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Znak sprawy: FW/WZP/1/2021 
Dotyczy: przetargu pisemnego nieograniczonego na najem powierzchni z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności gastronomicznej, znajdującej się w obiekcie pn. Park Wodny 
Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie. 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW – cz. II 
 

Poniżej Organizator przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami. 
 
Pytanie nr: 39 
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu § 6 ust. 1 umowy FW/WZP/1/2021 z „liczony od Dnia Wydania 
Przedmiotu Najmu” na liczony od Dnia Rozpoczęcia Działalności Obiektu? Obecna treść zapisu powoduje, 
że wliczanie okresu przygotowań lokali do okresu najmu może spowodować nieopłacalność inwestycji. Przy 
obecnym brzmieniu Ogłoszenia, ostatecznie, działalność faktyczna Najemcy będzie trwała o około rok 
krócej i to w sytuacji, gdy nie dojdzie do przesunięcia terminu otwarcia Obiektu. Najemca w chwili składania 
oferty i zawarcia umowy nie ma pełnej wiedzy, ile miesięcy działalności będzie dotyczyło jego podmiotu, co 
zwiększa niepotrzebnie ryzyko związane z inwestycją. 
 
Odp.:  
Organizator przychyla się do wniosku Oferenta. Stosowane zmiany zostaną wprowadzone do projektu umowy. Zapis § 6 ust. 
1 projektu umowy otrzyma brzmienie: 
„Strony uzgodniły, że Okres Najmu wynosił będzie 60 miesięcy liczony od Dnia Rozpoczęcia 
Działalności Obiektu.” 
 
 
Pytanie nr: 40 
Czy możliwe jest wprowadzenie “prawa opcji Najemcy”, aby w okresie ostatniego roku trwania umowy 
najmu, miał on możliwość złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji dalszego najmu na okres 
dodatkowych 2 lat? Koszt inwestycji jest na tyle wysoki, że może ona nie być opłacalna, biorąc pod uwagę 
krótki okres trwania umowy. Inwestycja może po prostu nie zwrócić się lub zwrócić się wyłącznie na 
poziomie pokrycia kosztów inwestycyjnych i bieżących. 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje zmiany warunków umowy w tym zakresie. Jednocześnie Organizator wskazuje, iż dopuszcza 
możliwość negocjacji warunków umowy z dotychczasowym najemcą po upływie okresu obowiązywania umowy, zawartej w 
trybie przetargowym.  
 
Pytanie nr 41: 
Czy istnieje możliwość zastąpienia wpłaty środków na rzecz Kaucji Gotówkowej, poprzez zwiększenie 
kwoty gwarancji bankowej? Najemca będzie posiadał bieżące potrzeby dysponowania gotówką z 
przeznaczeniem na cele inwestycji i bieżącej działalności. Wszelkie kaucje są aktualnie spotykane w formie 
blankietowej, a rolę taką dobrze spełniają gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe. Prosimy o przewidzenie 
takiej możliwości, co pozwoli nie nadwyrężać ponad potrzebę Najemcy. 
 



Odp.: 
Organizator nie wyraża zgody na zmianę sposobów zabezpieczenia.  
 
Pytanie nr: 42 
Czy jest możliwość doprecyzowania § 1 ust. 3 pkt 6 WU poprzez określenie rodzaju zmian, jakie może 
wprowadzić Wynajmujący i ich wpływu na interesy ekonomiczne Najemcy bądź braku takiego skutku?. 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. Jednocześnie Organizator wyjaśnia, iż ewentualne 
zmiany koniecznie do wprowadzenia przez Wynajmującego w obszarze funkcjonowania Obiektu będą miały na celu 
poprawienie efektywności jego działania, w tym atrakcyjności dla klientów. Organizator nie przewiduje zmian w podstawowym 
profilu działalności Obiektu.  
 
Pytanie nr: 43 
Czy można określić przewidywany czas maksymalnego opóźnienia z treści § 5 ust. 7 WU? Brak precyzji 
może doprowadzić, iż Najemca nie zdąży w okresie najmu rozpocząć swojej działalności. 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. Organizator dokona zmiany warunków umowy 
w zakresie Okresu Najmu zgodnie z  odpowiedzią na Pytanie nr 39.  
 
