Zalqcznik nr 3
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-

Skarbem Pafstwa Zakladem Karnym w Starem Bornem, z sied:zibq w Stare Borne 'J,4, 76-020
Bobolice, .*.hyt dalej ,,Wydzieriawiajqcyffi", w imieniu kt6rego dziata: ppfk Janusz WiSniewski
Dyrektor Zakladu Karnego w Starym Bornym,

-

Zwanymi daleJ lqcznie,,Stronami"

Zwaiywszy, iir

-

Strony UmQwy deklarujq wolq wsp6ltworzenia miejsc pracy dla os6b pozbawionych wolnoSci
odbywajqcych karq w Zaktadzie Karnym w Starym Bornym tak, aby praca sprzyjala oddziatywaniom
resocjaf izacyjrlym na skazanych oraz przynosila efektywnie ekonomriczne wyniki poprzez produkcjq
d6br lub Swiadczenie usfug;

-

i

WydzierzaWiajqcy na podstawie decyzji Starosty Koszalifskiego Nr |GN.6844.22.2017.AZ z dnia

t6-

LL-2017 roku posiada prawo trwalego zarzqdu gruntu, stanowiqcego dzialkq oznaczonq numerem
geodezyjnym:513! o powierzchniTT5T m2, pofo2onej w Starym Bornym obrqb 0096 Drzewiany, dla
kt6rego to prawa Sqd Rejonowy w Szczecinku prowadzi ksiqgq wieczystq o numerze KOLl/00046567 /8,
zwanE dalej jako,, Nieruchomo6i;

- na podstawitr art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia l-997 roku o gospodarce nieruchomoSciami zwana
dalej jako ,,ustawa", Wydzier2awiajqcy ma prawo korzystania z Nieruchomo6ci oddanej w trwaly
zarzqd, w tym tak2e do oddania NieruchomoSci lub iej czq5ci w najem, dzierzawq albo u2yczenie.
Zgodnie z art:43 ust. 2 pkt 3 ustawy zawarcie przyrzeczonej umowy dzier2awy na warunkach tej
umowy wymqga zgody Starosty Koszalidskiego oraz Dyrektora Okrqgowego Slu2by Wiqziennej w
Koszalin ie;

-

dzier2awcarna zamiar wydzier2awii od Wydzier2awiajqcego czqSi nieruchomoSci na okres co

najmniej 5 lat;
Strony zawierajq umowe o nastqpujqcej tre6ci:

5r'
OSwiadczenia Stron

1.

Wydzir:r2awiajqcy oSwia dcza, 2e:

1)

2)
3)

NieruchomoSi sktadajqca siQ z hali produkcyjnej o pow. u2ytkowej 1826 m2 oraz dzialki nr
5/31. o powierzchni 7757 m2 po;rostaje w trwalym zarzqdzie Wydzier2awiajqcego na
podstawie decyzji Starosty Koszaliriskiego nr 1GN.6844.22.2017 .AZz dnia t6;1.L20\7 roku.
Trwaly zarzqd ustanowiono na czas nieoznaczony;
Korzystanie z Nierurchomo6ci do prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej polegajqcej na
Jest dopuszczalne i nie istniejq w tym zakresie 2adne ograniczenia lub
utrudnienia;
Ksiqga wieczysta p,rowadzona dla Nieruchomo6ci nie wykazuje zadnych obciq2eri,
wzmianek o zlo2onych wnioskach oraz ostrze2eniach dotyczqcych niezgodnoSci stanu
prawnego, ujawnionego w llsiqdz:e wieczyste) z rzeczywistym stanem prawnym ww.
nieruchomo6ci;

4l

2.

Nieruchomo5i nie jest obciq2ona 2adnymi prawami os6b trzecich, ani te2 2erdne podmioty
nie roszczq sobie do niej praw oraz nie zachodzq 2adne podstawy do formulowania
takowych roszczeri;
5) Nie zostaly dokonane .jakiekolwiek czynno6ci faktyczne lub prawne kt6re prowodowalyby
obciq2enie Nieruchomo(ci lub ogranicTenie prawa rozporzqdzania Nieruchomo6ciq, w
szczeg6lno5ci nie zos;tala zawarta urnowa przedwstqpna sprzeda2y lub inna umowa, kt6rej
skutkiem bylaby zmiana stanu prawnego NieruchomoSci.
Dzier2awca o6wiadcza, 2e ma zarejestrowanq dziatalno6i gospodarczq. w zakresie

oraz posiarla wszelkie wymagane przepisami prawal uprawnienia
i zezwolenia niezbqdne do prowadzenia

tej dzialalno5ci.

s2.
Pnzedmiot umowy

t.

-

-

przyrzeczonej
Dzierzawca i Wydzier2awiajqcy zobowiqzujq siq do zawarcia , wfa6ciwej
umowy dzierzawy NieruchomoSciskladajqcejsiq z Hali produkcyjnejo powierzchni u2ytkowej
1826 m2 posadowionej na dziatce nr 5/31 g powierzchniTT5T m2 . Na mocy Przyrzeczonej
Umowy Dzier2awy Wyd;rierzawiajqcy odda Dzier2awcy do u2ywania i pobierania po2ytk6w hali
produkcyjnej z terenem przyleglynr na warqnkach umowy (dalejjako ,,Przedmiot Dzierzawy),
a Dzier2awca zobowiqzuje siq plac:ii unr6wiony czynsz w wysoko6ci zgodnie z tre6ciq 5a (dalej
ja ko,, U mow a

P

rzy rzeczona" ).

2. Strony zobowiqzujq siq zawrzei

tJmowq Przyrzeczonq w terminie 30 dni od rlnia uzyskania

wym;rganych prawem zg6d.

3. Umowa Przyrzeczona bt2dzie zawarta na czas oznaczony ................. lat.
4. Strony oSwiadczajq, 2e ich zamiarem jest utrzymanie stosunku dzier2awy przez okres objqty
5,
6.

