
 
 
 

 Gdańsk,    04.07.2019 r. 

Nr postępowania  5(2)/PO/2019 
Nazwa i adres organizatora przetargu: 
Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1, 81 – 519 Gdynia, zarejestrowane w Sądzie 
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr  0000492201, kapitał zakładowy 
opłacony w całości w wysokości  164 480 000,00 zł, NIP 586-22-86-770, REGON 190141612 
w lokalizacji  
Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 
Tel.:/ 58 341-53- 10   Fax:/ 58 341-5410 
e-mail: sekretariat@pcchz.pl  

 
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

 
 

DZIERŻAWA POWIERZCHNI (27,63 M2) NA DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNĄ - 
BUFET Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI 

 
1. Zarząd  Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. w lokalizacji Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 

przy ul. Smoluchowskiego 18, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat, pomieszczeń 
o łącznej powierzchni 27,63 m2, zlokalizowanych na parterze budynku głównego szpitalnego „C”, 
przeznaczonego na działalność niemedyczną– bufet z artykułami spożywczymi o pow. 25 m2 oraz WC na 
pierwszej kondygnacji podziemnej w budynku B o pw. 2,63 m2.  

2. Dzierżawca winien zorganizować funkcjonalnie przedmiot dzierżawy według własnych potrzeb, przy czym 
Wydzierżawiający wymaga aby bufet z artykułami spożywczymi prowadzony był co najmniej przez 5 dni 
w tygodniu od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Sugerowane godziny to: 7:00-15:00. 

3. Minimalna, wywoławcza cena w postaci minimalnego miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy lokalu 
wynosi 707,60 zł/m-c netto tj. 25,61 zł netto za 1 m2).  Kwota ta nie zawiera opłat eksploatacyjnych, 
takich jak: 

 koszty  zużycia wody i odprowadzenia ścieków rozliczanych z ryczałtu (WC) i licznika zużycia  

 koszty zapewnienia energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej (cwu i co)  

 koszty energii elektrycznej rozliczane z licznika zużycia 

 koszty odbioru, wywozu nieczystości stałych - odpadów komunalnych lub podobnych do 
komunalnych  

 koszty zarządu nieruchomością w tym koszty utrzymania porządku i czystości części wspólnych i 
terenu zewnętrznego 

 podatki lokalne od nieruchomości.  
Przykładowe, szacunkowe miesięczne opłaty eksploatacyjne związane z dzierżawą lokalu zawiera załącznik 
nr 1 niniejszego ogłoszenia. 
4. Czynsz z tytułu dzierżawy lokalu oraz koszty eksploatacyjne należy opłacać bez wezwania na podstawie 

wystawionej faktury do 15 – go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie lub na rachunek 
Wydzierżawiającego wskazany w fakturze.  

5. Kwota czynszu ulegać będzie automatycznie corocznemu zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy począwszy od 
stycznia 2020 r. Wydzierżawiający ma prawo do wystawienia faktury korygującej za pierwsze miesiące 
danego roku kalendarzowego. Faktura będzie płatna w ciągu 14 dni od jej doręczenia dzierżawiącemu. 

6. Sposób naliczania co miesięcznych opłat przedstawia załączona przykładowa kalkulacyjna szacunkowa 
przy czym Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do waloryzacji stawek opłat eksploatacyjnych i 
podatku stosownie do opłat zmiennych, sezonowych oraz u dostawców i wykonawców, zmian cen 
jednostkowych tych kosztów. 

7. Miejsce i termin składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej 
kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy: 

„Oferta – przetarg na dzierżawę  lokalu na bufet z artykułami spożywczymi w Gdańsku 

ul. Smoluchowskiego 18, Nr     5(2)/PO/2019 

Nazwa i siedziba uczestnika postępowania ........................................ 
Nie otwierać przed  10.07.2019  r. godz.11.15” 

 należy dostarczyć do dnia   10.07.2019 r. do godz. 11.00 do Sekretariatu Pomorskiego Centrum Chorób 



 
 
 

 Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku ul. Smoluchowskiego 18. 
8. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Organizatora przetargu.  
9. Oferta złożona po upływie terminu wskazanego w pkt VI. 1 zostanie zwrócona uczestnikowi 

postępowania bez otwierania. 
10. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.  
11. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Oferenta lub osobę 

przez niego upoważnioną. 
12. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 
13. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert  - nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej, które 

odbędzie się w dniu    10.07.2019 r. o godz. 11.15 - w lokalizacji Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, w budynku B  parterze w sali klubowej.  

14. Otwarcie ofert jest jawne.   
15. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie wniosły wadium. Wysokość ustalonego dla 

przedmiotu przetargu wadium wynosi ok. 5 % minimalnego czynszu rocznego (przyjęto 10 444 złotych 
brutto) – przyjęto kwotę 500,00. zł (słownie: pięćset 00/100). Wadium może być wnoszone w pieniądzu, 
obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W razie 
wniesienia wadium w pieniądzu – należy je wnieść na następujący rachunek bankowy PKO BP 12 1440 
1101 0000 0000 1722 8177 organizatora przetargu: Szpitale Pomorskie Sp. z o. o ul. Powstania 
Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, z dopiskiem „wadium – dzierżawa lokalu na bufet z artykułami 
spożywczymi w Gdańsku ul. Smoluchowskiego 18”. Pozostałe formy wadium należy wnieść do kasy 
Organizatora przetargu, znajdującej się w jego siedzibie w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1  budynek 
nr 6 II p. Wadium przez uczestnika przetargu należy wnieść do dnia:     09.07.2019 roku do godz. 13.00 do 
siedziby Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni, Kasa Organizatora 
przetargu znajdująca się w jego siedzibie, II piętro. 

