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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW DZIERŻAWY 

 

Dotycząca postępowania przetargu ofertowego nr 1/2019/WH na: 

 

WYBÓR DZIERŻAWCYOŚRODKA KOLONIJNEGO „WAPNICA” PRZU UL. TURKUSOWEJ 20                   

W WAPNICY K/ MIEDZYZDROJÓW. 

 

 

 

Postępowanie zostało zorganizowane w trybie: 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
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I. INFORMACJE OGÓLNE  

Wszystkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Dzierżawy przeznaczone są 

wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. 

Informacje uzyskane w postępowaniu objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody 

Wydzierżawiającego. 

 

II. WYDZIERŻAWIAJĄCY: 

Elbest sp. z o.o.  

Adres:   ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów  

NIP:   769-19-49-726 

REGON:   592141800 

Strona internetowa: www.elbest.pl 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000022197, Regon: 592141800, NIP 769-19-49-726 

Kapitał zakładowy: 116 812 000,00 PLN 

  

 Adres do korespondencji w sprawie Dzierżawy:  

Hotel Wodnik, Słok k/Bełchatowa, 97-400 Bełchatów –   Sekretariat Elbest sp. z o.o. 

 Faks do korespondencji w sprawie Dzierżawy: 44/ 635 87 48 

 E-mail do korespondencji w sprawie Dzierżawy: elbest@elbest.pl 

 

III. INFORMACJA WSTĘPNA  

Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Wydzierżawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 

Specyfikacja – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Udzielenia Dzierżawy. 

Dzierżawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie dzierżawy, złoży ofertę na dzierżawę albo zawrze 

z Wydzierżawiającym umowę dzierżawy. 

Wydzierżawiający – Elbest sp. z o.o.  

Przedmiot Dzierżawy – należy przez to rozumieć rzeczy przeznaczone do oddania do używania, które zostały 

opisane w punkcie IV niniejszej Specyfikacji. 

Umowa dzierżawy – zobowiązanie Wydzierżawiającego do oddania Dzierżawcy do używania Przedmiotu 

Dzierżawy, który został opisany w punkcie IV Specyfikacji i pobierania z niego pożytków, w zamian za co 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu umówiony czynsz oraz prowadzić w okresie 

obowiązywania Umowy działalność zgodną z charakterem Przedmiotu Dzierżawy. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY: 

Przedmiotem Dzierżawy jest Ośrodek Kolonijny „Wapnica” przy ul. Turkusowej 20 w Wapnicy k/ Międzyzdrojów. 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Dzierżawy znajduje się w załączniku nr  2 do SIWD. 

 

DODATKOWE WYMAGANIA WYDZIERŻAWIAJĄCEGO: 

1) Dzierżawca ma prawo do zapoznania się z Przedmiotem Dzierżawy do dnia 05.04.2019 r., wyłącznie  

po uprzednim uzgodnieniu dokładnych terminów z osobą wskazaną w pkt. XII. 

2) Dzierżawca przyjmując Przedmiot Dzierżawy będzie zobowiązany do prowadzenia działalności  

i świadczenia usług o charakterze zgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu Dzierżawy. 

http://www.elbest.pl/
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3) Dzierżawca powinien użytkować Przedmiot Dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem, wszelkimi 

zasadami i prawidłami racjonalnego gospodarowania, ochrony mienia, p.poż., bhp oraz zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i nie może zmieniać przeznaczenia Przedmiotu Dzierżawy  

bez uprzedniej zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

4) Dzierżawca będzie miał obowiązek dokonywania drobnych napraw związanych ze zwykłym użytkowaniem 

Przedmiotu Dzierżawy i napraw niezbędnych do zachowania Przedmiotu Dzierżawy w stanie 

niepogorszonym oraz ponoszenia kosztów tych napraw.  

5) Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddawać Przedmiotu Dzierżawy osobie trzeciej  

do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. 

6) Czynsz dzierżawy płatny w odstępach miesięcznych. 

7) Czynsz dzierżawy będzie płatny w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.  

8) Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, związanej ze świadczeniem Usług na Przedmiocie Dzierżawy, 

przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.. 

9) Dzierżawca będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji/zgód/pozwoleń od instytucji i podmiotów 

zewnętrznych, koniecznych dla prowadzenia działalności na Przedmiocie Dzierżawy.  

10) Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić Przedmiot Dzierżawy w stanie 

niepogorszonym lub pogorszonym tylko w wyniku normalnego zużycia. 