7.
8,

Umowq.
Wszystkie warunki Umowy Przyrz:.eczonej pozostajq niezmienione w stosunku do warunk6w
Umowy.

W przypadku nieprzystqpienia bqdl nieskutecznego przystqpienia do Umowy Przyrzeczonej,
przez jednq ze stron, ww, Strona bqrJzie zobowiqzana do zaplacenia drugierj Stronie kary
umownej w wysoko6ci ............,..... zl (slownie
00/100), niezale2nie ocl prawa drugiej Strony dochodzenia na drodze sqdrcwej zawarcia
Umowy Przyrzeczonej, na warunkach okreSlbnych w Umowie.
Strony uznajq,2e ninierjsze zobowiqzania wyczerpujq przeslanki umowy przedwstqpnej w
rozurnieniu ustawy z dnia 23 kwietnia n964 t. Kodeks cywilny
Stronom nie przysluguje prawo odstqpienia od Umowy, ani prawo wczeSniejszego
jednostronnego rozwiqzania Urnowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia za
2

9

wyjqtkiem mo2liwoSci jednostronnego rozwiqzaniia umowy przez Wydzier2awiajqcego w
sytuac.ii nie dajqcej siq przewidziei w chwili zawarcia umowy okoliczno6ci, powodujqcej,2e
realizacja umowy naruszylaby wa2ny interes Slulby Wiqziennej. Wydzier2awiajqcy moze
odstqpii od umowy w ciqgu 30 dni od powziqcia przez niego irrrformacji o tych okoliczno6ciach,
Zmiana terminu podpisania Umowy Przyrzeczonej, moze nastqpii w przypadku wystqpienia
przYczYn niezale2nych od dziatania Stron Umowy, kt6ry,ch przy zachowaniu wszelkich
nale2nych Srodk6w nie mo2na uniknq6 ani im zapobiec w szczeg6lno6ci protesty mieszkafic6w
lub innych os6b prawnych lub fizycznych, klqska 2ywiotowa, epidemia, wojna. Wystqpienie

kt6regokolwiek z wymienionych wy2ej okoliczno6ci majqcych wplyw na realizacjq niniejszej
umowy, skutkuje tym, i2 termin wykonania Umowy ulega odpowiedniemu przedlu2eniu o czas
trwania ww. okoliczrro5ci.
10 W przypadku okre5lonym w ust. 8 Stronom nie przyslugujq ros;zczenia i prawa okre6lone w ust.
l-, 6 i8 Umowy w szczeg6lno6ci nie przysluguje roszczenie o zaptatq kary umownej oraz prawo
dochoilzenia zawarcia umowy na drodze sEdowej.
t1. Wydzii-'r2awiajqcy moze dochodzii na iasadach og6lnych odszkodowania przenoszqcego
wysokir5i okre6lonej w ust. 6 kary umow4ej.
t2 Szczeg6lowe warunki Umowy Przyrzeczonej okre6lajq 5 3-14 tJmowy.

53'
Przekazanie Przed miotu dzieriawy
1

2.

Strony zgodnie postanawiajq, iz wydanie Przeclmiotu dzierzawy nastqpi wterminie 14 dni od
dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej.

Strony postanawiajil,2e przv przekazaniu

- przejqciu Przedmiotu dzier2awy nastqpi
protokolu
sporzqdzenie
zdawczo - odbiofczego podpisanego przez Strony, zawierajqcego m,
in, Opis stanu przekazywanego Przedmiotu dzier2;rwy oraz datq faktycznego przekazania przejqbia Przedmiotu dzier2awy w posiadanie Dzie12awcy.

54'
Czynsz
1

Za u2ywania Przedmiotu dzier2awy i pobieranie potytk6w Dz:ierzawca zobowiqzuje siq piacii
czynsztdzie12awny.

2.

Dzier2awca zobowiqzuje siq do refundacji naleznego podatku od nieruchomo5ci,
proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, naliczonego wedlug ustalonych rocznych stawek
na terernie gminy Bokrolice (rozliczenie dokonywane w okresach miesiqcznych):

hala
lzl/rokl
b. grunty
.. l\t/rokl
c. plac manewrowy..,.....,.............,,....i........,.....,,[zl/rok]
a.I

Wysoklr6i podatku od nieruchomo5ci podlegai bqdzie walory;:acji dokonywanej z poczqtkiem
3

kazdego roku.
UwzglqdniajEc stan firktyczny opisany w preambule umowy, Strony zgodnie ustalajq, i2czynsz
dzier2awny lqcznie z podatkiem od nieruchomo6ci wynosii bqdzie miesiqcznie netto:
zl.

3

Do poda nej wy2ej staw[,ri czynszu dzieri:awndgo doliczony bqdzie podatek VAT w obowiqzujqcej
wysokoSci.
4.

5

Wysoko5i czynszu dzier2awnego podlegai bqdzie waloryzacji dokonywanej z poczqtkiem
ka2dego roku. Poczqwsiry od kolejnego rokp po podpisaniu Umowy Przyrzeczctnej, stosownie
do wska2nika wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych opublikowanego przez Prezesa
Gl6wnego Urzqdu Statystycznego w drodze obwieszczed w Dziennikr.r Urzqdowym
Rzeczpospolitej Polskie.i,,Monitor Polski" za rok poprzedni. Waloryzacja bqdziei uwzglqdniona
w fakturze lub innym dokumencie ksiqgowym i nie wymaga zmiany w formie aneksu.
Zmieniona wysoko6i c;zynszu obrrwiqzywa6 bqdzie od miesiqca nastqpnego ;;o miesiqcu, w
kt6rym opu bl ikowa ne zostato wy2ej wymienione obwieszcze nie.
Czynsz dzier2awny ptatny bqdzie miesiqcznie z gory na - rachunek bankowy
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Wydzier2awiajqcego fa ktu rylrach

6. Za datq

un

;,X;

ku.

dokonania platnoSr:i uznaje

siq datq

uznania rachunku

bankowego

Wydzie 12awiajqcego.