16. Dokumenty i oświadczenia wymagane od uczestników postępowania. Każdy z uczestników postępowania 
zobowiązany jest do złożenia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń: 
a. formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszych „Szczegółowych 

warunków udziału” w przetargu), 
b. kopia dowodu wniesienia wadium, 
c. aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 
d. oświadczenie uczestnika postępowania, iż dokonał wizji lokalnej nieruchomości, którego dzierżawa 

stanowi przedmiot przetargu oraz że posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą 
wykonanie umowy dzierżawy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do niniejszych 
„Szczegółowych warunków udziału” w przetargu) 

e. pełnomocnictwo, o ile uprawnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentu wskazanego w 
punkcie c. 

17. Brak złożenia któregokolwiek ze wskazanych powyżej dokumentów lub oświadczeń Oferenta – w 
wymaganej formie – skutkować będzie odrzuceniem złożonej przez niego oferty, z zastrzeżeniem ust. 19. 

18. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jednorazowego wezwania Oferentów do uzupełnienia ofert 
pod rygorem skutków określonych w ust. 18. Uzupełnienie nie dotyczy Formularza oferty.  

19. Szczegółowe warunki dzierżawy zostały określone w Umowie dzierżawy. 
20. Zarząd Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 
21. Informacje o dodatkowych warunkach przetargu, w tym pisemne Szczegółowe Warunki Udziału wraz ze 

wzorem umowy można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w terminie od dnia ukazania się niniejszego 
ogłoszenia do dnia 09.07.2019 roku do godziny 13. Do kontaktu z uczestnikami postępowania 
upoważnieni są: 
•Pan   Marcin Mikuła           -  tel. 58 341 40 41 w. 280   w  dni robocze: 8.00 – 14.00  
•Pani   Elżbieta Piotrowska –  tel. 58 341 40 41 w. 283  w  dni robocze: 8.00 – 14.00   

22. Organizator przetargu informuje, że od Dzierżawcy wymagane jest utrzymywania ubezpieczenie (na 
własny koszt): 
1.. mienia dzierżawcy obejmujące ubezpieczenie od ognia, zalania i innych niebezpieczeństw, kradzieży, 

charakterystycznych  dla dozwolonego wykorzystania  powierzchni lub podobnych  ze względu na 
wielkość i lokalizację,  



 
 
 

2.. OC prowadzonej działalności przez cały okres trwania umowy dzierżawy z sumą ubezpieczeniową nie 
niższą niż 100 000 zł na jedno zdarzenie, odpowiedzialności lub roszczenia  za jakiekolwiek 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, śmierć lub zniszczenia mienia, za które dzierżawca ponosi 
odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa lub umowy dzierżawy.  

24.. Oferta winna zawierać co najmniej: 

(1) Propozycję miesięcznego czynszu brutto za 1 m2 oraz łączna jego wartość za 27,63 m2 dzierżawionej 
powierzchni; 

(2) Koncepcję wykorzystania przedmiotu dzierżawy (szczegółowy opis i zakres przewidywanej działalności 
na powierzchni będącej przedmiotem dzierżawy zawierającą co najmniej: dni i godziny prowadzenia 
działalności, zakres i sposób prowadzenia działalności oraz planowane prace adaptacyjne (o ile są 
przewidywane); 

(3) Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z 
właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej; 

(4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatności należności podatkowych, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;  

(5) Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w płatności składek wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

(6) Pełnomocnictwo, o ile uprawnienie do reprezentowania dzierżawcy nie wynika z dokumentu 
wskazanego w pkt.(3).  

(7) Dzierżawca zobowiązany jest do wykonania adaptacji pomieszczeń, będących przedmiotem 
niniejszego postępowania, do celów działalności handlowej, którą zamierza prowadzić w przedmiocie 
dzierżawy, o ile taka adaptacja w jego ocenie okaże się konieczna.  

(8) Od dzierżawcy wymagane jest ubezpieczenie (na własny koszt) przedmiotu dzierżawy od ognia i 
innych zdarzeń losowych oraz OC prowadzonej działalności przez okres trwania umowy dzierżawy, a 
także ubezpieczenie prowadzonych robót budowlanych, o ile okażą się niezbędne do adaptacji 
przedmiotu dzierżawy.  

(9) Wydzierżawiający zastrzega, że kwota czynszu ulegać będzie automatycznie corocznemu zwiększeniu 
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS,  za poprzedni 
rok kalendarzowy. O zmianie wysokości stawki czynszu Wydzierżawiający każdorazowo zawiadomi 
Dzierżawcę w formie adnotacji na fakturze. Zmiana stawek czynszu dokonywana będzie z ważnością 
obowiązywania od 1 stycznia. Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi w 2020 roku.  

(10) Informacje dodatkowe o warunkach dzierżawy, w tym możliwość umówienia się na dokonanie wizji 
lokalnej pomieszczeń, które Spółka chce wydzierżawić można uzyskać w Sekcji Outsourcingu Usług tel. 
58 344 68 96  w godz. 8:00 - 14:00.  

(11) Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zakończenia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert. 

 
 
Załączniki 
nr 1 – szacunkowy przykładowy sposób kalkulacji opłat wg cen za miesiąc luty 2019 r.  
nr 2 - formularz oferty 

nr 3 – oświadczenie uczestnika postępowania, iż dokonał wizji lokalnej  
nr 4 - umowa dzierżawy (wzór) 
nr 5 - klauzula informacyjna w przetargu nieograniczonym na dzierżawę 

nr 6 –rysunek układu funkcjonalnego lokalu 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
Załącznik nr 1   

do ogłoszenia w postępowaniu nr 5(2)/PO/2019 

Kalkulacja z tytułu dzierżawy pomieszczeń na prowadzenie bufetu z artykułami spożywczymi - 27,63 m² 

 Bufet+WC  – 27,63 m
2 

  ( budynek C - 25 m
2,

, budynek BWC - 2,63 m
2
)) Szpitale Pomorskie Sp. z  o. o.                                                        

POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY 
 

Kalkulacja szacunkowa (przykładowa) określająca zasady  obliczania opłat  
wg cen za miesiąc luty 2019 r.  