Pytanie nr: 44 
Termin jest uzależniony od daty zakończenia inwestycji. Na dzień dzisiejszy termin zakończenia prac 
przewidziany jest na dzień… zaś Inwestor jest uprawniony do obiorów do 6- mcy. Zgodnie z par. 5 ust. 7 
umowy w przypadku opóźnienia w Dacie Rozpoczęcia Działalności Obiektu.  
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. Natomiast Organizator wyjaśnia, iż Dzień 
Rozpoczęcia Działalności Obiektu uzależniony jest od terminu zakończenia całości Inwestycji. Na dzień dzisiejszy termin 
zakończenia prac budowlanych przez Generalnego Wykonawcę określony jest na 11 lipca 2022 r. Natomiast zgodnie z 
umową z Generalnym Wykonawcą „czynności odbioru końcowego mogą zakończyć się dopiero po przedłożeniu przez 
Wykonawcę Zamawiającemu pełnego i kompletnego operatu kolaudacyjnego, sporządzonego zgodnie z Instrukcją sporządzenia 
i zaleceniami dotyczącymi zawartości operatu kolaudacyjnego,  stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, nie później niż w 
terminie 6 miesięcy od daty potwierdzenia przez Kierownika Budowy i branżowych Inspektorów 
Nadzoru wykonania przedmiotu Umowy oraz przedłożenia dokumentów wskazanych w ust. 16”. 
 
Jednocześnie Organizator nie może obecnie przewidzieć czy termin ten nie ulegnie zmianie z 
przyczyn od niego niezależnych.  
 
Pytanie nr: 45 
§ 5 ust. 4 WU. Opóźnienia wykonania Obiektu przez Generalnego Wykonawcę nie stanowią przyczyn 
zawinionych przez Wynajmującego. Zapis odbiega od zasady odpowiedzialności za własne działania. To 
przecież Generalny Wykonawca działa na zlecenie Wynajmującego i jest on jego “przedłużeniem” w 
zakresie robót budowlanych na Obiekcie. Stąd opóźnienia w robotach budowlanych mają bezpośrednie 
przełożenie na relacje Wynajmujący-Najemca. Przy tym zapisie cała formuła ust. 6 tego paragrafu może być 
nie do użycia. 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie nr: 46 
Czy istnieje możliwość zmiany § 22 ust. 1 pkt 6 WU poprzez zmianę stawki oprocentowania z 2% do 1%? 
 
Odp.:  
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie.  
 



Pytanie nr: 47 
Jaka jest planowana data zawarcia umowy (w którym tygodniu roku)? 
 
Odp.: 
Umowa zostanie zawarta w terminie związania ofertą. Dokładna data uzależniona jest od przebiegu przetargu, w 
szczególności wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 
Pytanie nr: 48 
Czy istnieje możliwość wprowadzenia zapisu o zawieszeniu płatności czynszu w danych dniach (za dni), w 
których, w przypadku zdarzenia losowego bądź awarii (także do usunięcia po stronie Wynajmującego), 
nastąpi zamknięcie jednej lub kilku powierzchni handlowych (usługowych). Po stronie Najemcy będą leżały 
koszty pracownicze i związane z utratą zysku po zbędnym wytworzeniu produktów. Zasadne wydaje się 
zawieszenie czynszu za te dni. 
 
Odp. : 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie nr: 49 
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu § 23 ust. 4 WU stanowiącego, że Najemca będzie uprawniony do opłaty 
50% wysokości należnego czynszu za czas niemożności prowadzenia działalności, na „(...) do opłaty 1% wysokości 
należnego czynszu za czas niemożności prowadzenia działalności”. Zdaniem potencjalnego Najemcy, 
czynsz na poziomie wyższym w przypadku braku dostępu do przedmiotu najmu w celach zarobkowych (i 
braku prowadzenia działalności) wydaje się nieuprawniony. Ponadto, prawo wypowiedzenia w takim 
przypadku powinno przysługiwać wyłącznie Najemcy jako stronie będącej poszkodowaną w wyniku 
zaistnienia wskazanych w paragrafie okoliczności. Wynajmującemu w takiej sytuacji nie powinno 
przysługiwać prawo wypowiedzenia, gdyż trwanie umowy nie wpływa na zagrożenie interesu 
Wynajmującego i jest dla niego neutralne. Może być natomiast nadmiernie wykorzystane z powodów w 
rzeczywistości nie związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych. 
 
Odp.: 
Organizator dokona modyfikacji warunków umowy w zakresie § 23 ust. 4 w ten sposób, iż nada mu brzmienie: 
„W przypadku uszkodzenia Przedmiotu Najmu i/lub Obiektu w wyniku pożaru, wypadku lub innych nieprzewidzianych 
okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w tym w przypadków siły wyższej, w sposób, który 
spowoduje niemożności prowadzenia działalności Najemcy przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony mogą rozwiązać umowę 
za wypowiedzeniem z terminem 1 miesiąca liczonym od daty doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu.  Stron. W przypadku, 
w którym okres niemożności prowadzenia działalności przez Najemcę z przyczyn określonych w zd. 1 będzie krótszy niż 30 
dni, Umowa nie ulega rozwiązaniu, zaś Najemca będzie uprawniony do opłaty 20 % wysokości należnego Czynszu 
za czas niemożności prowadzenia działalności.” 
 