7.

W przypadku op62nienia w pfatnoSci czynszu Dzier2awca zobowiqzuje siq do zaplaty odsetek
ustawowych za op62nienie w transakcjach handlowych, zgodnie z ustawq z dnia 8 marca 2Ol-3
r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych.

5s'
lnne opfaty

t. W przypadku korzystania z

energii elektrycznej, wody, odprowadzania Sciek6w

Wydzierzawiajqcego prz:.ez Dzier|iawcq op16cz czynszu Dzier2awca jest zobowi4zany ponosii
tego tytulu o pfaty eksptoatacyjne.

z

2. Rozliczenia za energ;iq, wodq, odprowadzenie Sciek6w ( w razie korzystania z energii
elektrycznej, wody, odprowadzernia Sciek6w Wydzier2awiajqcego) bqdq siq odbywaly na
podstawie wystawionych przez Wydziel'2awiajqcego faktur lub innych dokument6w
ksiqgowych w oparciu o wskazania pos;zczeg6lnych licznik6w dotyczqcych jedynie Przedmiotu
Dzier2awy i zamontowanych na koszt Dzierzawcy (wg faktycznego zu2ycia)r W przypadku
braku licznika na 6cieki Dzier2awca bqdzie obciq2any na podstawie wskazania wodomierza.
W przypadku zawarciar umowy przez Dzier2awcq bezpoSrednio z dostawcami Dzier2awca
powiadomi o tym fakcie pisemnier Wydzier2gwiajqcego.
3. [)zier2awca zobowiqzuje siq do uiszczenia od Przedmiotu Dzier2awy podatku od
nieruchomo6ci, proporcjonalnie do zajmovVanej powierzchni, naliczonego wecllug ustalonych
rocznych stawek na terenie gminy Bobolice (rozliczenie dokonywane w okresach
miesiqcznych).

4. Dzier2awca zobowiqzuje siq do uiszczenia oplaty z tytulu trwalego zarzqdu NieruchomoSci
obliczonej proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni Przedmiotu Dzier2awy. Je2eli w
zwiqzku z zawarciem Urnowy Przyrzecz:onej nastqpi utrata preferencyjnej stawl<i procentowej,
na podstawie kt6rej ustalona jes;t wielkoSd optaty rocznej, Dzier2awca zobowiqzany jest do
zaplaty 162nicy pomiqdzy oplatq wyliczonq z uwzglqdnieniem stawki dla podmiot6w
prowadzqcych dzialalnoSi gospodarczq dla calego zakladu karnego a oplatq wyliczona wedtug
stawki procentowej dla zaklad6w karnych.
5. Dzier2awca zobowiqzuje siq pokryi opfaty za przeprowadzone przeglqdy i kontrole, w
szczegdlno6ciwynikajqce z art. 621 ustawy zdniaT lipca 1994 r. Prawo Budowlane zwane dalej

Prawem Budowlanym i kontrole przeprowadzane przez Powiatowego Inspektoria Sanitarnego
oraz wszystkie inne oplaty zwiqzane z eksploatacjq i utrzynraniem Przedmiotu Dzier2awy,

6.

Dzier2awca zobowiqzuje

siq pokryi wszelkie dodatkowe optaty, niezaleZne od woli

Wydzier2awiajqcego bqdZ podmiot6w z nim powiqzanych, zwiqzane z Przedmiotem Dzier2awy

oraz prowadzonq dzialalno6ciq, w szczeg6lnorlci oprfaty za korzystanie ze Srodowiska, oplaty
zwiqzane z nadzorem Urzqdu Dozoru Technicznego, okrersowymi przeglqdami budynk6w
bqdqc'ych przedmiotem dzier2awy, sieci wrcdociqgowej, kanalizacji Sciekowej, instalacji

elektrycznej, deszczowej.

W

przypadku zwiqkszenia

oplat

ponoszonych

przez

Wydzierzawiajqcego z tytulu korzystania ze Srodowliska w zwl;qzku z prowadzonq dzialalnoSciq
przezDzier2awcq, Dzier2awca zobowiqzafy jest do pokrycia r,52nicy miedzy dotychczasowymi
a fakt,ycznie poniesionymi przez Wydiier2awiajqcego kos;rtami lub w przypadku utraty
zwolnienia od oplat, do pokrycia ich w cafo6ci.
T.Zaplata oplat, o kt6rych mowa w 5 5 ust. 1-6 Lrmowy bqrdzie dokonywana na podstawie
faktur lub innych dokument6w ksiqgol,vych wysltawionycl'r przez Wydzier2awiajqcego na
wskazany w nich numer rachunku bankowego w terminie do dnia 25 ka2dego miesiqca,

8. Za datq dokonania

platnoSci uznaje

siq datq uznania rachunku

bankowego

Wydzie r2awiajqcego.