80-211 Gdańsk Smoluchowskiego 18  

         

Nazwa usługi/towaru JM Ilość cena 
jednostkowa 

wartość 
usługi/towaru  

podatek 
VAT % 

Kwota 
VAT 

wartość z 
podatkiem 

 

Czynsz m-c 27,63 25,61 zł 707,60 zł 23% 162,75 zł 870,35 zł 

Koszty eksploatacyjne (1)  m-c 1 481,50 zł 481,50 zł 23% 110,75 zł 592,25 zł 

Koszty eksploatacyjne (2) m-c 1 128,70 zł 128,70 zł 8% 10,30 zł 138,99 zł 

Podatki od nieruchomości  m-c 1 65,19 zł 65,19 zł 0% 0,00 zł 65,19 zł 

 
Szczegółowa kalkulacja kosztów jw.: 

   1 383,00   1 666,79  

Ogrzewanie  - rozliczenie kosztów własnych źródła ciepła 
wg kalkulacji szczegółowej za dany okres dostawy 

m
2 27,6 0,74 zł 20,57 23% 4,73 zł 25,31 zł 

Ciepła woda – rozliczenie kosztów własnych źródła 
ciepła wg kalkulacji szczegółowej za dany okres dostawy m3 2,00 23,89 zł 47,79 23% 10,99 zł 58,78 zł 

Koszty zarządu nieruchomością – w tym koszty 
utrzymania porządku i czystości części wspólnych i 
terenu zewnętrznego, korzystanie z infrastruktury 

m-c 
wg kalk.  
własnej 212,14 zł 212,14 23% 48,79 zł 260,93 zł 

Energia elektryczna wg odczytu zużycia – wielkość 
przyjęto orientacyjnie kWh 300 0,67 zł 201,00 23% 46,23 zł 247,23 zł 

Woda zimna [zwu] wg odczytu licznika zuzycia – 
wielkość 1,2 m

3
 przyjęto orientacyjnie + ryczałt 0,45 m

3
 

(WC) 
m

3 1,65 4,21 zł 6,95 8% 0,56 zł 7,50 zł 

Woda ciepła [cwu]  wg odczytu licznika zużycia– 
wielkość 1,8 m

3
 przyjęto orientacyjnie + ryczałt 0,20 m

3
 

(WC) 
m

3 2,00 4,21 zł 8,42 8% 0,67 zł 9,09 zł 

Ścieki wg odczytów licznika zużycia zwu i cwu m
3 3,65 5,63 zł 20,55 8% 1,64 zł 22,19 zł 

Śmieci komunalne  - ryczałt  do uzgodnienia na 
podstawie ostatnich faktur WSSE z miejsca 
dotychczasowej siedziby – wielkość przyjęto 
orientacyjnie 

m
3 1,00 92,78 zł 92,78 8% 7,42 zł 100,21 zł 

Odpady medyczne niebezpieczne – ryczałt kg 0,00 1,57 zł 0,00 8% 0,00 zł 0,00 zł 
Podatek  od nieruchomości  związanej z prowadzeniem 
działalności gospodarczej*  (udział w kosztach)  23,47 zł/m2 m-c 1 59,18 zł 59,18 0% 0,00 zł 59,18 zł 

Podatek  nieruchomości  grunt 0,93 zł/m2  (udział w 
kosztach) 

m-c 1 6,01 zł 6,01 0% 0,00 zł 6,01 zł 

Założenia kalkulacyjne  – przyjęto wartości orientacyjne.  Zastrzega się możliwość zmiany kalkulacji kosztów  w przypadku zmian cen jednostkowych dostawców i 
wykonawców  lub innych czynników mających wpływ na zmiany przyjętych cen kalkulacyjnych. 

 

Kursywą oznaczono koszty zmienne, zależne od przyjętych ostatecznie wielkości zużycia oraz cen jednostkowych zewnętrznych dostaw i usług oraz kosztów własnych sezonowych  

Woda i odprowadzenie ścieków – zapewnia Wydzierżawiający  w granicach niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. 
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz.70). Rozliczenia miesięczne wg wskazań licznika rzeczywistego zużycia wody zimnej i ciepłej [ilość ścieków = zużyciu wody] wg 
pomiaru –  wg aktualnego cennika Saur Neptun Gdańsk dla miasta Gdańska. Woda i ścieki wg aktualnego cennika Saur Neptun Gdańsk dla miasta Gdańska. Ilość wg wskaźników zużycia wody + stały ryczałt 
zużycia zwu 0,45 m3 i cwu 0,2m3  

 

Centralne ogrzewanie pomieszczenia -  opłata wliczona co miesiąc   na podstawie powierzchni dzierżawionej i ponoszonych kosztów wydzierżawiającego  c. w. u. [podgrzanie wody] -  opłata wyliczana co 
miesiąc na podstawie zużycia wody ciepłej i ponoszonych kosztów wydzierżawiającego . Ciepło wg cen dostawcy z GPEC właściwych  dla okresu dostawy wg faktury i rozliczenia MPK. Ilość ciepłej wody –  wg 
licznika zużycia  

 

Energia elektryczna: Instalacja elektryczna – 380 V i 230 V 50 Hz. Dopuszczalna moc podłączeniowa max 10 kW zabezpieczenie przedlicznikowe  25 A. 
Rozliczenie miesięczne  wg odczytów poboru z licznika. Stawka 1 kWh naliczana wg obciążeń za dany miesiąc naliczanych w rachunkach dostawcy energii elektrycznej wydzierżawiającego. Stawka 1 kWh wg 
cen dostawcy energii elektrycznej wydzierżawiającego z danego okresu rozliczeniowego 

 

Wydzierżawiający zobowiązany jest do segregacji odpadów komunalnych i innych niż komunalne. Odpady komunalne - rozliczenie miesięczne; Do magazynowania odpadów komunalnych wyznacza się 
kontenery usytuowane na terenie Centrum. Ilość odpadów – przyjmuje się  1 m3/m-c, wg aktualnej za dany okres rozliczeniowy stawki odbiorcy. Dzierżawca obowiązany jest do zagospodarowywania 
odpadów innych niż komunalne we własnym zakresie zgodnie z wymaganiami rodzajowymi. Śmieci komunalne wg aktualnej za dany okres rozliczeniowy stawki odbiorcy i określonej w umowie ilości 
ryczałtowej –  ryczałt 1,0 m3/m-c 

