednostronnie rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy:
aJ Najemca nie zapłacił w terminie pełnej wysokości należnej Wynajmującemu kwoty czynszu za dwa
miesiące lub opłat dodatkowych za pełne dwa okresy rozliczeniowe tj. za dwa miesiące,
b) Najemca narusza postanowienia wynikające z niniejszej umowy, w szczególnoŚci dotyczące uzywa-

nia Przedmiotu najmu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub postanowieniami niniejszej
umoWy,

c) Najemca odda Przedmiot najmu osobie trzeciej do korzystania bez pisemnej zgody Wynajmującego
pod rygorem nieważności.

przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia w szczególności, gdy:
a) Najemca zalegazzapłatączynszu lub opłat dodatkowych 45 dni od dnia, gdy zobowiązanie wobec

2. Wynajmującemu

Wynajmującego stało się wlrmagalne,
b] zmianie ulegną obowiązujące przepisy prawa, stan prawny nieruchomości albo zajdą inne, nie dające
się przewidzieć w chwi]i zawierania umowy okoliczności powodujące,że da|szy najem będzie niemożliwy lub niecelowy dla Wynajmującego,
c) Przedmiot najmu stanie się niezbędny Wynajmującemu na realizację celów Polskiego Związku Łowieckiego,

§9
przypadkach określonych w § B Przedmiot najmu winien być wydany Wynajmującemu w terminie 14
dni, od daty rozwiązania umowy najmu.

1, W

upłyłvietego terminu Najemca będzie zobowiązany uiszczać odszkodowanie za bezumowne korzystanie z Przedmiotu najmu w wysokoś ci20Oo/o czynszu,jaki obowiązywał w momencie rozwiązania lub
wypowiedzenia umowy,

2, Po

3, ponadto Najemca za caĘ okres bezumownego korzystania z lokalu zobowiązany będzie zapłaciĆ na
rzeczWynajmującego opłaty dodatkowe okreŚlone w § 2 ust. 5.

§10
Wzrost wysokości podatku od nieruchomości, zmiana wysokości stawki czynszowej w oparciu o dodatni
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w MOnitorze
polskim, zgodnie z §2 ust. 2 i3 oraz opłat dodatkowych wymienionych w § 2 ust 5, zmiana obowiązującej
stawki VAT nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. Wynajmujący jest jednak zobowiązany
do poinformowania Najemcy o zmianie tych opłat na piśmieprzed rozpoczęciem miesiąca, od którego
zmiana zostanie wprowadzona.

§11
Strónom przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z zachowaniem
trzymiesięczne1o okresu wypowiedzenia, a w szczegó|ności gdy:
a) WYnajmujący dopuszcza się naruszenia postanowień umowy lub przepisów prawa, poprzez takie
działanie, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie przez Najemcę działalnoŚci
określonej niniejszą umową i nie zaprzestanie takich naruszeń po otrzymaniu pisemnego
wezwania Najemcy ivlyznaczeniu mu co najmniej 14 dniowego terminu.

I2
< :'./

b)

c)

Przedmiot najmu stał się niezdatny do umówionego używania na skutek wad ujawnionych po dniu
odbioru Przedmiotu najmu zawinionych wyłącznie przez Wynajmującego lub na skutek siły
wyższej, a Wynajmujący tej niezdatności nie usnął w odpowiednim terminie albo usunąć jej się nie
udało.
niezależnie od Wynajmującego wystąpi koniecznośćprzebudowy budynku, w którym znajduje się
wynajmowany lokal.
§13

1. W każdym przypadku rozwiązania umowy przezWynajmującego przed upływem umówionego okresu
najmu zprzyczyn, o których mowaw§ B ust, 1, ust.Z lit. a) albo z innych przyczyn|eżących po stronie
Najemcy, Wynajmujący moze zatrzymać wszelkie poniesione przez Najemcę nakłady i ulepszenia bez
żadnych roszczeń ze strony Najemcy.

§14
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności, za wyjątkiem przypadków wskazanych w § 11 umowy.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§16
Spory wynikłe ze stosunku objętego umową strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu rzeczowo

i miejscowo właściwegodla siedziby Wynajmującego.

§17
Umowę sporządzono w dwócil jednobrzmiących egzemplarz ach,przyczym jeden otrzymuje Wynajmujący
a drugi Najemca.

NAJEMcA

WYNAJMUJĄCY
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