Pytanie nr: 50 
Czy można zmienić zapis § 7 ust. 8 z „(...) w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia” na „(...) od dnia jej doręczenia. 
Najemca nie ma wpływu na chwilę wysłania faktur i nie będzie miał wiedzy o ich wystawieniu oraz treści 
dopóki nie zostaną te faktury do niego doręczone. 
 
Odp.: 
Organizator dokona modyfikacji warunków umowy w zakresie § 7 ust. 8 poprzez nadania mu brzmienia: 
„O ile w Umowie nie wskazano inaczej, wszelkie płatności Najemcy na rzecz Wynajmującego dokonywane będą z góry do 
10- tego dnia każdego miesiąca, na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, na rachunek bankowy wskazany 
w fakturze.  
 
Pytanie nr: 51 
Czy będzie dopuszczalne przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wniosek Najemcy? 
 
Odp.: 



Organizator wskazuje, iż zgodnie z treścią § 7 ust. 11 projektu umowy „W zależności od uznania Wynajmującego, wszelkie 
faktury, o których mowa w Umowie mogą być wystawiane przez Wynajmującego i przesyłane Najemcy w formie elektronicznej, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dacie wystawienia faktury.” 
 
Pytanie nr: 52 
Co oznacza określenie z § 8 ust. 2 WU „(...) z uwzględnieniem co najmniej średniorocznego wskaźnika cen 
towarów i usług (...)”? Zdaniem Najemcy zwrot co najmniej może spowodować wzrost wyższy, niż 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług. Zapis taki powoduje możliwość jest wzrostu nawet o 100%. 
Powoduje również kontrowersje i może prowadzić do niepotrzebnych sporów. 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. Jednocześnie Organizator wyjaśnia, iż waloryzacja 
związana będzie jedynie ze wzrostem kosztów wpływających na wysokość czynszu, w sytuacji gdy takie koszty wzrosną w 
danym roku.  
 
Pytanie nr: 53 
§ 8 ust. 3 WU - wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy wzroście minimalnego 
wynagrodzenia jak będzie liczony wzrost opłat? procentowo? kwotowo? Jaka będzie korelacja? Parametr 
ten wydaje się nie mieć związku ze stosunkiem najmu. Zmiana taka będzie też powodował po stronie 
Najemcy wzrost kosztów osobowych. Z drugiej strony, nie dopuszcza się zmian cen usług 
gastronomicznych.  Z jakich źródeł Najemca miałby pokryć te zmieniające się świadczenia? 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji umowy w tym zakresie. Zgodnie § 8 ust. 3 in fine projektu umowy  „Ustalenie 
wysokości zmiany wysokości Czynszu Najmu przypadające na Najemcę uwzględniać będzie zajmowaną przez niego 
Powierzchnię Najmu. Zmiana wysokości Czynszu Najmu, o której mowa, nie wymaga aneksu do Umowy i zaczyna 
obowiązywać od następnego miesiąca po miesiącu, w którym Najemca otrzymał od Wynajmującego pismo zawierające nową 
stawkę Czynszu Najmu.” 
 
Pytanie nr: 54 
Czy istnieje możliwość zmiany daty wniesienia zabezpieczenia z „z chwilą zawarcia umowy” na moment 
przypadający 4 miesiące od wydania lokalu? Wnoszenie zabezpieczeń wcześniej nie ma uzasadnienia, a  
nadwyręża ponad potrzebę Najemcę. Zabezpieczenie to dotyczy płatności czynszu więc powinno być 
ustanawiane w momencie rozpoczęcia płatności czynszu.  
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr: 55 
§ 13 ust. 3 WU. Prosimy o doprecyzowanie. Z powierzchni wspólnych korzystają także klienci Obiektu 
niebędący klientami Najemcy. Nie jest uzasadnione, aby wszelką odpowiedzialność za tę powierzchnię (poza 
utrzymaniem czystości) ponosił Najemca. 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. Jednocześnie Organizator wyjaśnia, iż dotyczy on 
szkód wynikających z naruszenia przez Najemcę obowiązków wynikających z umowy najmu, w tym określonych w § 11 ust. 
12 pkt. 6, § 13 ust. 2 oraz § 14 ust. 1.  
 