 

Koszty zarządu nieruchomością  – w tym koszty utrzymania porządku i czystości części wspólnych i terenu zewnętrznego. Jako części wspólne rozumie się powierzchnie inne niż bezpośrednio przyległe  do 
pomieszczenia bufetu i niezwiązane z jego działalnością. Koszty zarządu nieruchomością – w tym koszty utrzymania porządku i czystości części wspólnych i terenu zewnętrznego itp.  -  kalkulacja własna 

 

Podatek od nieruchomości wg stawek  podatkowych na dany rok,  obliczony w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i powierzchni użytkowania - zmienny  

Podatek  od nieruchomości  - grunt: podatek  wg aktualnych stawek podatkowych i udziału dzierżawionej powierzchni lokalu w powierzchni działki gruntowej - zmienny   

W zestawieniu kosztów nie uwzględniono ewentualnych kosztów związanych z łącznością, Internetem i intranetem –  kwestie pozostają do uregulowania na drodze dalszego porozumienia  

 



 
 
 

Załącznik nr 2  
do ogłoszenia w postępowaniu nr 5(2)/PO/2019 

Formularz oferty 

I.  Niniejszym oświadczam, że w postępowaniu przetargowym nr 5(2)/PO/2019 prowadzonym w trybie pisemnego 
przetargu nieograniczonego, na dzierżawę na okres 2 lat, obejmującą pomieszczenia o łącznej powierzchni 27,63 m

2
, tj. 

25 m
2
 zlokalizowane na parterze budynku głównego szpitalnego „C” oraz WC na pierwszej kondygnacji podziemnej w 

budynku B o pow. 2,63 m
2
, przeznaczone na działalność niemedyczną - bufet z artykułami spożywczymi, ofertę składa: 

............................................................................................................................................................... 
(Nazwa Oferenta) 

................................................................................................................................................................... 
(siedziba Oferenta) 

nr telefonu..............................................., nr fax..................................................., adres e-mail  
NIP ….................................................    REGON .......................................................... 
II. Oferuję stawkę czynszu za przedmiot przetargu w skali jednego miesiąca za 27,63 m

2
 

Przedmiot 
przetargu 

Cena jednostkowa 
netto za 1 m

2
 

miesięcznie 

Cena jednostkowa 
brutto za 1 m

2
 

miesięcznie 

Powierzchnia 
przedmiotu 

przetargu w m
2 

Wartość netto 
przedmiotu 
przetargu 

miesięcznie 

VAT % 

Wartość brutto 
przedmiotu 
przetargu 

miesięcznie 

               

Dzierżawa 
pomieszczeń 

  27,63 m
2
    

 

CZYNSZ MIESIĘCZNY:   

 
III. Rodzaj działalności, która będzie prowadzona - wydzierżawione pomieszczenia będą wykorzystane do prowadzenia 
następującej działalności: 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
Wyżej wymieniona działalność będzie prowadzona w następujące dni: ........................... godzinach: ............... 
 
IV. Oświadczenia  

 Oświadczam, iż akceptuję bez zastrzeżeń warunki udziału w przetargu i w przypadku uznania mojej oferty za 
najkorzystniejszą, zobowiązuję się do zawarcia umowy, zgodnie ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do 
szczegółowych warunków przetargu – w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.  

 Oświadczam, że znany mi jest stan faktyczny i prawny oferowanego do dzierżawy mienia i nie zgłaszam z tego 
tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń, dokonałem należytego sprawdzenia warunków lokalowo-techniczno-kosztowych 
przedmiotu przetargu pod kątem wymogów dla swojej planowanej działalności oraz podejmuję się w stosunku do 
dzierżawionego mienia wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy  

 Zobowiązuję się, że bez zgody Wydzierżawiającego nie będę podnajmować ani poddzierżawiać  przedmiotu 
dzierżawy lub oddawać go do bezpłatnego używania. 

 Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty – zobowiązuje się do prowadzenia działalności nie 
stanowiącej konkurencji wobec działalności Organizatora przetargu, nie będącej uciążliwą dla pracowników 
Organizatora przetargu, pacjentów lub przebiegu leczenia i nie polegającej na reklamie lub akwizycji skierowanej do 
pacjenta lub też świadczeniu usług pogrzebowych.  
 
Oświadczam, w imieniu Oferenta, że posiada on sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie umowy 
dzierżawy. 
 
V. Wadium w kwocie  500,00 zł (słownie: pięćset zł) zostało wniesione w dniu …......................., w formie 
…............................................................................. 
numer rachunku bankowego Oferenta, na które Organizator przetargu dokona ewentualnego zwrotu wadium: 
............................................................................................................................... 
VI.  Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu 
 

1. Oświadczam, że o ile okaże się to konieczne, zobowiązuję się do wykonania adaptacji pomieszczeń, będących 
przedmiotem niniejszego postępowania do celów działalności, którą zamierzam prowadzić w przedmiocie dzierżawy, a 
także, że poniosę wszystkie koszty związane ze wskazanymi adaptacjami, w tym projektami, uzyskaniem stosownych 
zezwoleń i uzgodnień, a także robotami budowlanymi i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie. 
2.   Przewiduję planowany czas adaptacji przedmiotu przetargu do celów prowadzonej przez Oferenta działalności  
......................... miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
VII. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Oferenta: 



 
 
 

 

 imię i nazwisko: ….................................................................................................... 

 godziny pracy: …....................................................................................................... 

 tel:.................................................... 

  fax: .............................................................. 

 internet: .............................................  

 e-mail: ........................................................   
 