w 5 5 ust, L-6 umowy
Dzieriawca zobowiqzuje siq do zaplaty odsetek usterwowych ;za op62nienie.
10. Dzier2awca zobowiqzuje siq do zawarcia stosownych um6w na dostawq energii
elektrycznej, wody, na uslugi odprowadzania Scir:k6w i usuwania odpad6w (w razie nie
korzystania z energii elektrycznej, wody, qdprowadzenia Sciek6w Wydzier2awiajqcego zgodnie
9. W przypadku op62nienia w platno6oi oplat, o kt6rych Inowa

z ust. L). Wydzier2awiajqcy

niniejszym wyra2a zgodq nar zawarcie przez Dzierzawcq z
odpowiednimi dostawcami um6w na dostawq enrergii elelltrycznej, wody, odprowadzania
Sciek6w (w razie, gdyby Dzier2awca nie kprzystal z energii elektrycznej, wody, odprowadzania
Sciek6wWydzier2awiajqcego zgodnie z 5 5 ust. lunrowy)ora:z na usfugi usuwania odpad6w.
11. O ka2dym przypadku zawarcia umowy przez Dzier2awcq bezpo6rednio z dostawcami
energii elektrycznej, wody, odprowadzenia :1ciek(iw i usuwania odpad6w (w razie gdyby
Dzier2awca nie korzystaf z energii elektrycznej, wody, odprowadzenia 5ciek6w,
Wydzier2awiajqcego zgodnie z 5 5 ustl L umowy). Dzieri:awca powiadomi o tym fakcie
pisemnie Wydzier2awiajqcego w ciqgu 14 dni od zawarcia umowy z danym dostawcq.
Dzier2awca zobowiqzuje siq do oplacenia um6w zawartych z ww, dostawcami i do ponoszenia
zwiqzanych z tym koszt6w, w tym instalacji stosownych licznik6w.
12. W przypadku zatrudnienia z winy Qzierziawcy po okresriie 6 miesiqcy od daty zawarcia
Umowy Przyrzeczonej mniejszej ni2 deklarowana ilo(i osad;zonych w przeliczeniu na pelne
etaty, o kt6rych mowa w 5 7 ust,3-6 umowy, Dzierzawca zaplaci czynsz w wysokoSci2OO%
kwoty czynszu okre6lonego w 5 4 umowy, za ka2dy rniesiqc, w kt6rym wystqpilo takie
zdarzenie, pod warunkiem jednak wywiqzania siq przez Wydzier2awiajqcego z obowiqzku o
ktdrynr mowa w 5 7 ust. 8 umowy.
13, Uregulowania ust, l-2 nie wylqczajq uprawnieri Wydzier2awiajqcego okreSlonych w 5 9 ust.
2 umowy.

$s'
Zobowiqzanla Dzieriawcy

Dzie12iawca zobowiqzuje siq wykorzystyr,yai pnzednriot dzier,iawy wylqcznie
dziala lno6ci polegajqcej na ................

do prowadzenia

Ka2da zmiana w powy2szym zakresi6 wymaga pisemnej zgody Wydzieriawiajqcego.

2.

Dzierzawca zobowiqzuje siq utrzymai Przedmiot dzier2awy wraz z infrastrukturq
izagospodarowaniem terenu zgodnie z jego przeznaczeniem, Umowq, obowiqzujqcymi
przepisami prawa oraz: zasadarni wsp6f2iiTcia spolecznego. W szczeg6lno(ci Dzieriawca
zobowiqzuje siq do:
1) Dokonywania napraw, wchodzqcych w sklad Przedmiotu dzier2awy: hali, jej
pomieszczed i urzildzert oraz usuwania uszkodzed hali, niezale2nie oci przyczyn ich
powstania, z tym 2e Wydzier2awiajqcego obciq2a obowiqzek pokrycia strat powstalych z
powodu okoliczno6ci, za kt6re ponosi odpowiedzialnoSi. Za szkody wyrTqdzone przez
zatrudnionych osadzonych odpowiedzialnoSi ponosi Dzier2awca;
2) Przeprowadzaniil konserwacji i napraw biezqcych w celu utrzymania naie2ytego stanu
technicznego Przedlmiotu Dzier2awy wrlazz urzqdzeniami pomocniczymi, w szczeg6lno6ci
rlapraw i wymiany wewnqtnznych instalacji: wodociqgowej i cieplej wody, armatury
iwyposa2enia, a tak2e naprawy i Wymiany wewnqtrznej instalacji [analizacyjnej,
centralnego ogrzewania wrazzgrzejnikdmi, instalacji elektrycznej, napraw I wymiany sieci
cieplowniczej, stolarki okiennej i dizwiowej oraz podl6g, posadzeli i wykladzin
podlogowych, a tiak2e tynl<6w i mqlowania 5cian, w tym przeprowadzenia prac
remontowych zalelconych do wykonania podczas kontroli okresowej budynku
(wynikajqcych w szczeg6lnoSr:i z art. 62 ustawy Prawo Budowlane);
3) OdSnie2ania Przedmiotu dzier2awy (w tym dach6w) i zabezpieczenia przed poSlizgiem
chodnik6w, doj5i oraz d169 dojazdowydh;
4) Przeprowadzenia w Przedmiocie Dzier2awy kompleksowej deratyzacji co najmniej 2
razy w roku, a tak2e w miarq potrzeb deratyzacji i dezynsekcji w przypadl<u wystqpienia
takiej potrzeby;

5) Zapewnienie wywozu odpad6w
6)

z

Przedmiotu

Dzierzawy

w

spos6b zgodny

z

obowiqzujqcymi przepisami;
Zapewnienia prawicllowego oznakowaflia wchodzqcych

w sklad Przedmiotu Dzier2awy
budynku hali z uwzglqdnieniem wymog6w okre5lonych w 5 20 ust. 1 Wytycznych
Dyrektora Generalnego Stu2by Wiqziennej z dnia 3 marca 20tIr. oraz Nr 1,/2ot1,w sprawie
sposobu gospodarowania przez jednostki organizacyine Siuzby Wiqziennej
nieruchomoSciami, pozostajqcymi w ich trwalym zarzqdzitz oraz innyrhi aktualnymi
przepisami prawa

i

przekazanymi przbz Wydzier2awiajqcego wytycznynri. Dzierzawca

o6wiadcza 2e zapoznal siq z ww. Wytycznymi;

7l

Zapewnienia ochrorry przeciwpo2arowdj i wyposazenia wchodzqcej w sklad Inwestycji hali, w niezbqdny sprrzqt gaSniczy oraz dokonywania wymaganych przeglqd6w na wlasny

kosztzgodniezS3r,rst.2i3rozporzqdzeniaMinistraSprawwewnqtrznychiAdministracji
z 7 czerwca 2010 r, w sprawie ochrony przeciwpo2arowej budynk6w, inrrych obiektdw
budowlanych itererr6w (Dz. LJ. nr :1"09, poz.7t9) oraz innymi obowiqzujqcymi przepisami
prawa;

8) Zapewnienia temperatur wewnqtrz
3.

pomieszczef zgodnych z przepisami prawa.

