
POSTĘPOWANIE NR 1/2019/WH 
 

Załącznik nr 4 do SIWD  

 
    

                                                        

Strona 1 z 7 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Umowa Dzierżawy nr ……………………………….. 

         

zawarta w dniu ……………………… w ……………………………………  pomiędzy:  

Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia  

w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022197, NIP 769-19-49-726, REGON 592141800,  

o kapitale zakładowym 116.812.000,00 zł, zwaną dalej „Wydzierżawiającym”, którą reprezentują:  

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

 

a 

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

zwaną dalej „Dzierżawcą”, którą reprezentują: 

 

1.  ……………………………………………………………….. 

2.  …………………………………………..…………………… 

 

zwanych dalej „Stronami”  

  §1 

1. Wydzierżawiający oświadcza, że przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości 

……………………, dla której Sąd Rejonowy w ………………, prowadzi księgę wieczystą KW 

Nr………………. oraz, że nie istnieją żadne przeszkody faktyczne i prawne do zawarcia niniejszej 

Umowy.  

2. Wydzierżawiający oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym gruntów określonych w ust. 1 i 

właścicielem znajdujących się na nim budynków oraz naniesień. 

 §2 

1. Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca bierze w dzierżawę nieruchomość opisaną w §1 ust 1 i 2 

niniejszej Umowy wraz z majątkiem, określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Dzierżawy 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz jej integralną część. 

2. Przedmiot Dzierżawy przeznaczony będzie do  ……………………………. 

3. Przekazanie i zwrot Przedmiotu Dzierżawy odbędzie się na podstawie Protokołu  

zdawczo-odbiorczego zawierającego opis stanu technicznego Przedmiotu Dzierżawy stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Umowy oraz jej integralną część. 

 

§3 
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1. Dzierżawca zobowiązany jest użytkować Przedmiot Dzierżawy zgodnie  

z przeznaczeniem, określonym w niniejszej Umowie i utrzymać Przedmiot Dzierżawy w stanie 

niepogorszonym.  

2. Dzierżawca odpowiada w szczególności za drobne nakłady związane ze zwykłym używaniem rzeczy, w 

szczególności związane z:      

a. naprawą lub wymianą uszkodzonych lub zużytych w trakcie eksploatacji elementów 

zużywalnych lub wymienialnych instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., stolarki 

okiennej i drzwiowej, 

b. przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów oraz instalacji i sprzętu 

elektrycznego, potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c. naprawę, przeglądy, konserwację i wymianę uszkodzonych lub zużytych w trakcie eksploatacji 

zużywalnych i wymienialnych elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

d. Dzierżawca może dokonywać ulepszeń, modernizacji na Przedmiocie Dzierżawy oraz 

jakichkolwiek innych zmian wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego, na 

swój koszt bez prawa żądania zwrotu tych nakładów, chyba że Strony dokonają odmiennych 

uzgodnień w formie aneksu do niniejszej Umowy. 

3. Dzierżawca / Wydzierżawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od 

……………………..  

4. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w Przedmiocie Dzierżawy przez 

Dzierżawcę oraz za szkody wyrządzone w godzinach pracy Dzierżawcy przez osoby trzecie,  a także 

za skutki wynikłe  z niewłaściwego użytkowania Przedmiotu Dzierżawy. 

5. Dzierżawca jest zobowiązany również do: 

a. przestrzegania przepisów BHP, ppoż., bezpieczeństwa urządzeń technicznych,  

sanitarno-porządkowych, ochrony środowiska oraz nie naruszania interesów i praw osób 

trzecich, 

b. codziennego zabezpieczenia (zamknięcia znajdujących się w obiekcie wszelkich bram, drzwi, 

okien, załączenia systemów alarmowych zabezpieczenia pozostałych po pracach narzędzi itp.) 

obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń stanowiących własność Wydzierżawiającego 

przed dostępem osób nieupoważnionych po zakończeniu pracy, 

c. prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (dalej: KOB) zgodnie z zapisami Ustawy Prawo 

budowlane, o ile taki obowiązek wynika z przepisów ww. Ustawy. KOB zostanie przekazana 

Dzierżawcy osobnym protokołem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

6. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego i urządzeń będących 

Przedmiotem Dzierżawy oraz stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, na co Dzierżawca wyraża 

zgodę i zobowiązuje się udostępnić upoważnionym przedstawicielom Wydzierżawiającego 

żądane w celu realizacji tego uprawnienia obiekty, urządzenia i dokumenty, 

b. dokonywania inwentaryzacji Przedmiotu Dzierżawy – zgodnie z Ustawą o rachunkowości – na 

co Dzierżawca wyraża zgodę i zobowiązuje się udostępnić upoważnionym przedstawicielom 

Wydzierżawiającego żądane w celu realizacji tego uprawnienia obiekty i urządzenia. 

7. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe  

w Przedmiocie Dzierżawy w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej 

spowodowanej działaniem Dzierżawcy oraz osób trzecich, jak również z brakiem dostaw wymienionych 

mediów. 
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8. Strony zgodnie ustalają, że Dzierżawca jest uprawniony do oddania Przedmiotu Dzierżawy w 

poddzierżawę albo do bezpłatnego używania osobom trzecim jedynie  

w przypadku uzyskania zgody Wydzierżawiającego na piśmie na dokonanie takich czynności. 

9. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca ma obowiązek zwrócić Przedmiot Dzierżawy w stanie 

niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia technicznego będącego następstwem jego 

prawidłowej eksploatacji i usunięciu ewentualnych szkód powstałych  

w czasie użytkowania Przedmiotu Dzierżawy powstałych z winy Dzierżawcy.  

10. Termin zwrotu Przedmiotu Dzierżawy ustala się na dzień zakończenia Umowy, a w przypadku dużych 

powierzchni, których zwrot wymaga nakładów i prac w celu doprowadzenia najmowanej powierzchni do 

stanu poprzedniego, maksymalnie do 7 dni od dnia zakończenia Umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Wydzierżawiającego nadmiernego zużycia Przedmiotu Dzierżawy, 

Wydzierżawiający może żądać przywrócenia w wyznaczonym terminie stanu technicznego na dzień 

podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. W razie niedotrzymania terminu Wydzierżawiający ma 

prawo wykonać prace i obciążyć kosztami Dzierżawcę po uprzednim pisemnym wezwaniu Dzierżawcy  

do przywrócenia stanu technicznego Przedmiotu Dzierżawy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego 

terminu. 

12. Dzierżawca ma prawo ubezpieczyć wniesione do pomieszczeń wyposażenie i inne rzeczy stanowiące 

jego własność oraz zawrzeć umowę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej i posiadanego mienia. 

§4 

1. Dzierżawca zapewni w niezbędnym zakresie (m.in. w celu usunięcia awarii) Wydzierżawiającemu 

dostęp do wszystkich instalacji i urządzeń stanowiących własność Wydzierżawiającego 

pozostawionych ze względów technicznych na dzierżawionym terenie oraz swobodny dostęp do 

pomieszczeń z urządzeniami pomiarowymi (wody, ciepła i energii elektrycznej) celem dokonania odczytu 

liczników oraz czynności wynikających z utrzymania i eksploatacji urządzeń. 

2. W przypadku uszkodzenia podziemnych instalacji elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania  

i telekomunikacyjnych przez Dzierżawcę zobowiązany jest on do natychmiastowego powiadomienia 

Wydzierżawiającego. Naprawy uszkodzonej sieci i instalacji Dzierżawca wykonuje we własnym 

zakresie. 

3. W sprawach realizacji Przedmiotu Umowy należy kontaktować się w dniach roboczych: 

a. ze strony Wydzierżawiającego: ………………...……………  

tel. ………………………, e-mail: ..……………..….…  

b. ze strony Dzierżawcy:…………………………………………..  

tel. ……………………   e-mail:  ……………………. 

4. Zmiany osób pełniących funkcje Przedstawicieli ze strony „Stron” Umowy, nie wymagają aneksu do 

Umowy. Powyższe zmiany wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy. 

§5 

Dzierżawca zobowiązuje się do przejęcia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska 

w zakresie Przedmiotu Dzierżawy, uregulowania spraw związanych z zagospodarowaniem odpadów 

powstających w wyniku prowadzonej działalności Dzierżawcy zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w 

powyższym zakresie.  

§6 
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1. Czynsz dzierżawy Przedmiotu Umowy określonego w §1 ust. 1 ustala się na kwotę    

………… zł miesięcznie netto (słownie: ………………………… + VAT), zgodnie z Ofertą Dzierżawcy, 

stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy oraz jej integralna cześć.  Wartość czynszu nie uwzględnia 

kosztów zużycia mediów. 

2. Dzierżawcy zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości jednego miesięcznego 

czynszu dzierżawy tj. ………………… ( słownie:……………………..) 

3. Poza czynszem dzierżawy, o którym mowa w ust. 1, Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczenia opłat 

za zużyte media w następujący sposób:  

a) zużycie energii elektrycznej – na podstawie wskazań licznika głównego 

       b)zużycie wody i odprowadzanie ścieków - na podstawie wskazań licznika głównego  

Do faktury za ww. media Wydzierżawiający dołączy kserokopie faktur wystawianych przez dostawców 

mediów za dany okres płatności. 

4. W zakresie zobowiązania zapłaty czynszu wynikającego z ust. 1, wysokość miesięcznej stawki czynszu 

będzie aktualizowana: 

a. raz w roku począwszy od roku 2020,  

b. w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podawany przez GUS  

w Monitorze Polskim za rok poprzedni,  

c. z mocą obowiązującą od 1 stycznia roku określonego w ppkt a. 

