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Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu 
 
 

UMOWA Nr MP Ś-X.221.2…..2018 
DZIERŻAWY OBIEKTU U ŻYTKOWEGO  

 
zawarta w dniu …………… roku w Słupsku pomiędzy:  
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76 – 200 Słupsk,  
NIP 839 10 03 052 
reprezentowanym przez: 
Marzennę Mazur    - Dyrektora, przy kontrasygnacie Marioli Wrześniak- Z-cy Dyrektora ds. 
ekonomicznych - Głównego Księgowego zwanymi dalej „Wydzierżawiającym ”                  

-a-  
…………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………,  
posługującym się numerem identyfikacji podatkowej ………………….. 
 
reprezentowanym przez 
……………………..  
zwanym dalej „Dzierżawcą”.  

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest wolnostojący obiekt użytkowy wraz z przylegającym terenem       

stanowiący własność Muzeum Pomorza  Środkowego w Słupsku – Karczma „U 
Dargoscha”, zlokalizowany w miejscowości Kluki Gm.Smołdzino o łącznej powierzchni 
użytkowej  526,93 m².  

2. Dzirżawca wykorzystywał będzie przedmiot dzierżawy wyłącznie na prowadzenie działalności  
gastronomiczno-hotelarskiej. 

3.   Dzierżawca nie ma prawa bez zgody Wydzierżawiającego podnająć ani w inny sposób                                                               
odstępować na    rzecz osób trzecich przedmiotu dzierżawy w całości lub w części. 
4.  Wydanie Dzierżawcy przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego będącego załącznikiem nr 1 umowy. 
 

§ 2 
 
Ustala się miesięczne opłaty za przedmiot dzierżawy: 

1) kwota miesięczna czynszu netto……………..zł + należny podatek VAT płatna             na 
rzecz Wynajmującego do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc z 
góry. 

2) Dzierżawca oświadcza, że posiada nr NIP:…………………….. i upoważnia 
Wydzierżawiającego do wystawiania faktur bez jego podpisu. 

3) Strony ustalają następujący adres Dzierżawcy do korespondencji (w tym do przesyłania 
faktur VAT)…………………………………………………………… 



 

4) W przypadku zwłoki w płatności czynszu, Wydzierżawiający ma prawo do naliczania 
odsetek umownych za każdy dzień zwłoki, w podwójnej wysokości w stosunku do odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 

5) Strony postanawiają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Najemcę jest data 
dokonania przelewu bankowego na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. 

 
 

§ 3 
 
1. Oprócz czynszu wymienionego w § 2 Dzierżawca będzie pokrywał pełne koszty związane z 

eksploatacją przedmiotu dzierżawy tj. energii elektrycznej, ogrzewania obiektu, dostawy 
zimnej i ciepłej wody, wywozu nieczystości płynnych i stałych. 

2. Koszty pobieranej energii elektrycznej oraz wody  ponosi Dzierżawca zgodnie ze wskazaniami 
podliczników zainstalowanych w lokalu, wg stawek wynikającej z cen stosowanych przez 
dostawców tych mediów i będą podlegały  waloryzacji. 

3. Wszelkie zmiany kosztów eksploatacyjnych Wydzierżawiający ma prawo niezwłocznie 
naliczyć Dzierżawcy i nie jest to traktowane jako zmiana warunków umowy wymagająca 
zgody Dzierżawcy. 

4. Dzierżawca zawrze oddzielną umowę z firmą zewnętrzną na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych. 

5. Dzierżawca będzie pokrywał koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie 
utrzymania właściwego stanu urządzeń w gospodzie, w tym separatora tłuszczu. 

6. Dzierżawca w dniu podpisania umowy wnosi kaucję zabezpieczającą należności 
Wydzierżawiającego wynikające z niniejszej umowy, w tym czynsz, koszty eksploatacyjne, 
szkody w przedmiocie dzierżawy, w wysokości czynszu brutto za dwa pełne okresy płatności – 
wg stawki określonej w §2 ust. 1. 

7. Zwrot kaucji zabezpieczającej nastąpi w terminie 15 dni od rozwiązania umowy najmu po 
potrąceniu należności Wynajmującego zgodnie z ust. 6.  