Dzier2awca zobowiqzany jest niezwtocznie zabezpieczyi Przedmiot Dzier2awy przed skutkami

awarii.
4

Dzier2awca moze zlecai wykonanie poszczeg6lnych obowiqzk6w wynikajqcyclr z niniejszego

paragrafu osobom trzercim po uzyskarriu pisemnej zgody od Wydzierzawiajqcego, pozostaje
jednak odpowiedzialny za ich dzialanie i zaniechanie, jak za swoje wlasne.

5.

Dzier2awca nie ma prawa oddawania Frzedmiotu dzier2awy ani jego czq6ci w a, ani do
bezplatnego u2ywania osobom trzecim, chykra 2e Wydzier2awiajqcy wyrazi na to pisemnq
zgodq.

6,

Dzier2awca ma prawo dokonai naklad6W zwiqkszajqcych warto6i przedmiotu Dzieriawy
zgodq i w zakresie uzgodnionym ka2dorazowo w formie pisennnej z Wydzier2awiajqcym.

7'

Naklacly poniesione przez Dzier2awcq

za

na przedrniot dzierzawy nie podlegajq zwrotowi

i przechodzq na wlasnoSi Wydzier2awiajQcego,

8.

Dzier2'iawca zobowiqzuje

siq wyposa2yi we wlasnym zakresie Przedmiot dzier2awy

w

niezbqdny sprzqt, maszyny i urzqdzenia w celu prowadzenia clzialalno5cigospodarczej.

L

Dzier2awca ma zakaz dokonywania zwolnieri pracownik6w cywilnych, kt6re mialyby byi
skutkiem podjqcia wsp6lpracy z Wydzieriawiajqcym.

10' Wydzip:r2awiajqcy ma prawo kontroli prze.z upowaznione do tego na pi(mie osoby,
prawicllowo6ci wykonywania przez Dpier2arwcq obowiqzk6w wynikajqcych z Umowy
Przyrzeczonei, w szczeg6lnoSci stanu technicznego przr:dmiotu dzier2awy, zgodnoSci
prowadzonej dziatalnoSci z postanowieniami umowy. Dzier2awca zobowiqzuje siq umo2liwii
przeplowadzenie wymaganych kontroli i obowiqzany jest w czasie kontroli udzielii pomocy
i wyja5niefi oraz okirzywai na 2qdanie dokumenty,
11, Naklacly na przedmiot dzier2awy okre6lone w ust. 6 nie podlegajq zwrotowi,
12, Dzier2awca zobowiqzuje siq wyposa2yd we wlasnym zal<resie Przedmiot dzier2awy w
niezbqdny sprzqt, maszyny i urzqdzenia w celu prowadzenia clziatalno6ci gospodarczej.

13, Wydzier2awiajqcy

ma prawo kontroli

prze',z upowa2nione

do tego na pi6mie

osoby,

prawidfowoSci wykonywania przez Dzier2awcq obowiqzk6w wynikajqcych z Umowy
Przyrz<:czonei, w szczeg6lnoSci stanu technicznego przr-'dmiotu dzier2awy, zgodno6ci
prowadzonej dziatalnoSci z postanowienibmi umowy, Dzierzilwca zobowiqzuje siq umozliwii
przepfowadzenie wymaganych kontroli i obowiqzany jest w czasie kontroli udzielii pomocy
i wyja5nied oraz okazywai na zqdanie dokumenty.

52.
Zatrud 4ianier osadzonych
1"

Uwzgledniajqc cel zawarcia Umowy okreflony w preambule, Dzier2awca zobowiqzuje siq do
utworz:enia nowych miejsc pracy na podstawie skierowania do pracy albo umo2liwienia
wykonywania pracy zarobkowej w ramach unrowy o pracq przez caly czas trwania Umowy
Przyrzerczonej os6b odbywajqcych karq ppzbawienia wolno6ci

w Zakladzie Karnvm w Starvm

Bornyrn.
2

3.

Dzie12awca zobowiqzuje siQ realizowa6 Unnowy Przyrzeczonej, utrzymai zatrudnienie
osadzonych na okretllonym w ust. 3-6 pozionrrie, w przeliczeniu na pefne etaty liczone jako
iqczna kwota placonego miesiqcznego rryynagrodzenia, dzielona przez kwotq minimalnego
wynagrodzenia, o kt6rym mowa w ustayruie z dnia IO pa2dziernika 2OO2 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracq
Dzier2awca zobowiqzuje siq zatrudniai osBdzonych w wybudorwdhej hali, o kt6rej mowa w S 2
ust. L LJmowy, liczbie : ....,.,..,(os6b) - (w przeliczeniu na pelne etaty w spos6b okreSlony w ust,
2) do osiqgniqcia w okresie do 6 miesiqca gd daty zawarcia Unrrowy Przyrzeczonej (tj. w okresie
rozruchu

-

dzialalnoSci Dzier2awcy w prze!miocie dzier2awy).

7

4

Dzier2awca zobowiqzujt-' siq zatrudnia,6 osadzonych w wybudowanej hali, w liczbie
(os6b)- (w przeliczeniu na pelne etaty w spos6b okre5lony w ust. 2) do osiqgniqcia w okresie
do 1-2 miesiqca od daty zawarcia Umowy Przyrzeczonej.