Pytanie nr: 56 
Czy można zmienić zapis WU w § 12 ust. 8 WU - poprzez wprowadzenie samej zgody na sprzedaż alkoholu, 
aby oferent składając ofertę i kalkulując inwestycję miał świadomość, że będzie mógł uzyskiwać przychody 
z tego asortymentu? Uzyskiwanie późniejszej zgody jest obarczone zbyt dużym ryzykiem kalkulacji 
przedsięwzięcia. W obiektach tego typu sprzedaż ta jest prowadzona. Obowiązujące zasady wyznaczone 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym lokalnego, są na tyle restrykcyjne, że wystarczające 
jest ich przestrzeganie do uznania, że sprzedaż ta odbywa się w sposób należyty. Jedynym uzasadnionym 



ograniczeniem wydaje się być wprowadzenie, aby w barze w hali basenowej dozwolone było sprzedawanie 
wyłącznie produktów z grupy do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo (tzw. grupa A). 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. Organizator wyjaśnia jednak, iż co do zasady 
przewiduje możliwość sprzedaży alkoholu w Przedmiocie Najmu, na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego oraz prawa miejscowego, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowa zgoda Wynajmującego ma na celu 
przeanalizowanie wpływu i skutków wprowadzenie danego alkoholu w danej strefie Obiektu na funkcjonowanie całego 
Obiektu. Wynajmujący będzie każdorazowo dokonywał takiej oceny.  
 
Pytanie nr: 57 
Czy Najemca będzie mógł liczyć na pomoc ochrony fizycznej Obiektu? Chodzi głównie o wizerunek 
Obiektu za pośrednictwem tej samej agencji ochrony. 
 
Odp.: 
Ochrona fizyczna obiektu będzie funkcjonowała na zlecenie Wynajmującego i będzie realizowała zadania mające na celu 
zapewnić bezpieczeństwo w Obiekcie, w tym w strefach obsługi klientów Najemcy. Najemca nie będzie uprawniony do 
wydawania wiążących poleceń ochronie Obiektu. 
 
Pytanie nr: 58 
Zmiana w § 12 ust. 5 WU - brak możliwości oszacowania roboczogodzin w tym przepisie. 
 
Odp.  
Organizator przewiduje następujące godziny otwarcia Obiektu (z zastrzeżeniem, ze mogą ulec zmianie): 
Część basenowa od godziny 8.00 do godziny 22.00 
Część saunowa od godziny 9.00 do godziny 23.00 
Część basenów zewnętrznych od godziny 8.00 do godziny 20.00 
 
Pytanie nr: 59 
§ 12 ust. § 12 pkt 6, § 13 ust. 2, § 14 ust. 1 WU - trzykrotnie wskazano obowiązek utrzymania czystości. Czy 
chodzi o czystość bieżącą czy pełnienie roli firmy sprzątającej na rzecz klientów także nie korzystających z 
gastronomii (powierzchnie wspólne)? Pytanie jest istotne z punktu widzenia uwzględnienia ewentualnie 
kompleksowego utrzymania czystości i jego kosztów w stawce czynszu. 
 
Odp.: 
Najemca zobowiązany będzie do utrzymywania w porządku i czystości Przedmiotu Najmu oraz Powierzchni Wspólnych. 
Zapis nie  dotyczy tylko czystości bieżącej. Najemca jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości kompleksowo na 
terenie Przedmiotu Najmu oraz na terenie Powierzchni Wspólnych. Jednocześnie Organizator przypomina, iż 
„Powierzchnie Wspólne” oznaczają powierzchnie należącego do Wynajmującego, udostępnione Najemcy do 
korzystania, w celu prowadzenia działalności, w zakresie obsługi klientów.  
 
Pytanie nr: 60  
Czy biorąc pod uwagę zapis § 16 ust. 3 WU, wobec nieograniczonego dostępu w godzinach pracy, osoby 
realizujące to prawo w imieniu Wynajmującego będą posiadały tzw. książeczki sanitarno-epidemiologiczne? 
 
Odp.: 
Osoby upoważnione przez Wynajmującego do prawa dostępu do Przedmiotu Najmu będą dysponowały odpowiednimi 
dokumentami, o ile będą takie wymagane.   
 
Pytanie nr: 61 
Czy możliwa jest zmiana zapisu § 16 ust. 4 WU - poprzez zmianę okresu poinformowania z 14 na 30 dni. 
Czy Wynajmujący wprowadzi z tego tytułu jakąś rekompensatę w związku z potencjalnymi stratami 
związanymi z ponoszonymi kosztami osobowymi i strat w związku z zaprzestaniem działalności (np. w 
formie ryczałtu - rekompensaty dziennej)? 
 