Szczegółowe wymagania Wydzierżawiającego zawarte są w Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 4  

do SIWD) oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Dzierżawy zawartym w załączniku nr 2. 

 

V. OFERTY CZĘŚCIOWE: 

1) Wydzierżawiający nie przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej. 

2) Składana oferta powinna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy  Przedmiotu Dzierżawy. 

3) Każdy Dzierżawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

VI. OFERTY WARIANTOWE:  

Wydzierżawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VII. OKRES DZIERŻAWY: 

Od 01.05.2019 r.  

 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

1) O udzielenie dzierżawy mogą się ubiegać Dzierżawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a. posiadają uprawnienia do występowania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania Umowy dzierżawy, 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy dzierżawy,  

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie dzierżawy w przypadkach określonych 

punkcie IX. 2) poniżej. 

2) Wydzierżawiający wykluczy z postępowania Dzierżawców: 

a. którzy znajdują się w sporze z Wydzierżawiającym, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  

lub Spółką GK PGE,  
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b. którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań 

koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Wydzierżawiającego, 

c. których upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku do których wszczęto postępowanie 

likwidacyjne, 

d. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

e. którzy z uwagi na zakończone i prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie 

przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania Umowy dzierżawy. 

3) Wydzierżawiający dokona oceny spełnienia przez Dzierżawców warunków udziału w postępowaniu, na 

podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie IX. poniżej. Dzierżawcy nie 

spełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez Wydzierżawiającego wykluczeni z postępowania. 

 

IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOSTARCZONE W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie VIII. wg 

załącznika nr 1 do Specyfikacji, 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli Dzierżawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w punkcie IX. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,  

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

X. POWIERZENIE CZĘŚCI DZIERŻAWY:  Dzierżawca może oddać Przedmiot Dzierżawy lub jego część osobie trzeciej 

do bezpłatnego używania lub poddzierżawienia wyłącznie za pisemną zgodą Wydzierżawiającego.  

 

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA POSTĘPOWANIA Z DZIERŻAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIE ZAWIADOMIEŃ, WYJAŚNIEŃ, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

1) Dzierżawca może zwrócić się do Wydzierżawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wydzierżawiający 

zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynęła  

do Wydzierżawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wydzierżawiający i Dzierżawca przekazują wyłącznie  

w formie pisemnej.  Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Specyfikacji Dzierżawcy powinni kierować 

pisemnie na adres Wydzierżawiającego pocztą, faksem bądź pocztą elektroniczną na numery wskazane  

w punkcie II Specyfikacji.  

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelkie pytania i wątpliwości przekazane za pomocą 

faksu lub drogą elektroniczną uważa się za skutecznie dostarczone, jeśli zostaną złożone w terminie co najmniej na 

3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert oraz jeśli ich dostarczenie zostanie potwierdzone przez 

Wydzierżawiającego.  

4) W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego Specyfikacji, Wydzierżawiający prześle treść  zapytań 

wraz z wyjaśnieniami wszystkim Dzierżawcom, którym przekazał Specyfikację, bez ujawnienia źródła 

zapytania oraz zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej Wydzierżawiającego (www.elbest.pl), jeżeli 

uprzednio zamieścił tam ogłoszenie o przetargu na wybór Dzierżawcy.  

5) Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane Dzierżawcom na równych zasadach. 
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6) W uzasadnionych przypadkach Wydzierżawiający może w każdym czasie przed upływem  terminu 

składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną w ten sposób zmianę Specyfikacji Wydzierżawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Dzierżawcom, którym przekazał Specyfikację, a także zamieszcza ją 

na stronie internetowej, jeżeli uprzednio zamieścił tam ogłoszenie o przetargu na wybór Dzierżawcy. 

7) Specyfikację należy odczytać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez 

Wydzierżawiającego. 

8) Wydzierżawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielone Dzierżawcom przez inne  osoby niż uprawnione 

do kontaktowania się ze Dzierżawcami. 

9) Nie przewiduje się zwoływania Dzierżawców. 