5

W okresie od 6 do 1ll miesiqca od daty zawarcia Umowy Przyrzeczonej osadzeni

6

7

8

9.

bqdq

zatrudnieni co najmniej w liczbie pelnych elat6w wskazanych w ust. 3.
W okresie od L2 miesiqca od daty zawarcid Umowy Przyrzeczonej do kofica tnwania Umowy
Przyrzeczonej osadzeni bqdq zatrudnieni co najmniej w liczbie wskazanej w usti 4),
Zatrudnienie osadzonych bqdzie siq odbywai na zasadach okredlonych w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o

zatrudnianiu os6b pozl:awionyclr wolnoSci a tak2e w innych obowiqzujqc'ych przepisach
regulujqcych zatrudnianie os6b p'czbawionych wolnoSci.
Wydzier2awiajqcy zobowiqzuje siq skieroWai do zatrudnienia lub wykonywania pracy na
podstawie skierowania do pracy albo urmo2liwienia wykonywania pracy zarobkowej w ramach
umowy o pracq osoby osadzone, odpowiedhio w liczbach, o kt6rych mowa w ust. 3-6.
Wydzier2awiajqcy zastrzega sobie rno2liiwoSi zawieszenia zatrudnienia lurb kierowania
mniejszej liczby skazanych do pracy ni2 ok;e6lone w ust. 3-6 w szczeg6lno6cilze wzglqdu na
bezpieczeristwo jednostki. W sytuacji tiakiej Dzier2awcy nie przyslugujq jakiekolrruiek roszczenia

tego tytulu.
10. Szczeg6lowe zasady zatrudniania os;adzonych zostanq okre6lone w odrqbnej pisemnej
umowie,
l-1. Dzierzawca zobowiqzuje siq po[,rryi kosztjr badad z zakresu rnedycyny pracy osadzonych
skierowanych i wytypowanych przez \A/ydzi6r2awiajqcego do pracy.
z

58.
Ubezpieczenie

1..

i

2

i

Dzierzawca ponosi odpowiedzialno6i cywilna za wszelkie szkody na osoberch rzeczach,
zwiqzane z realizacjq Umowy przyrzeczonej, spowodowane dzialaniem zaniechaniem
wlasnym lub os6b, kt6r\lmi siq posfuguje zwiqzane z realizacjq Umowy Przyrzeczonej.
Dzier2awca bqdzie posiadal przez caly okrds trwania Umowy Przyrzeczonej wa2nq polisq lub
inny dokument potwierdzajqcy dokonanie ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej w
zakresie prowadzone j przez Dzien2awcq dzialalnoSci o sumie gwarancyjnej ..,,.........,..

zf. I ubezpieczenia mienia stanowiqcego przedmiot dzier2awy (w szczeg6lnoSci od ognia,
zalania, wyladowari atmosferycznych, lruraganu, powodzi, gwaltownych ruch6ru ziemi, zalania
wskutek uszkodzenia sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej)
sumie ubezpieczenia
odpowiadajqcej warto3ci przedmlotu clzier2bwy tj. ............. Na jedno lub wszystkie zdarzenia.

o

3

W celu

z tytulu szk6d powstatych w
Przedmiocie Dzier|aw,'1, Dzier2awca dokona przelewu na rzecz Wydz:ier2awiajqcego
zabezpieczenia wierzytelno6r:i WiTdzieriawiajqcego

tytulu umowy ubezpieczenib mienia, o kt6rej mowa w ust. 2, pir:rwszej i ka2dej
kolejnej zawieranej w okresie obwiqzywanid Umowy Przyrzeczonej.
Na podstawie umowy cr:sji o kt6rej mowa w ust. 3, Wydzier2awiajqcy stanie siq uprawnionym
do odbioru odszkodowarri nale2nych z ltytuill odszkodowafi.
Dzier2awca bqdzie zobowiqzany do zawarcid i opfacenia um6w ubezpieczenia, o kt6rych mowa
w ust.2, dokonania cesji, o kt6rej mowa w ust.3i4oraz do przekazania Wydzierzawiajqcemu
kopii i okazania oryginalu polis lub innych dol<ument6w potwierdzajqcych dokonanie

wierzytelnoSci
4
5

z

8

powy:iszych czynno$ci, nie p6iniej ni2 w phwiliwydania przedmiotu dzier2awy, a w przypadku
gdy umowa ubezpieczenia bqdzie zawafia na czas kr6tszy rri2 okres obowiqzywania Umowy
Przyrzeczonej
nie p62niej ni2 w ostiitnim dniu obowiqzywania dotychczasowej umowy

-

u

bezpiecze nia.

6, Wydzierzawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno:ici

za jakiekolr,uiek szkody

wniesionym do przedmiotu dzier2awy w $zczeg6lno6ciwynikle

w mieniu Dzier2awcy

z zalania, ognia i innych zdarzed

losowych,

7.

Dzier2awca zobowiEzuje siq

8.

zawiarlomienia Wydzier2awiajqcego o pqdstawie do wystqpienia o wyplatq odszkodowania.
W prz:ypadku nie dopelnienia przez Dzler2awcq obowiqzktiw, o kt6rych mowa w ust. 2-5

do dopelnienia wszelkich wymog6w stawianych przez Zaklad
Ubezprieczefi, warunkujqcych wypfatq odszkoclowania oraz do ka2dorazowego niezwlocznego

Wydzier2awiajqcy bqdzie uprawniony, wr-.dlug wlasnego wyboru, do przedluzenia
ubezpieczenia i obciq2enia Dzierzawcy fiosztami wykupu polisy lub do rozwiqzania umowy
przYrzeczonej. W takim wypadku Wydzier2arruiajqcy bqdzie uprawniony przedlu2yi umowq
polisy ubezpieczeniowej na kolejne okreqy, ka:2dorazowo nie dlu2sze ni2 l- rok.