Aktualizacja nie wymaga zmiany Umowy w drodze aneksu i dokonywana będzie poprzez dostarczenie 

Dzierżawcy pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego w terminie 30 dni po opublikowaniu 

wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.  

5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Pierwszy czynsz zostanie naliczony  

od dnia przekazania Przedmiotu Dzierżawy. Wysokość pierwszego czynszu będzie proporcjonalna do 

liczby dni, jakie pozostały od dnia przekazania Przedmiotu Dzierżawy do końca miesiąca 

kalendarzowego. Jeżeli okres obowiązywania niniejszej Umowy nie obejmie pełnego okresu 

rozliczeniowego, miesięczny czynsz ustala się w wysokości 1/30 za każdy dzień 

wynajmowania/wydzierżawienia Przedmiotu Umowy. 

§7 

1. Należności wymienione w §6 będą regulowane przez Dzierżawcę w ciągu 14 dni od daty wystawienia 

faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, na jego konto  

w Banku ……………………, nr ………………………. 

2. Faktury obejmujące czynsz dzierżawy określony w §6 będą wystawione w okresach miesięcznych, do 

ostatniego dnia danego miesiąca, którego rozliczenie dotyczy. 

3. Faktury obejmujące opłaty za zużyte media określone w §6 będą wystawiane w okresach miesięcznych, 

do 20-go dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

4. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 

5. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej  

w szczególności wskazanie daty zawarcia Umowy i numeru Umowy. Faktura zostanie prawidłowo  

i skutecznie doręczona Zamawiającemu poprzez przesłanie jej na adres: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 
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6. W przypadku woli Dzierżawcy, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na inny adres, 

niż wskazany powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury 

(Wydzierżawiającego), wskazując nowy adres doręczenia faktury. Wystosowanie przez Dzierżawcę 

pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy. 

7. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego, na które  

wpłacane są środki. 

8. Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do wystawiania faktur VAT bez konieczności ich 

podpisywania przez osobę uprawnioną do reprezentowania Dzierżawcy. 

§8 

1. Opłaty za usługi telekomunikacyjne, z których będzie korzystał Dzierżawca będą uiszczane na 

podstawie odrębnych uzgodnień z Wydzierżawiającym. 

2. Dzierżawca przejmuje wszystkie obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 13.09.1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250 ze zm.) w tym deklarowanie  

i zapłatę opłaty za odbiór odpadów komunalnych z Przedmiotu Dzierżawy.  

§9 

1. Umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą ze „Stron”, za uprzednim 3 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, złożonym w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym z ważnych przyczyn, w 

szczególności: 

a. oddania Przedmiotu Dzierżawy w poddzierżawę, albo do bezpłatnego używania osobom 

trzecim bez zgody Wydzierżawiającego, 

b. używania Przedmiotu Dzierżawy w sposób sprzeczny z Umową lub przeznaczeniem, 

c. potrzeby na cele związane z działalnością Elbest sp. z o.o., 

d. w przypadku sprzedaży nieruchomości. 

3. Wydzierżawiający może Umowę Dzierżawy wypowiedzieć w trybie natychmiastowym, jeżeli 
Dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za najem/dzierżawę co najmniej za dwa pełne 

okresy płatności. 

4.  Dzierżawca może Umowę dzierżawy wypowiedzieć w trybie natychmiastowym, jeżeli 
Wydzierżawiający swoimi działaniami lub zaniechaniem niezgodnym z Umową uniemożliwia 
Dzierżawcy prowadzenie działalności w wydzierżawionych obiektach.        

§10 

Pisma „Stron” powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej Numer. Za datę otrzymania korespondencji „Strony” 

uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie. 

§11  

1. „Strony” zobowiązują się do podjęcia i prowadzenia negocjacji w celu zmiany Umowy 

w następujących przypadkach: 

a. zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację jakichkolwiek postanowień umownych, 

b. zmiany sytuacji prawnej „Strony”, mających wpływ na realizację postanowień Umowy, 

c. gdy realizacja Umowy zgodnie z jej postanowieniami przez którąkolwiek ze „Stron” stanie się 

nieopłacalna wobec zmieniających się warunków rynkowych, 

d. nałożenia na „Stronę” obowiązków przez organy regulacyjne mających wpływ na realizację 

jakichkolwiek postanowień umownych.  
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2. „Strony” zobowiązują się do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze i z zachowaniem należytej 

staranności. 

3. „Strony” rozpoczną negocjacje w terminie 14 dni od zawiadomienia przez jedną ze „Stron”  

o zaistnieniu przypadku powodującego konieczność prowadzenia negocjacji. Termin i miejsce 

rozpoczęcia negocjacji zostanie wskazany przez „Stronę” inicjującą rozpoczęcie negocjacji.  