 
 
 
…………………………….         ……………………………………………. 

data                                                                                                                                                              podpis i pieczątka Oferenta lub osoby upoważnionej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3  



 
 
 

Oświadczenie uczestnika postępowania, iż dokonał wizji lokalnej 
 
 
 
…............................................................                           …................................,  
       (pieczątka Oferenta)                                                         (miejscowość)  
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

uczestnika postępowania, iż dokonał wizji lokalnej 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dzierżawę  na okres 2 lat, pomieszczenia o powierzchni 

27,63 m2, zlokalizowane na parterze budynku głównego szpitalnego „C”, przeznaczonego na działalność 

niemedyczną– bufet z artykułami spożywczymi o pow. 25 m2 oraz WC na pierwszej kondygnacji podziemnej 

w budynku B o pw. 2,63 m2, stanowiących własność Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. w lokalizacji Pomorskiego 

Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, nr postępowania 5(2)/PO/2019, niniejszym oświadczam, iż 

podmiot, który reprezentuję dokonał wizji lokalnej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, której 

dotyczy składana oferta. 

 

 

 
 
 
 
…………………………….         ……………………………………………. 
   data                                                                    podpis i pieczątka Oferenta lub osoby upoważnionej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ  
-  umowa dzierżawy (wzór) 

     
UMOWA nr    5/PO/2019  

zawarta w dniu  …...  2019 r. w Gdyni, pomiędzy: 
Szpitalami Pomorskimi Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1, 81 – 519 Gdynia, 
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego Nr  0000492201, kapitał zakładowy w wysokości  164 480 000,00 zł, NIP 586-22-86-770, 
REGON 190141612 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wydzierżawiającym” reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu – Jolantę Sobierańską - Grenda 

Wiceprezesa Zarządu – Andrzeja Zieleniewskiego 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
posiadającą: 
REGON ………………….., NIP ……………………………………..,  
zwaną  w dalszej części umowy „Dzierżawcą” 

reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………….. 
o następującej treści:  

§ 1 

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, stanowiącej zabudowaną działkę 
nr 6/1 o powierzchni 62.353,00 m2 położoną w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, dla której Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW 
GD1G/00085900/1. 
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa części w/w nieruchomości w postaci pomieszczenia 
bufetu o powierzchni 25 m2 oraz pomieszczenia WC składającego się z przedsionka z umywalką i 
pomieszczenia muszli klozetowej o powierzchni 2,63 m2, łącznie 27,63 m2. Rozmieszczenie pomieszczeń 
przedstawiają rysunki zawarta w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Lokale znajdują się w Gdańsku, przy 
ul. Smoluchowskiego 18 – odpowiednio - w budynku głównym oznaczonym literą C na parterze oraz się na 
pierwszej kondygnacji podziemnej w budynku B.  
3. W ramach dzierżawy nieruchomości opisanej w ust. 2 niniejszego § Wydzierżawiający udostępnia 
Dzierżawcy do korzystania powierzchnię wspólną na zewnątrz bufetu, na przeciwległej ścianie okna 
podawczego, do ustawienia ruchomych stolików i krzeseł dla konsumentów, pod warunkiem zapewnienia 
przez Dzierżawcę bezpieczeństwa i nieutrudniania ruchu na tym ciągu komunikacyjnym (przyległym do 
bufetu) oraz utrzymywania w tym rejonie należytego porządku i czystości.  
4. Dzierżawca oświadcza, że znany mu jest stan techniczny, faktyczny i prawny przedmiotu dzierżawy i 
nie zgłasza z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń. 
5. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym – stanowiącym 
Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Dzierżawca oświadcza, że wydzierżawione pomieszczenia będą wykorzystane do prowadzenia 
działalności niemedycznej: handlowo-gastronomicznej. 
2. Działalność handlowo - gastronomiczną Dzierżawca będzie prowadził minimum od poniedziałku do 
piątku /każdego tygodnia/ w godzinach minimum od 7.00 - do 15.00. 
3. Po godzinach pracy działalności Dzierżawca zobowiązany jest zabezpieczyć wydzierżawione 
pomieszczenia wraz z wyposażeniem we własnym zakresie. 
4. Jakakolwiek zmiana przez Dzierżawcę przeznaczenia, rodzaju prowadzonej działalności oraz sposobu 
wykorzystywania wydzierżawionych pomieszczeń wymaga zgody Wydzierżawiającego wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Dzierżawca oświadcza, że dokonał należytego sprawdzenia faktycznych, technicznych i prawnych 
warunków przedmiotu dzierżawy pod względem spełniania wszelkich wymogów dla swojej deklarowanej w 
§ 2 ust. 1 działalności oraz podejmuje się w stosunku do dzierżawionego mienia wywiązać się ze wszystkich 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 



 
 
 

6. W ramach przedmiotu dzierżawy, możliwy jest wjazd i postój na ogrodzony teren 
Wydzierżawiającego, jedynie dla 1 samochodu osobowego [przepustka] oraz dla samochodów dostawczych 
na czas niezbędny do załadunku-rozładunku nie dłuższy niż do 30 minut.  

§ 3 

1. Dzierżawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów, w szczególności prawa budowlanego oraz w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, o ochronie środowiska, sanitarno-
porządkowych, przepisów o ochronie mienia, a także obowiązujących u Wydzierżawiającego regulaminów i 
instrukcji – w pomieszczeniach stanowiących przedmiot dzierżawy i terenie przyległym, a w razie ich 
naruszenia ponosić będzie z tego tytułu odpowiedzialność przed stosownymi organami. 
2. Dzierżawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wydzierżawiającemu 
oraz osobom trzecim wynikające z prowadzonej działalności, a nadto ponosi odpowiedzialność cywilną za 
szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonywania niniejszej umowy i w tym zakresie Dzierżawca 
zobowiązany jest ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk przez cały okres obowiązywania umowy, w tym 
ubezpieczyć przeprowadzane roboty budowlane. Dzierżawca zobowiązuje się przedstawić 
Wydzierżawiającemu w terminie 3 dni od daty wezwania przez Wydzierżawiającego dowód ubezpieczenia, 
pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy przez Wydzierżawiającego zgodnie z § 9 ust. 2 pkt c niniejszej 
umowy. 
3. Dzierżawca odpowiada na zasadach określonych w ust. 2 za szkody spowodowane przez osoby 
korzystające z jego działalności jak za swoje własne. 