§ 4 
 
1. Czynsz najmu będzie corocznie narastająco waloryzowany o średnioroczny wskaźniki wzrostu 

cen towarów i usług konsumpcyjnych  za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego ze skutkiem od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła waloryzacja. 
Waloryzacja czynszu nie stanowi zmiany umowy najmu i nie wymaga zgody Najemcy.  

2. Zmianę wysokości stawki czynszu, Wynajmujący ma prawo niezwłocznie naliczyć Najemcy, z 
wyrównaniem od początku roku, w którym nastąpi jego waloryzacja, bez konieczności 
wprowadzania aneksów do umowy, w oparciu o wystawioną przez Dział Administracji MPŚ 
fakturę. 

§ 5 
 
1. Dzierżawca zobowiązuje się wykorzystywać obiekt zgodnie z przeznaczeniem. 
2. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania czystości i porządku w obiekcie i jego najbliższym 
 otoczeniu . 
3. Dzierżawca musi uzyskać zgodę Wydzierżawiającego na proponowany sposób wystroju obiektu 
i  wyposażenia. 
4. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania estetyki w obiekcie i na zewnątrz. 
5. Dzierżawca wyraża zgodę na organizowanie przez Wydzierżawiającego w lokalu działalności 
 kulturalnej (spotkania autorskie, koncerty, wystawy). 



 

6. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny i użytkowy przedmiotu dzierżawy.  
Dzierżawca  zobowiązuje się do wykonywania na bieżąco we własnym zakresie i na swój 
koszt wszelkich  napraw w celu utrzymania lokalu w stanie niepogorszonym i w należytym 
stanie technicznym. 

7. Dzierżawcaca na własny koszt będzie oczyszczał separator tłuszczu po jego napełnieniu. 
8. Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązuje się oddać obiekt uporządkowany i w stanie 
 niepogorszonym, wynikającym z normalnego zużycia i eksploatacji z oczyszczonym 
 separatorem tłuszczu do dnia …………………….2018 r. 
9. Przekazanie Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu. 

 
§ 6 

 
1. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad związanych ze specyfiką działalności 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. 
2. Dzierżawca zobowiązuje się dostosować i przestrzegać zasady obowiązującego w Muzeum 

Pomorza Środkowego w Słupsku „Planu ochrony Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”. 
3. Dzierżawca bierze pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia lub kradzież 

wyposażenia lokalu.  
4. Wydzierżawiający posiada ubezpieczenie tylko elementów stałych obiektu. Na działalność i 

rzeczy przechowywane w obiekcie ubezpieczenie zawrze Dzierżawca. 
5. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie dzierżawy w 

związku z działalnością Dzierżawcy. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za swoich 
pracowników, klientów i inne osoby przebywające na terenie przedmiotu dzierżawy i 
wyrządzone przez nich szkody.  

6. Upoważnieni pracownicy Wydzierżawiającego mają prawo do kontroli przestrzegania przez 
Dzierżawcę warunków korzystania z przedmiotu dzierżawy określonych niniejszą umową.  

7. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na przedmiot umowy nie podlegają zwrotowi przez 
Wydzierżawiającego 
 

§ 7 
 
1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 
okresu  wypowiedzenia gdy: 

1) Dzierżawca nie wniesie dwóch opłat czynszowych w terminie płatności, 
2) Dzierżawca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i 

mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego 
stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie, 

3) Dzierżawca dokona przeróbek obiektu bez zgody Wydzierżawiającego, 
4) Dzierżawca narusza postanowienia niniejszej umowy mimo wezwania do zaprzestania 

naruszeń w wyznaczonym przez Wydzierżawiającego terminie, 
5) Dzierżawca oddał w używanie obiekt lub część obiektu osobom trzecim bez pisemnej zgody 

Wydzierżawiającego lub wbrew jej warunkom, w innych przypadkach przewidzianych 
przez obowiązujące przepisy prawa. 

6) W razie niezwrócenia przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy w terminie określonym ust. 
2 niniejszego paragrafu lub w § 5 ust. 8  Wydzierżawiający będzie miał prawo obciążać 
Dzierżawcę za każdy dzień aż do chwili zwrócenia przedmiotu dzierżawy kwotą w 
wysokości dwukrotności umówionego miesięcznego czynszu dzierżawy przeliczonego na 
jeden dzień.  