Odp.: 



Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie nr: 62 
Ile przerw z eksploatacji przedmiotu Najmu (zapisanych w § 16 ust. 4 WU) przewiduje Wynajmujący? Jaki 
będzie ich łączny okres i jaka częstotliwość (co miesiąc/co kwartał/co rok?) 
 
Odp.: 
Łączna liczba remontów i przerw technicznych będzie występowała w minimalnym zakresie koniecznym dla utrzymania 
Obiektu i zainstalowanych w nim urządzeń w należytym stanie technicznym oraz zgodnie z instrukcją użytkowanie Obiektu.  
 
Pytanie nr: 63 
Czy możliwa jest zmiana § 12 ust. 12 pkt 5 WU poprzez precyzyjne określenie miejsc, aby wyeliminować 
wszelkie kontrowersje interpretacyjne, przekładające się na obniżenie wizerunku Obiektu w sytuacjach 
wykonywania obowiązku pilnowania? 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie nr: 64 
§ 12 ust. 12 pkt 5 WU poprzez precyzyjne określenie, w jakich strefach nie jest możliwe spożywanie 
posiłków, w kontekście faktu, że klienci często przemieszczają się z napojami do miejsc odpoczynku (leżaki) 
ale i poręcznymi posiłkami typu frytki. 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie nr: 65 
Czy istnieje możliwość zmiany § 13 ust. 1 WU poprzez precyzyjne określenie przypadków cofnięcia zgody, 
w kontekście poniesienia nakładów przez Najemcę? 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. Organizator wyjaśnia jednak, iż zgoda zostanie 
cofnięta w szczególności w sytuacji gdy Najemca nie będzie wykonywał obowiązków przewidzianych  w umowie najmu.  
 
Pytanie nr: 66 
Czy istnieje możliwość zmiany § 18 ust. 1 WU poprzez wprowadzenie zawieszenia czynszu w okresie 
wystąpienia okoliczności opisanych w tym paragrafie, jako odpowiadających zasadom społeczno-
gospodarczego przeznaczenia prawa? 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr: 67 
Czy istnieje możliwość zmiany § 23 ust. 1 pkt 16 WU poprzez wprowadzenie przesłanki wyłączającej 
uzupełniającej zapis także o wzrost wynagrodzeń, dla wyrównania z uprawnieniami Wynajmującego 
opisanymi w § 8 ust. 3 WU? 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 68 
Wynajmujący powołuje się w umowie na umowę o roboty budowlane oraz plan BIOZ. Prosimy o 
udostępnienie tych dokumentów. 
 
Odp.: 
Organizator udostępni oba te dokumenty na stronie internetowej.  



 
Pytanie nr: 69 
Zmiana § 18 ust. 3 polegająca na zmianie stawki z 50% na 10% Najemca nie zgadza się z zapisem zdania 
drugiego: „Strony uzgodniły, że łączna niezapłacona część czynszu najmu będzie zapłacona przez Najemcę w 12 równych 
ratach, w ciągu 12 kolejnych miesięcy”. Z zapisu § 18 ust. 3 wynika, że jeżeli dojdzie do zakazu działalności na 
okres powyżej 30 dni, to Najemca płaci 50% czynszu najmu. Natomiast druga część przepisu (zdanie drugie) 
stanowi, że „Strony uzgodniły, że łączna, niezapłacona część czynszu najmu będzie zapłacona przez Najemcę w 
równych 12 ratach, w ciągu 12 kolejnych miesięcy”. Oznacza to, że Najemca będzie podczas zakazu 
działalności płacił połowę czynszu, natomiast druga, niezapłacona część kwoty czynszu będzie podlegała 
zapłacie po ustaniu zakazu działalności. Wynika z tego, że część opłaty kwoty najmu została odroczona 
(przesunięta) na termin po ustaniu zakazu działalności, a Najemca będzie i tak w ostatecznym rozrachunku 
musiał pokryć 100% kwoty opłaty. Stąd też Najemca wnioskuje o zmianę stawki z 50 % na 10%. 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr: 70 
Czy istnieje możliwość zmiany § 5 ust. 2 WU - poprzez przesunięcie możliwości przedłużenia terminu 
wydania do 31 marca? Skorzystanie z tego prawa przez Wynajmującego uniemożliwia terminowe 
rozpoczęcie działalności. Przyczynia się do tego fakt złożonego zakresu prac wykończeniowych i innych 
niezbędnych elementów składających się na przygotowania, dodatkowo utrudniony przez Wynajmującego 
uprawnieniem do wydania Instrukcji Prowadzenia Prac Wykończeniowych dopiero w chwili zawarcia 
umowy, co z kolei umożliwi dopiero rozpoczęcie opracowania Projektu Wykonawczego, a całość przedłuży 
dodatkowo termin jego rozpatrzenia po złożeniu (np. po 60 dniach) przy czym będzie mógł być złożony i 
tak nie wcześniej niż po uzyskaniu wszelkich uzgodnień SANEPID, p.poż. Dodatkowo będzie potrzebny 
czas na wprowadzenie uwag Wynajmującego i jego kolejne akceptacje. Biorąc pod uwagę realny czas 
wszystkich tych projektów - ostateczny termin wydania przedmiotu najmu powinien być 15 stycznia, 
natomiast dokumentacji typu IPPW i innych powinno nastąpić nie później niż wraz z rozstrzygnięciem 
przetargu. Dokumenty te są w posiadaniu Wynajmującego. 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr: 71 
§ 10 ust. 4 WU zdanie ostatnie, w zaproponowanym brzmieniu winno być skreślone. Nie może być tak, że 
z jednej strony Wynajmujący wyraża zgodę na określone inwestycje przez Najemcę, a następnie w każdym 
czasie (choćby zaraz po poczynieniu nakładów przez najemcę w tym zakresie) może się z tego dowolnie 
wycofać. Taki zapis jest po prostu sprzeczny z dobrymi obyczajami i może nie korzystać z ochrony prawnej. 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. Jednocześnie Organizator wyjaśnia iż zgoda 
może zostać cofnięta w szczególności w sytuacji naruszenia przez Najemcę obowiązków wynikających z 
umowy najmu.  
 