§ 4 

1. Z tytułu dzierżawy części nieruchomości opisanej w § 1 ust 2 niniejszej Umowy Dzierżawca płacić 
będzie Wydzierżawiającemu miesięczny czynsz w wysokości netto …………. zł (słownie: 
……………………………………. 00/100) plus należny podatek VAT, co daje miesięczną kwotę brutto w wysokości 
……………. zł (słownie: …………………………. 00/100).  
2. Czynsz z tytułu dzierżawy lokalu jest płatny bez wezwania na podstawie wystawionej faktury do 15 – 
go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego §, w kasie lub na rachunek 
Wydzierżawiającego wskazany w fakturze. 
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu Dzierżawca zobowiązany jest zapłacić czynsz wraz 
odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami prawa. 
4. Kwota istniejącego czynszu ulegać będzie automatycznie corocznemu zwiększeniu o wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, za poprzedni rok kalendarzowy. 
O zmianie wysokości stawki czynszu Wydzierżawiający każdorazowo zawiadomi Dzierżawcę pisemnie. 
Zmiana stawek czynszu dokonywana będzie z ważnością obowiązywania od 1 stycznia. Pierwsza waloryzacja 
czynszu nastąpi w 2020 roku. 
 

§ 5 

1. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia niezależnie od zapłaty czynszu, kosztów: 
1) eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy: 
- koszty dostawy energii cieplnej i elektrycznej  
- koszty dostawy wody zimnej i ciepłej wody użytkowej i odprowadzenia ścieków 

- koszty odbioru, wywozu nieczystości stałych - odpadów komunalnych lub podobnych do 
komunalnych 

2) koszty zarządu nieruchomością, 
3) podatku od nieruchomości,  

na zasadach i w wysokościach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy - „zasady rozliczania kosztów 

eksploatacji z tytułu dzierżawy lokalu”, na podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez 
Wydzierżawiającego płatnych w terminie do 14 dni od wystawienia faktury. 
2. Wydzierżawiający zobowiązany jest do utylizacji odpadów innych niż komunalne we własnym 
zakresie, a także do zawarcia we własnym zakresie umów na odbiór i unieszkodliwianie odpadów innych 
aniżeli komunalne i podobne do komunalnych. 
3. Wydzierżawiający zastrzega możliwość waloryzacji podanych stawek jednostki obliczeniowej w 
przypadku zmian kosztów mediów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych oraz innych kosztów 
wpływających na przyjętą kalkulację stawki.  
4. Opłaty za świadczenia wymienione w ustępie 1 niniejszego § będą ulegać zmianie w przypadku i 
stosownie do zmian cen jednostkowych świadczeń, których wysokość jest niezależna od 



 
 
 

Wydzierżawiającego. O zmianie cen opłat eksploatacyjnych, o ile nalicza je Wydzierżawiający, 
Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę, bez konieczności zawierania aneksu do umowy. 

§ 6 

1. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego podnajmować/poddzierżawiać przedmiotu 
dzierżawy w całości lub części lub oddawać go do bezpłatnego używania lub w innej formie korzystania. 
2. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie oraz do jego 
zwrotu po zakończeniu trwania okresu dzierżawy w stanie niepogorszonym. 
3. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania porządku, czystości i estetyki w obrębie przedmiotu 
dzierżawy oraz na terenie przyległym obejmującym pas o szerokości co najmniej 4 m. 
4. Dzierżawca zobowiązuje się przeprowadzić niezbędną adaptację lokalu przed rozpoczęciem 
prowadzenia działalności, a także odświeżenie pomieszczenia WC, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej 
umowy. Zakres oraz rodzaj wszelkich pozostałych zamierzonych prac musi zostać odpowiednio wcześniej 
uzgodniony z Wydzierżawiającym, za jego pisemną zgodą. Wszystkie koszty związane z adaptacjami, 
projektami, uzyskaniem stosownych pozwoleń właściwych organów, wynikające z przepisów, niezbędnych 
do rozpoczęcia planowanej działalności Dzierżawca ponosić we własnym zakresie.  
5. Dzierżawca jest zobowiązany do dostarczenia Wydzierżawiającemu programu robót do akceptacji, 
na podstawie którego ma zamiar wykonać adaptację lokalu i wykonać pozostałe nakłady oraz umożliwi 
nadzór nad ewentualnymi pracami remontowymi przez wyznaczone przez Wydzierżawiającego osoby. 
6. Dzierżawca uprawniony jest do dokonywania innych aniżeli adaptacja, przeróbek lub adaptacji w 
przedmiocie dzierżawy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego, których koszt 
wykonania, bez względu na ich charakter, nie podlega obowiązkowi zwrotu.  
7. Po wykonaniu prac adaptacyjno-modernizacyjnych Dzierżawca winien doprowadzić teren prac oraz 
teren przyległy do należytego stanu, w tym posprzątać i usunąć ewentualne szkody wynikłe z 
przeprowadzanych prac. 
8. Po zakończeniu prac adaptacyjnych Dzierżawca na swój koszt wykona kosztorys powykonawczy do 
zweryfikowania przez Wydzierżawiającego oraz inwentaryzacją powykonawczą dzierżawionego lokalu i 
przekaże je Wydzierżawiającemu w formie papierowej i elektronicznej przed rozpoczęciem funkcjonowania 
bufetu . 
9. W wypadku niezrealizowania przez Dzierżawcę obowiązku, o którym mowa w ustępie 8, 
Wydzierżawiający jest uprawniony do obciążania Dzierżawcy karą umowną w wysokości 30 % miesięcznego 
czynszu brutto za przedmiot dzierżawy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty 
tydzień opóźnienia w przekazaniu w/w dokumentów, liczony od upływu 7 dnia od daty wezwania 
skierowanego do Dzierżawcy o przekazanie w/w dokumentów. 
10. Dzierżawca dokonywać będzie we własnym zakresie i na swój koszt konserwacje (naprawy) i 
remonty bieżące wydzierżawionych pomieszczeń, 2 krotnie w roku przegląd okresowy sprawności 
przewodów kominowych a także inne wymagane prawem okresowe przeglądy techniczne użytkowanych 
urządzeń oraz ponosić będzie nakłady połączone ze zwykłym ich użytkowaniem.  
11. Dzierżawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wydzierżawiającego w formie 
pisemnej o wynikach kontroli uprawnionych organów i stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących 
przedmiotu dzierżawy. 
12. Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom Wydzierżawiającego wstępu do lokalu 
i znajdujących się w nim pomieszczeń stanowiących przedmiot dzierżawy w celu przeprowadzenia kontroli. 
13. Dzierżawca zobowiązuje się do ochrony dzierżawionego mienia we własnym zakresie, a także do 
należytego zabezpieczenia tego mienia. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie 
znajdujące się w dzierżawionych pomieszczeniach, które zabezpiecza we własnym zakresie i na swój koszt 
Dzierżawca. 
14. Strony ustalają, że wszelkie nakłady poniesione przez Dzierżawcę na przedmiot dzierżawy stają się 
własnością Wydzierżawiającego, a Dzierżawca zrzeka się dochodzenia ich zwrotu w czasie obowiązywania 
umowy i po jej zakończeniu. 
 