 

 

XII. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POROZUMIEWANIA SIĘ ZE DZIERŻAWCAMI: 

Sebastian Migulski, e-mail: sebastian.migulski@elbest.pl, tel. 695 227 575 (dni robocze w godzinach 7.00-15.00) 

Wydzierżawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Dzierżawcom przez inne osoby niż upoważnione  

do kontaktowania się ze Dzierżawcami. 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

  Wydzierżawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

          90 dni, od upływu terminu składania ofert. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I FORMA OFERTY: 

1) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących Przedmiotu 

Dzierżawy, 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być 

naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Oferta wraz z załącznikami musi 

być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Dzierżawcy, 

3) Oferta musi być przygotowana w jednym egzemplarzu, 

4) Formularz ofertowy wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Dzierżawcę powinien być 

podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Dzierżawcy. W przypadku, 

gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych 

załączonych do oferty, wymaga się, aby Dzierżawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa  

do podpisania oferty lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną przez mocodawcę lub notariusza, 

5) Dzierżawca samodzielnie lub na wniosek Wydzierżawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

6) Dzierżawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez 

Wydzierżawiającego wykluczony z postępowania. 

 

XVI. OFERTA PRZETARGOWA POWINNA ZAWIERAĆ NIŻEJ WYMIENIONE ELEMENTY: 

1) Formularz ofertowy zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik (nr 3  

do Specyfikacji), 

2) Dokumenty i oświadczenia wymienione w p. IX. Specyfikacji. 

 

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres : 
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Elbest sp. z o.o.,  

Hotel Wodnik Słok/Bełchatowa, 97-400 Bełchatów 

               w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „OFERTA W POSTĘPOWANIU 1/2019/WH” 

2) Koperta musi być oznaczona nazwą i adresem Dzierżawcy, 

3) Wydzierżawiający ma prawo do zwrotu ofert (bez zapoznania się z ich treścią) do  Dzierżawcy, które 

zostaną złożone po terminie. 

 

XVIII.  TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa w dnia 08.04.2019 r. o godz. 14.00 

 

XIX. ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY: 

1) Dzierżawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzać do złożonej oferty zmiany, 

poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak 

w punkcie XVIII, dodatkowo oznaczonym „ZMIANA OFERTY”. 

2) Dzierżawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając odpowiednie 

oświadczenie w opakowaniu jak w punkcie XVIII, dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”. 

 

XX. KRYTERIA WYBORU, JAKIM BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ WYDZIERŻAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERT  

ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

1) Jedynym kryterium oceny ofert jest: CENA –  waga 100% 

2) Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 7 000,00 zł 

      W cenie wywoławczej nie uwzględniono podatku VAT. 

 

XXI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

1) Cena oferty musi być podana cyfrowo w polskich złotych, 

2) Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie wymagania Wydzierżawiającego wskazane w szczegółowym 

opisie Przedmiotu Dzierżawy oraz IPU.  

3) Wszystkie ceny określone przez Dzierżawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 

 

XXII. Rozliczenia pomiędzy Wydzierżawiającym a Dzierżawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

 

XXIII. DODATKOWE POSTĘPOWANIE. 

 Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Dzierżawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 

XXIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY: 

1) Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganych zgód organów 

Spółki Wydzierżawiającego. 

2) Wydzierżawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Dzierżawców, którzy złożyli oferty. 

3) Dzierżawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zobowiązany do podpisania Umowy. 

4) Istotne Postanowienia Umowy (IPU) stanowią załącznik nr 4 do SIWD. Wydzierżawiający zastrzega sobie 

prawo do korekty zapisów IPU wynikającej z prowadzonego postępowania lub przeprowadzonych 

negocjacji. 
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XXV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Wydzierżawiający nie wymaga zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.  

 

XXVI. POUFNOŚĆ: 

1) Dzierżawca ma prawo nie później niż w terminie składania Oferty zastrzec, że nie mogą być ujawnione 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać przekazane w formie 

umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie dostępne. 

2) Wszystkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udziałem w postępowaniu lub wykonywaniem 

dzierżawy, w tym również treść i warunki Umowy dzierżawy mają charakter poufny i mogą być, zarówno 

 w trakcie jak i po wykonaniu umowy dzierżawy, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodą i wolą 

stron, przy czym Wydzierżawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu 

udzielania dzierżawy lub wykonania umowy dzierżawy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,  

przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego. 

 

XXVII. INFORMACJE DODATKOWE DLA DZIERŻAWCY: 

1) Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Dzierżawcy ponoszą wszelkie koszty własne 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Dzierżawcy 

zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Wydzierżawiającego. 

2) Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego  

w każdym czasie, w części lub całości, bez podania przyczyny, prawo do swobodnego wyboru Dzierżawcy, 

a także prawo do przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej. 

3) W zakresie nieuregulowanym w Specyfikacji stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Dzierżawy. 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy (IPU) 

 