Pytanie nr: 72 
§ 23 ust. 1 pkt 13 WU. Prosimy o dookreślenie tego paragrafu, jako zbyt pojemnego i nie dającego żadnej 
gwarancji Najemcy w wykonywaniu jego praw. 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr: 73 
§ 23 ust. 1 pkt 4 WU. Prosimy o opisanie negatywnych zachowań będących powodem rozwiązania Umowy 
Najmu. W tym kształcie zapis jest zbyt ogólny. 
 
Odp.: 



Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr: 74 
§ 23 WU. Prosimy o modyfikację paragrafu poprzez doprecyzowanie dające Najemcy pełne poczucie 
bezpieczeństwa podczas trwającego stosunku prawnego najmu. Obecne zapisy dają Wynajmującemu 
nieograniczone możliwości zakończenia współpracy według uznania, co nie może mieć miejsca w sytuacji 
poczynienia tak dużej inwestycji. 
 
Odp. 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr: 75 
§ 23 ust. 4 WU. Prosimy o zmianę w ten sposób, że możliwość rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem 
istnieje tylko wówczas, gdy wskutek zaszłych zdarzeń, powstałych zniszczeń Przedmiot Najmu jest 
obiektywnie nie do używania przez Najemcę. Generalnie możliwość wypowiedzenia wówczas Umowy 
powinien mieć tylko Najemca, bo to on musi zdecydować, czy w zaistniałej sytuacji chce dalej realizować 
umowę z Wynajmującym, płacąc mu wszelkie przewidziane Umową należności i wykonywać pozostałe 
obowiązki do końca okresu Najmu. Przyznanie takiego prawa Wynajmującemu jest jednoznaczne z 
zagrożeniem dla Najemcy skutecznego wypowiedzenia Umowy w każdym przypadku tzw. siły wyższej, a 
może być tych przypadków niezliczona ilość. Powoduje to brak gwarancji dla Najemcy co do spokojnego 
wykonywania jego ustawowych praw i realizacji celów gospodarczych. 
 
Odp.  
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr: 76 
§ 4 ust. 4 WU. Prosimy o skrócenie czasu oczekiwania na akceptację Wynajmującego co do przedłożonego 
mu Projektu wykonawczego z wpisanych 60 dni do 30 dni. Warunkiem przecież rozpoczęcia prac Najemcy 
jest pisemna akceptacja Projektu Wykonawczego. Termin ten jest zagrożony, biorąc pod uwagę rozmiar 
prac wykończeniowych i odległość czasu do otwarcia Obiektu. 
 
Odp.  
Organizator dokona modyfikacji § 4 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: 
„Wszelkie Prace Najemcy mogą być wykonane na podstawie zaakceptowanego przez Wynajmującego Projektu 
Wykonawczego, przedłożonego Wynajmującemu w terminie 40 dni od dnia zawarcia Umowy i przed rozpoczęciem 
wykonywania przez Najemcę jakichkolwiek prac. Przedłożony Projekt Wykonawczy musi odzwierciedlać postanowienia 
Koncepcji Prowadzenia Działalności oraz uwzględniać założenia Instrukcji Prowadzenia Prac Wykończeniowych.” 
 