§ 7 

1. Dzierżawca jest zobowiązany uzgadniać każdorazowo terminy wyjątkowych przerw w prowadzeniu 
bufetu oraz powiadamiać Wydzierżawiającego o innych przyczynach zamknięcia działalności handlowej. 
2. Przerwa w prowadzeniu działalności nie zwalnia Dzierżawcy z obowiązku zapłaty opłat wynikających 
z niniejszej umowy.  



 
 
 

3. Dzierżawca ma prawo umieścić swoją tablicę informacyjną na zewnątrz i wewnątrz budynku 
Wydzierżawiającego po uzgodnieniu z Wydzierżawiającym miejsca i sposobu jej mocowania oraz projektu. 
Dzierżawca we własnym zakresie i na swój koszt uzyska zgodę odpowiednich organów na umieszczenie 
tablicy oraz zlikwiduje ją na własny koszt w razie zakończenia niniejszej umowy. 

§ 8 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia ……………..2019 r. do dnia ……………… 2021 r. (2 lata). 
 
 

§ 9 

1. Rozwiązanie umowy przez Wydzierżawiającego z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia może 
mieć miejsce w następujących wypadkach: 
a) gdy Dzierżawca mimo pisemnego upomnienia używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub 
niezgodnie z przeznaczeniem lub nie przestrzega obowiązków utrzymania przedmiotu dzierżawy w 
należytym stanie, 
b) odmówił lub nie dokonał zapłaty dokonanej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy podwyżki 
czynszu oraz opłat za świadczenia dodatkowe, 
c) udostępnienia do korzystania z przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej lub dokonuje zmiany substancji 
przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego. 
2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w 
następujących przypadkach: 
a) gdy Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu lub opłat eksploatacyjnych co najmniej za jeden okres 
płatności, 
b) gdy Dzierżawca prowadzi działalność konkurencyjną z działalnością Wydzierżawiającego, 
c) gdy Dzierżawca nie przedstawił dowodu ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na żądanie 
Wydzierżawiającego. 
 

§ 10 

1. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy – Dzierżawca jest zobowiązany do 
opuszczenia przedmiotu dzierżawy, jego przekazania, rozliczenia się z Wydzierżawiającym oraz usunięcia 
wszelkich znajdujących się ruchomych urządzeń i rzeczy stanowiących jego własność w terminie 7 dni bez 
odrębnego wezwania, a na żądanie Wydzierżawiającego również do przywrócenia stanu poprzedniego, za 
wyjątkiem dokonanych zgodnie z niniejszą umowa nakładów.   
2. Po zakończeniu umowy ze zdania wydzierżawionych pomieszczeń strony spisują protokół zdawczo -
odbiorczy.  
3. W przypadku demontażu urządzeń, instalacji, mebli czy okładzin ściennych, a które są własnością 
Dzierżawcy po zakończeniu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawca zobowiązany jest do naprawy ścian i 
podłóg oraz pomalowania ścian na kolor biały farbą emulsyjną w terminie wskazanym w ustępie 1. 
4. W razie nieopuszczenia przedmiotu dzierżawy w terminie wskazanym w ustępie 1 Wydzierżawiający 
obciąży Dzierżawcę opłatą w wysokości dwukrotnej stawki czynszu miesięcznie proporcjonalnie do czasu 
całkowitego opuszczenia przedmiotu dzierżawy oraz opłatami eksploatacyjnymi. 
5. Strony zgodnie stanowią, że Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remonty, 
modernizację, adaptację i przystosowanie przedmiotu dzierżawy do prowadzonej działalności. Dzierżawca 
zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wydzierżawiającego w zakresie zwrotu poniesionych nakładów. 
 

§11 

Dzierżawcy nie wolno przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 
zgody Wydzierżawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 

1. Dzierżawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (kaucję gwarancyjną 
w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto) w wysokości …..,…. zł (słownie: ………………… 00/100). 
Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
dzierżawy (w szczególności: na pokrycie kar umownych, opłat za świadczenia dodatkowe, przywrócenie do 
należytego stanu przedmiotu dzierżawy z uwzględnieniem jego normalnego zużycia lub usunięcia przeróbek, 
na które Wydzierżawiający nie wyraził zgody). 