5s.
Wypowie{zenie Umowy

t.
2,

Wydzier2awiajqcy ma prawo wypowiedzenia Umowy Przyrzeczonej na zasadach okreSlonych
w art. 43 ust, 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodlarce nieruchomoSciami,
Wydzier2awiaiqcy ma prawo rozwiqzania Umowy Przyrzeczonej bez zachowania okresu
wypowiedzenia w nastqpujqcych przypaQkach:
1) w razie rozwiqzania odrqbnej umowy o zatrudnianie osadzonych, o kt6rej mowa w 5 6
Umowy z winy dzier2awcy lub w razie gdy miesiqczne zatrudnienie osadzonych w okresie 2
nastqpujqcych po sobie miesiqcy bqdzie ni2sze ni2 okreSlone w 5 6 ust. 3- 6 Umowy, pod
warunkiem jednak wywiqzywania siq przez Wydzier2awiajqcego z obowiqzk6w o kt6rych

mowawS6ust.8Umowy;
2) w razie likwidacji dzialalnoSci gospoda;czej lDzier2awcy;
3) w razie zalegania prze Dzier2awcq z zaplatE czynszu lub na|t.2noS ci szczeg6lowo okre$lonych
w $ 4 l-Jmowy za dwa pefne okresy platno6ci;

4) gdy

Dzier2awca mimo pisemnego upomnienia ze strony Wydzierzawiajqcego nie
za przesta n ie ra2qcego na ruszenia posta nbwieri U mowy P rzyrzeczonej;
5) w razie oddania Przedmiotu dzier2awy lub jej czq6ci osobie trzeciej w poddzier2awq albo do
bezptatnego u2ywania bez zgody Wydzier2awiajqcego;
6) w razie utraty przez Wydzier2awiajqcego tytufu prawnego do NieruchomoSci;
7) w razie niewywiqzania siq prze Dzier2awcq z:obowiqzku o kt6rym mowa w 5 7 ust. 2-5;
8)w riazie zmiany przez Dzier2awcq rqdzajLr prowadzonell dzialalno5ci gospodarczej bez
uzysl<a

nia wcze(n iejszej pisem nej zgody Wydzier2awiajqcego

3. Dzier2awca mo2e rozwiqza( Umowq Pr4yrzeczonq bez zachowania okresu wypowiedzenia,
je2eli:

1) Wydzier2awiajqcy mimo pisemnego uponrnienia ze strony Dzier2awcy nie zaprzestaje
razEcego naruszenia postanowied Umowy Przyrzeczonej;
2) Wyclzier2awiajqcy trwale bqdzie utrudnial lulc uniemo2liwi clostqp do Przedmiotu Dzierzawy;

9

3) na skutek decyzji wtaSciwego organu, niezale2nej od Stron, korzystanie z

Przedmiotu
dzier2awy bqdzie niemo;iliwe lub ;rakres albd spos6b korzystania bqdzie znacznie ograniczony;

4)trwale uniemo2liwion'y zostanie dostqp NieruchomoSci do kt6rejkolwiek zdrog publicznych;
5) Wydzier2awiajqcy utraci

tytuf prawny do NieruchomoSci.

5 10'

Zwrot przedmiotu dzieriawy
1,

2

Po

rozwiqzaniu

luhr wyga6niqciu Umowy

Przyrzeczonej Dzier2awca zwr6ci

Wydzier2awiajqcemu F'rzedmiot dzir-.r2aWy w stanie niepogorszonym, ze zmianami
dokonanymi zgodnie z Umowq oraz ttJmowq Przyrzeczonq. Dzier2awcii nie ponosi
odpowiedzialnoSci za zwykle zu2ycie Przedmiotu Dzier2awy.
Zzastrze2eniem postanowief ust. 3, Strony ustalajq, 2e po wyga6niqciu Umowy Przyrzeczonej,
Dzier2awca bqdzie mial prawo clo zabrania wszelkich dokonanych przez siebie naklad6w
stanowiqcych ulepszenia na Przedmiocie dzier2awy z wylqczeniem poniesionych naklad6w, o
kt6rych mowa wS 6 ust,6.Je5li Dzier2arwca pozostawiinne ni2wskazane w 56 ust.6 naklady
stanowiqce ulepszenie poczynione na Przedmiocie dzier2awy, to Wydzier2awiajqcy bqdzie miaf
prawo do ich zatrzymania za zwrotem warto$ci ksiqgowej. Wydzier2awiajqcy w terminie 30 dni
od daty o5wiadczenia Dzier2awcy o pozoltawieniu naktad6w stanowiqcych ulepszenia na
Przedmiocie dzier2awy zawiadorni Dz:ier2awcq czy korzysta z przyslugujqcego mu prawa
przejqcia tych 2e naktadtiw. Przejqcie naklad6w przez Wydzier2awiajqcego zostanie dokonane
na podstawie odpowiedniego dokunrentu ksiqgowego wystaurionego przez dzier2awcq,

podpisanego przez Wydzieriawiajiicego,

W

przypadku

nie

skorzystania

przez

Wydzier2awiajqcego z prawa przejqcia naklad6w, Dzier2awca bqdzie zobowiqzarry do usuniqcia
naklad6w i przywr6cenia Przedmiotu dzier2dwy do stanu pierwotnego.
3