Pytanie nr: 77 
Jaki jest termin umowny oddania Obiektu do dyspozycji Fabryki Wody przez Generalnego Wykonawcę? 
 
Odp.: 
Na dzień dzisiejszy termin zakończenia prac budowlanych przez Generalnego Wykonawcę określony jest na 11 lipca 2022 
r. Natomiast zgodnie z umową z Generalnym Wykonawcą „czynności odbioru końcowego mogą zakończyć się dopiero po 
przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu pełnego i kompletnego operatu kolaudacyjnego, sporządzonego zgodnie z 
Instrukcją sporządzenia i zaleceniami dotyczącymi zawartości operatu kolaudacyjnego,  stanowiącą Załącznik nr 2 do 
Umowy, nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty potwierdzenia przez Kierownika Budowy i 
branżowych Inspektorów Nadzoru wykonania przedmiotu Umowy oraz przedłożenia 
dokumentów wskazanych w ust. 16”. 
 
Jednocześnie Organizator nie może obecnie przewidzieć czy termin ten nie ulegnie zmianie z 
przyczyn od niego niezależnych.  
 
Pytanie nr: 78 
Czy termin o którym mowa w poprzednim pytaniu ulegał już zmianie. 
 



Odp. 
Na dzień dzisiejszy termin zakończenia inwestycji jest taki jak wskazano w odp. na pytanie nr 77.  
 
Pytanie nr: 79 
Czy postępy inwestycji przebiegają  aktualnie terminowo? 
Odp. 
Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem prac.  
 
Pytanie nr: 80 
Proszę o wskazanie czy istnieje możliwość modyfikacji zapisu zawartego w § 6 ust. 1 umowy 
FW/WZP/1/2021 w zakresie liczenia terminu – zmiana z „liczony od Dnia Wydania Przedmiotu Najmu” 
na „liczony od Dnia Rozpoczęcia Działalności Obiektu”. 
 
Odp. 
Organizator przychyla się do wniosku Oferenta. Stosowane zmiany zostaną wprowadzone do projektu umowy zgodnie z odp. 
na Pytanie nr 39.  
 
Pytanie nr: 81 
Proszę o wskazanie czy Wynajmujący dopuszcza zmianę umowy w zakresie przewidzianego zabezpieczenia 
w formie Kaucji Gotówkowej na gwarancję bankową? 
 
Odp.  
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr: 82 
Proszę o wskazanie możliwości doprecyzowania § 1 ust. 3 pkt 6 wzoru umowy poprzez określenie rodzaju 
dopuszczalnych zmian, które wprowadzić może Wynajmujący. Zapis jest generalny i umożliwia dokonanie 
daleko idących modyfikacji, które mogą mieć kardynalny wpływ na interesy Najemcy. 
 
Odp.  
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr: 83 
Proszę o wskazanie maksymalnego terminu opóźnienia określonego w § 5 ust. 7 wzoru umowy?  
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. Organizator dokona zmiany warunków umowy 
w zakresie Okresu Najmu zgodnie z  odpowiedzią na Pytanie nr 39.  
 
Pytanie nr: 84 
Proszę o przeanalizowanie możliwości modyfikacji kary umownej określonej w § 22 ust. 1 pkt 6 wzoru 
umowy - jest ona rażąco wygórowana. Proszę o wskazanie czy istnieje możliwość jej obniżenia (stosowane 
w praktyce kary za opóźnienie wynoszą od 0,1% do 0,5% za dzień zwłoki). 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr: 85 
Proszę o wskazanie, czy Wynajmujący przewiduje limit kar umownych określonych w § 22 wzoru umowy 
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2015 r. sygn. akt: IV CSK 687/14). 
 
Odp. 
Organizator dokona modyfikacji warunków umowy.  
 
Pytanie nr: 86 



Proszę o wskazanie, czy istnieje możliwość wprowadzenia zapisu o zawieszeniu płatności czynszu w sytuacji 
zamknięcia lokalu w następstwie zdarzeń losowych (awaria)? Dotyczy to również sytuacji, w których 
odpowiedzialnym za usunięcie awarii jest Wynajmujący? 
 
Odp. : 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie nr: 87 
Proszę o przeanalizowanie możliwości obniżenia stawki czynszu określonej w § 23 ust. 4 wzoru umowy z 
50% na 1%. Podkreślenia wymaga fakt, iż czynsz będzie płacony za okres, w którym Najemca nie może 
prowadzić działalności. 
 
Odp.  
Organizator dokona modyfikacji warunków umowy w zakresie § 23 ust. 4 projektu umowy zgodnie z odp. na Pytanie nr 49.  
 