Na uzasadnioną prośbę drugiej „Strony” termin i miejsce negocjacji mogą zostać uzgodnione przez 

„Strony”. „Strony” będą prowadzić negocjacje przez 30 dni od czasu ich rozpoczęcia, z możliwością 

ich przedłużenia o dodatkowe 14 dni, za zgodą obu „Stron”. 

4. Każda ze „Stron” może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:  

a. niepodjęcia negocjacji przez drugą „Stronę” w wyznaczonym lub uzgodnionym terminie, 

b. przerwania negocjacji przez drugą „Stronę” bez podania przyczyny w sytuacji, gdy  

z okoliczności wynika, że nie uda się wypracować wspólnego stanowiska w terminie 

wskazanym w Umowie na prowadzenie negocjacji, 

c. niewypracowania wspólnego stanowiska w przedmiocie zmian w Umowie w terminie 

określonym na prowadzenie negocjacji, 

d. braku podpisania, w terminie 30 dni od wypracowania przez „Strony” wspólnego stanowiska, 

stosownego aneksu/porozumienia do Umowy uwzględniającego wypracowane przez „Strony” 

wspólne stanowisko w terminie przewidzianym na prowadzenie negocjacji. 

5. Wyżej wymienione przypadki będą traktowane jak naruszenie obowiązków umownych. „Strony” mogą 

skorzystać wówczas z uprawnienia do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia  

w terminie 30 dni od upływu terminu przewidzianego:   

a. na podjęcie negocjacji dla ust. 4 pkt. a  powyżej, 

b. na prowadzenie negocjacji dla ust. 4 pkt. b i c powyżej, 

c. na zawarcie aneksu/porozumienia dla ust. 4 pkt. d powyżej.    

§12 

1. Za naruszenie postanowień Umowy, w szczególności za wykorzystanie Przedmiotu Dzierżawy w całości 

bądź części w innym niż przewiduje Umowa celu, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo nałożenia na 

Dzierżawcę kary umownej  w wysokości jednego miesięcznego czynszu dzierżawy tj. …….. zł (słownie: 

….. złotych) za każde naruszenie. 

2. Każdy przypadek naruszenia, stanowiącego podstawę do nałożenia kary umownej, o której mowa  

w ust. 1, będzie stwierdzony na podstawie kontroli realizowania postanowień niniejszej Umowy 

przeprowadzonej przez Wydzierżawiającego. 

3. O terminie i zakresie kontroli Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę na piśmie w terminie 7 dni 

przed planowanym terminem kontroli. Niestawienie się Dzierżawcy we wskazanym terminie kontroli nie 

wstrzymuje przeprowadzenia kontroli przez Wydzierżawiającego. 

4. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda poniesiona 

przez Wydzierżawiającego przekroczy wysokość kar umownych. 

§13 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez „Strony” w związku z treścią i warunkami Umowy dzierżawy, mają 

charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po ustaniu Umowy, udostępniane osobom trzecim 

jedynie za zgodną wolą „Stron”, przy czym Wydzierżawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje 

dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania niniejszej Umowy PGE Polskiej Grupie 

Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy 

Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla 

Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Wydzierżawiający innemu podmiotowi 

czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą Umową, Wydzierżawiający jest 

uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym ustępie.  
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2. Wydzierżawiający oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – 

podmiot dominujący w stosunku do Wydzierżawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na 

podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w 

rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej 

Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną 

S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

3. Wydzierżawiający ma również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek 

taki wynika z przepisów prawa lub gdy jest to potrzebne dla właściwej eksploatacji, remontu lub modernizacji 

urządzeń Zamawiającego. 

4. Z zastrzeżeniem ust.1-3 żadna ze „Stron” nie będzie wykorzystywać bez pisemnej zgody drugiej 

„Strony” żadnych dokumentów ani informacji związanych z Umową otrzymanych w trakcie realizacji 

Umowy od drugiej „Strony” do celów innych niż realizacja Umowy. Dzierżawca bez pisemnej zgody 

Wydzierżawiającego nie może wykorzystać jakichkolwiek danych dotyczących Wydzierżawiającego 

dla innych celów, niż związanych bezpośrednio z realizacją Umowy, dotyczy to w szczególności 

stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, 

zamierzeń, programów i planów remontowych oraz  inwestycyjnych jak również wszelkich danych 

finansowo–księgowych i bilansowych Wydzierżawiającego. 

  §14 

Niniejsza Umowa dzierżawy zostaje zawarta na czas określony do dnia ……………… / na czas nieokreślony.  

§15 

Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu,  

z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie.  

§16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze „Stron”.   

§18 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Dzierżawy  

Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy 

Załącznik nr 3 – Oferta Dzierżawcy 

Załącznik nr 4 –  Protokół przekazania Książki Obiektu Budowlanego 
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