 

2. W przypadku zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń, Wydzierżawiający, po uprzednim 
 bezskutecznym pisemnym wezwaniu, wyznaczającym dodatkowy  co najmniej 7-dniowy termin 
 do zapłaty lub usunięcia naruszeń, przysługuje prawo rozwiązania umowy najmu ze skutkiem 
 natychmiastowym. W takim wypadku Dzierżawca ma obowiązek wydać przedmiot dzierżawy 
 Wydzierżawiającemu w terminie 3 dni od daty rozwiązania umowy w stanie niepogorszonym.   

 
§ 8 

 
1. Umowę zawiera się na czas określony od dnia ………………….r. do dnia ………………….r.  
2. Dzierżawca prowadzić będzie działalność w dzierżawionym obiekcie, zgodnie ze złożoną ofertą, 
w  określonych poniżej terminach i godzinach otwarcia: 
 …………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
3. Integralną część umowy stanowi oferta Najemcy, złożona w przetargu w sprawie dzierżawy 
obiektu Karczma „U Dargoscha” . 
 
             § 9 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
 

§ 10 
 
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie,                 
a w razie braku porozumienia właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Wynajmującego. 
 
                                                                             § 11 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wynajmującego oraz jeden dla Najemcy. 
 
 
   Wydzierżawiający:                                                                                  Dzierżawca: 
 
…………………………..      ……………………… 

 
 
 
 
 

Wypełniając obowiązek wynikający art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (test jednolity Dz. U. z 2016 r 
poz.922 z poźn. zm) informuję, że administratorem danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego z siedzibą w Słupsku, ul. Dominikańska 5-
9, 76-200 Słupsk. Dane przetwarzane są w celu podpisania i realizacji umowy. Nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane w celu podpisania umowy. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą w trybie art. 32 ustawy. 

 
 



 

Załącznik nr 1 do Umowy najmu 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 
 

Obiektu użytkowego Karczma „U Dargoscha”  , stanowiącego własność Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, zlokalizowanego w Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach 
Gm.Smołdzino w związku z wybraniem oferty na prowadzenia działalności gastronomiczno-
hotelowej pomiędzy: 

 
1).…………………………………….reprezentującym………………………………….. będącym 
Dzierżawcą obiektu zgodnie z umową z dnia …………………….., zwanym dalej Przejmującym, 
a 
2)…………………………………………reprezentującym Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku, zwanym dalej Przekazującym, 
 
Komisja w składzie: 
1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. …………………………. 
4. …………………………. 

 
 
1. W dniu…………….....2018 r. Przekazujący przekazał Przejmującemu obiekt użytkowy o 
powierzchni 526,93  m²,  znajdujący się  na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. 
 
2. Przejmujący kwituje odbiór: 
 • 7 kompletów kluczy od drwi wejściowych 
 • 8 kompletów kluczy od zaplecza kuchennego 
 • 7 kompletów kluczy do pokoi hotelowych 
 • 2 komplety kluczy do magazynów gospodarczych w części hotelowej 
 • 1 klucz do kotłowni 
 • 1 klucz do skrzynki elektrycznej 
 • Projekt budowlano-wykonawczy : instalacja c.o. w budynku karczmy 
 • Projekt budowlano-wykonawczy: Technologia węzła energetycznego-pompy ciepła 
 • Projekt budowlano-wykonawczy: Wen dylacja mechaniczna 
 • Instrukcja obsługi: Menedżer pompy ciepła 
 • Instrukcja obsługi centrali systemu sygnalizacji pożaru 
 • Instrukcje obsługi urządzeń kuchennych 
 • Gaśnica proszkowa 4 kg – 3 szt 
 • Gaśnica proszkowa 6 kg – 1szt 
 • Gaśnica 2 kg na zaplecze kuchenne – 1 szt 
 
 3. Rodzaj i stan mediów 
 nr licznika energii elektrycznej……………… stan licznika……………………… 
 nr wodomierza ……………………………… stan wodomierza………………………… 
 inne…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………... 
 



 

4. Opis obiektu i wyposażenia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………....................................................... 
 
 
5. Przejmujący oświadcza, że w/w sprzęt jest sprawny. 
6. Przejmujący oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za zniszczenie lub kradzież dokonaną 
w lokalu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad właściwego korzystania z wyposażenia i 
ekspozycji znajdującej się w lokalu. 
 
Potwierdzam zgodność protokołu ze stanem faktycznym. 
 
 
              Przekazujący:                                                                                      Przejmujący: 
……………………………              ………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