Pytanie nr: 88 
Proszę o rozważenie możliwości zmiany zapisu § 7 ust. 8 wzoru umowy w zakresie liczenia terminu z „od 
dnia wystawienia” na „od dnia odebrania/doręczenia”. Najemca nie ma wpływu na termin wystawienia 
faktury. 
 
Odp.: 
Organizator dokona modyfikacji warunków umowy zgodnie z odp. na Pytanie nr 50. 
 
Pytanie nr: 89 
Proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia opcji wysyłania na wniosek Najemcy faktur drogą 
elektroniczną. 
 
Odp. 
Organizator wskazuje, iż zgodnie z treścią § 7 ust. 11 projektu umowy „W zależności od uznania Wynajmującego, wszelkie 
faktury, o których mowa w Umowie mogą być wystawiane przez Wynajmującego i przesyłane Najemcy w formie elektronicznej, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dacie wystawienia faktury.” 
 
Pytanie nr: 90 
Proszę o dookreślenie zwrotu „co najmniej” w § 8 ust. 2 wzoru umowy. Z treści można wywnioskować, iż 
dopuszcza się wzrost wyższy, niż średnioroczny wskaźnik cen i usług. 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie. Jednocześnie Organizator wyjaśnia, iż waloryzacja 
związana będzie jedynie ze wzrostem kosztów wpływających na wysokość czynszu, w sytuacji gdy takie koszty wzrosną w 
danym roku.  
 
Pytanie nr: 91 
Proszę o wskazanie czy wzrost opłat w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 8 ust. 3 będzie miał charakter procentowy/kwotowy? Jak będzie obliczany współczynnik podwyżki 
opłat? 
 
Odp.: 
Organizator nie przewiduje modyfikacji umowy w tym zakresie. Zgodnie § 8 ust. 3 in fine projektu umowy  „Ustalenie 
wysokości zmiany wysokości Czynszu Najmu przypadające na Najemcę uwzględniać będzie zajmowaną przez niego 
Powierzchnię Najmu. Zmiana wysokości Czynszu Najmu, o której mowa, nie wymaga aneksu do Umowy i zaczyna 
obowiązywać od następnego miesiąca po miesiącu, w którym Najemca otrzymał od Wynajmującego pismo zawierające nową 
stawkę Czynszu Najmu.” 
 
Pytanie nr: 92 
 



Proszę o wskazanie czy istnieje możliwość zmiany terminu wpłaty zabezpieczenia – z dnia zawarcia umowy 
na datę wydania lokalu? 
 
Odp.  
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie nr: 93 
Proszę o potwierdzenie – zgodnie z §4 ust.26 wzoru umowy najemca odpowiada za wszystkie szkody, które 
powstały w związku z prowadzonymi przez niego pracami - czy chodzi o szkody, do których najemca w 
sposób zawiniony doprowadził (odpowiedzialność na zasadzie winy)? 
 
Odp.: 
Najemca odpowiada za wszystkie szkody, które powstały w związku z prowadzeniem przez niego Prac Najemcy.  
 
Pytanie nr: 94 
Proszę o wskazanie możliwości dokonania zmiany w zakresie rozliczenia nakładów w §21 wzoru umowy – 
na zwrot/możliwość zabrania nakładów przez Najemcę poczynionych za zgodą Wynajmującego. 
 
Odp. 
Organizator nie przewiduje modyfikacji warunków umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie nr: 95 
Proszę o wskazanie godzin pracy, o których mowa w §12 ust.5 wzoru umowy? 
 
Odp.: 
Planowane godziny otwarcia Obiektu wskazane zostały w odp. na Pytanie nr 58.  
 
Pytanie nr: 96 
Proszę o potwierdzenie, czy w § 12 ust. § 12 pkt 6, § 13 ust. 2, § 14 ust. 1 wzoru umowy mowa jest o tym 
samym obowiązku utrzymania czystości – jeżeli tak w jakim zakresie Wynajmujący przewiduje tenże 
obowiązek? 
 
Odp.: 
Zgodnie z odp. na Pytanie nr 59.  
 
Pytanie nr: 97 
Proszę o wskazanie ilości oraz łącznego czasu przerw eksploatacyjnych, o których mowa w § 16 ust. 4 wzoru 
umowy. 
 
Odp.: 
Zgodnie z odp. na Pytanie nr 62. 
 
Pytanie nr: 98 
Proszę o doprecyzowanie zapisu § 13 ust. 1 wzoru umowy poprzez wprowadzenie zamkniętego katalogu 
przesłanek uzasadniających cofnięcie zgody, o której mowa w w/w przepisie. 
 
Odp.: 
Zgodnie z odp. na Pytanie nr 65.  