W sytuacji, gdy Umowa Przyrzeczona ulegnie rozwiqzaniu przed uplywem okresu, na jaki
zostala zawarta, zprzycryn, za ktcire odpoWiedzialnoSi ponosi Dzier2awca (5 9 ust.Z pkt. L-5,
7 i8 Umowy), Dzier2aurca nie bqdzie uprawniony do zabrania jakichkolwiek naklad6w lub

ulepszeh poczynionych przez niego, na Przedmiocie Dzier2awy. W takim wypadku
Wydzier2awiajqcy uprawniony lcqdzie do zatrzymania takich naklad6w lub ulepszed
nieodptatnie. Przejqcie tych naklad6w lub ulepszed przez \A/ydzier2awiajqcr:go zostanie
dokonane na podstawie odpowiedniego dokumentu ksiqgowego wystawionego przez
Dzier2awcq. W przypaclku nie skorzystanig przez Wydzier2awiajqcego z prawa przejqcia
naktad6w, Dzier2awca bqdzie zobrlwiqzany do usuniqcia naklad6w i przywr6cenia Przedmiotu
dzier2awy do stanu pierwotnego.
4. W przypadku rozwiqzarria Umowy Przyrzeczonej przed uplywem okresu, rra jaki zostala
zawarta zprzvczyn le2qcych po stronie Wydiier2awiajqcego, z wyjqtkiem przyczyn okreSlonych
w 5 9 ust. 3 pkt. 3-5, Wydzier2awiajqcy zwr{ci na rzecz Dzier2awcy warto3i dokonanych przez
Niego ulepsze6, za zapfatq ich warto6ci ksiqgowej.
5
W razie sporu, co do warto5ci ksiqgowej naklad6w, o kt6rych mowa w ust. 2-4, warto6i ta
zostanie ustalona przez bieglego z listy rzeczoznawc6w prowadzonej przez Sqd Okrqgowy w
Koszalinie, Koszt opinii bieglego Strony pondszq w czq5ciach r6wnych.
przypadku przejqcia naklad6w dzier2ar,Vcy przez Wydzierzawiajqcego, Wydzier2awiajqcy
W
6
przejmie r6wnie2 za odpowiednirn protokofem wszelkq dokumerrtacjq technicznq naklad6w
poczynionych na Przedmiocie dzie12awy przEz Dzier2awcq.
10

I

11.

Ochronai Srodowiska

Je2eli

w wyniku prowadzonei przez Dzier2awpq dzialalno6ci na

Przedmiocie Dzierzawy nastqpi
naruszenie pr;lepis6w z zakresu ochrony Srodowi$ka, w6wczas przystqpi On natychmiast do usuwania
skutk6w takiego naruszenia, a tak2e pokryje kosfty wszelkich kar nalo2onych na drugq Stronq z tego
tytulu,

I
Zapewnienie

I.
2.

12.

ioufnoSci

umowy

Wszelkie postanowienia umowy sq poufne i ka2da ze stron zobowiqzuje siq do ich nie
ujawniania osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony w okresie
obowiqzywania umowy oraz przez 3 lata iro jej rozwiqzaniu lub wygasniqciu.
Strony zwolnione sq z obowiqzku zaghow;ania tajemnicy w przypadku, gdy polecenie
ujawnienia okre5lonych wy2ej informacji pochodzii bqdzie orJ sqdu lub innego uprawnionego
na podstawie odrqbnych przepis6w orgpnu, a tak2e wynika z przepis6w ustawy z dnia 6
wrze6nia 2OOt r. o dostqpie do informacji publicznej lub innych obowiqzujqcych akt6w
prawnych.

3'

o kt6rym mowa w ust.

nie doltyczy jednostek orEJanizacyjnych Slu2by Wiqziennej
i Funduszu Aktywizacji Skazanych oraz Rqzwoju Przywiqziennych Zaklad6w pracy,

Zakaz,

1-

5 13.

Rozstrzyganie sporow
Wszystkie spory powstale na tle stosowania Umowy bqdq ro;rstrzygane przez sqd powszechny wlaSciwy
dla siedziby Wydzier2awiajqcego.

s 14.
Postanowienia kofcowe

1"

W przypadku, gdyby kt6rykolwiek z zapisQw Urnowy okazal siq niewa2ny lub bezskuteczny nie
wplynie to na moc wiqzqcq pozostalych zapis6w Umowy. W rniejsce takiego zapisu wejdzie w
2ycie prostanowienie prawnie wiq2qce, kt6re w mo2liwie najbli2szy spos6b oddawai bqdzie

wolq i intencje Stron przy6wiecajqce im przy redalicji zapisr.l, kt6ry okazal siq niewa2ny lub
bezskqteczny.

2.
3.
4.

Strony oSwiadczajq, 2e wedle ich najlepszpj wiedzy nie istniejq 2adne okoliczno6ci faktvcznie
prawne uniemozliwiajqce im realizacjq Urilowy.
wszelkie zmiany do Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
Zalqczniki wymienione w Umowie stanowiq jej integralnq czqi;i.
1.

i

5

6.

Wydzier2awiajqcy oSwiadcza, 2e w dniu podpisania niniejszej umowy nie jest platnikiem
podatku VAT, natomiast Dzierzawca jest pt4tnikiem podatku VAT.
W sprawach nie uregulowanych Llmowq zaslosowanie majq przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny, a tak2e przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r" Kodeks karny
wykonawczY oraz ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu os6b pozbawionych
wolnoSci.

7.

8
9.

Osoby reprezentujqce Wydzier2awiajqcego i Dzier2awcq o6wiadczajq, ze sq upowa2nione do
podpisania Umowy, na rlow6d czego pnzedkfadajq aktualne:
......... oraz
rozkaz personalny Dyreil<tora Generalnego $lu2by Wiqziennej z dnia
r. nr ....,................,
stanowiqce odpowiedrrio Zalqcznik nr .., i .... do Umowy a tak2e o6wiadczajq, i2 ich
umocowanie nie wygaslo w 2adnym zakresib.
Wszelka korespondencja dla Wydzier2awiajftcego winna byi kierowana na adres: Zaklad Karny
w Starym Bornym, Starel Borne 14,76-020 Bobolice.

Wszelka korespondencja

dla

Dzier2awcy

winna byi kierowana na

adres:

10. Ka2da ze Stron zobowiqzuje siq do powiadamiania drugiej Strony, w terminie Z dni, o zmianie
adresu do dorqczefi.
11". Umowa sporzqdzona zostala w dr,v6ch jednbbrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla ka2dej
ze Stron,

w imieniu Wydzieriawiajqcego

w imieniu Dzieriawcy

n