 
 
 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w kwocie nominalnej w terminie 
30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia upływu terminu obowiązywania umowy, po opuszczeniu przedmiotu 
dzierżawy przez Dzierżawcę. 
3. Dzierżawca wyraża zgodę na dokonywanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy potrąceń 
na pokrycie roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
dzierżawy. 
 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem 
nieważności, za wyjątkiem zmian wskazanych w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym 
ze względu na siedzibę Wydzierżawiającego. 
4. Informacje dotyczące działalności gospodarczej stron pozyskane przez strony w związku z 
wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą być ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem 
przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej strony oraz za 
wyjątkiem sytuacji, gdy stosowny organ państwowy zwróci się do którejkolwiek ze stron o okazanie umowy. 
5. Oświadczenie o wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dzierżawcy, 
dwa egzemplarze dla Wydzierżawiającego. 
 
 
 
…………………………………………….       ……………………………………………………. 
Wydzierżawiający        Dzierżawca 

     

      
Załączniki do umowy: 
1. Załącznik nr 1 - Zasady naliczania kosztów eksploatacyjnych 

2. Załącznik nr 2 – Rysunek określający przedmiot dzierżawy 

3.  Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 6 do ogłoszenia 
Załącznik nr 2 do umowy 



 
 
 

Rysunek określający przedmiot dzierżawy 

 
 
 

 

 
Załącznik nr 3 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POMIESZCZENIA DZIERŻAWY 



 
 
 

Dotyczy umowy dzierżawy nr …………..  z dnia …………………….. 2019 r. 
Przekazujący przedstawiciele Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. w lokalizacji Pomorskiego Centrum Chorób 
Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk: 
………………………………………………… 

……………………………………………….. 
Przyjmujący: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Z dniem ……………………. dokonuje się przekazania przedmiotu dzierżawy w postaci: 
• pomieszczenia bufetu o łącznej powierzchni 25 m2 przeznaczone na prowadzenie 

działalności - bufetu z artykułami spożywczymi, 
wraz z udostępnieniem do korzystania w ramach umowy z : 
• powierzchni wspólnej na zewnątrz bufetu, na przeciwległej ścianie okna podawczego, do ustawienia 
ruchomych stolików i krzeseł dla konsumentów, pod warunkiem zapewnienia przez Dzierżawcę 
nieutrudniania ruchu na tym ciągu komunikacyjnym (przyległym do bufetu) oraz utrzymywania w tym 
rejonie należytego porządku i czystości, 
• pomieszczenia WC znajdującego się na pierwszej kondygnacji podziemnej w budynku B, składające 
się z przedsionka z umywalką i pomieszczenia muszli klozetowej, o łącznej powierzchni 2,63 m2 - całość 
wymaga drobnych napraw tynkarskich i odświeżenia, wyposażenia w muszlę klozetową i podłączenia jej do 
istniejącego przyłącza wod-kan. 
Pomieszczeni bufetu wyposażone jest w następujące instalacje: 
• elektryczną: oświetleniową, gniazd ściennych 230 V oraz 2 gniazd 400V - z licznikiem poboru 

energii elektrycznej ze stanem: ………………. kWh; 
oświetlenie - …..   oprawy jarzeniowe; 
wody zimnej wyposażonej w licznik zużycia wody ze stanem licznika: ……………. m3; wody ciepłej 
wyposażonej w licznik zużycia wody ze stanem licznika: …………. m3; kratki wentylacyjne podłączene do 2 
kanałów kominowych wentylacji grawitacyjnej przy czym jeden z wkładem uszczelniającym; instalacja 
telefoniczna - numer wewnętrzny 201; podłączenie kanalizacyjne zlewu, umywalki oraz kratki ściekowej.  
W w/w    pomieszczenie  jest wyposażone w sprzęt meblowy i urządzenia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
oraz baterię umywalkową z umywalką, baterię zlewozmywakową ze zlewem. 
Rodzaj i stan elementów wykończeniowych w części  sprzedażnej i kuchennej  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszm protokółem przekazano Dzierżawcy klucze w ilości 2 szt. do drzwi wejściowych bufetu. 1 kpl. 
kluczy rezerwowych zdeponowano w zamkniętym i zaplombowanym woreczku w Portierni w bud. A. 
Zapasowe klucze od udostępnionego WC należy przechowywać w punkcie informacyjno-szatniowym w bud. B. 
Na tym protokół zakończono. 
 
Przekazujący           Przyjmujący 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5  



 
 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ 

Nr postępowania   5(2)/PO/2019 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Szpitale Pomorskie w Gdyni  
Sp. z o.o. (zwany dalej Szpitalem) z siedzibą w Gdyni 81-519 ul. Powstania Styczniowego 1, zarejestrowana w 
Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000492201 posiadająca 
numer NIP 5862286770 oraz numer REGON  190141612; 
2.  Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: 
iod@szpitalepomorskie.eu; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C  RODO w celu 
związanym z postępowaniem - Nr postępowania 5(2)/PO/2019  prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dzierżawę, do którego złożył/a Pan/Pani formularz ofertowy. 
4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w stosunku 
do Wydzierżawiającego w związku z przeprowadzonym postępowaniem a w przypadku wyboru Pani/a oferty 
także w związku z wykonywaniem umowy. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane 
do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast będą udostępniane 
innym odbiorcom, w szczególności podmiotom uprawionym do kontroli działalności spółki Szpitale 
Pomorskie, w tym w zakresie prawidłowości przeprowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego 
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, podmiotom świadczącym obsługę prawną spółki Szpitale 
Pomorskie oraz operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz 
Administratora Danych Osobowych. 
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu przetargowym; konsekwencje niepodania określonych 
danych - nie będziemy mogli przeprowadzić postępowania przetargowego i dokonać jego rozstrzygnięcia z 
Pani/Pana udziałem.  
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7. posiada Pani/Pan: 
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 

      Zapoznałam/em się …………………………………… 
(data, czytelny podpis Oferenta/ upoważnionego przedstawiciela Oferenta) 

mailto:iod@szpitalepomorskie.eu

