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Regulamin konkursu ofert na wyłonienie dzierżawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

„Cosmar Polska” sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, funkcjonującej pod nazwą 

handlową „Regent Warsaw Hotel” zgodnie z zatwierdzonymi warunkami przetargu z  dnia 27 

kwietnia 2020 r. o której mowa w § 1 pkt 7 z uwzględnieniem postanowień tam zawartych  

 

Syndyk masy upadłości „Cosmar Polska” sp. z o.o. w upadłości dysponując postanowieniem Sędziego-

komisarza z dnia 27 kwietnia 2020 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę z prawem 

pierwokupu w trybie art. 316 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 

poz. 498) ogłasza konkurs ofert na wyłonienie dzierżawcy z prawem pierwokupu zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Cosmar Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, funkcjonującej pod 

nazwą handlową „Regent Warsaw Hotel”. 

 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa 

dzierżawy z prawem pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cosmar Polska sp. 

z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie dalej zwane „Cosmar Polska”, funkcjonującej pod 

nazwą handlową „Regent Warsaw” zwane dalej: „Przedsiębiorstwo”, „Regent Warsaw Hotel”, 

w rozumieniu art. 551 k.c. z wyłączeniem:  

a) środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości w gotówce i na rachunkach 

bankowych; 

b) udziałów w spółce Due Erre Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000035861; 

c) dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku postępowania 

upadłościowego Cosmar Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie; 

d) należności wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa i nieuregulowane do 

dnia zawarcia umowy dzierżawy jak również powstałe po dniu ogłoszenia upadłości i 

istniejące w dacie zawarcia umowy dzierżawy; 

e) ewentualnego roszczenia i uprawnienia związane z ustanowieniem prawa użytkowania 

wieczystego działki gruntu nr ewidencyjny 2 obrębu 5-05-12 o powierzchni 0,09 m2 oraz 

0,88 m2 co do którego syndyk złożył wniosek do Urzędu Dzielnicy Miasta Stołecznego 

Warszawy, w przedmiocie przyłączenia nieruchomości stanowiącej własność m.st. 

Warszawy do nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

w trybie bezprzetargowym (sprawa przekroczenia granic działki przy budowie budynku 

Hotelu „Regent Warsaw”). 
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2. W skład Przedsiębiorstwa stanowiącego przedmiot konkursu ofert (a docelowo przetargu) 

wchodzą w szczególności: 

a) prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem Hotelu „Regent 

Warsaw Hotel”, położonego przy ul. Belwederskiej 23 i ul. Spacerowej 2 w Warszawie, 

województwo: Mazowieckie, powiat i gmina: m. st. Warszawa, - obręb ewidencyjny: 

50512, dz. nr ewid. 18/1, 18/2 o łącznej pow. 5.091 m2 wraz z prawem własności budowli 

znajdujących się na terenie nieruchomości. Nieruchomość jest objęta księgami 

wieczystymi o nr KW WA4M/00189126/2 i WA4M/00166074/5 prowadzonymi przez Sąd 

Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki 

gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 03 marca 2096 roku oraz stanowiący odrębną 

nieruchomość budynek o pow. całkowitej 36.612,70 m2, składający się z 6 kondygnacji 

nadziemnych oraz parteru z antresolą oraz 5 kondygnacji podziemnych, przeznaczonego 

na holl i biura wraz z udziałem wynoszącym 1/1 części w prawie użytkowania wieczystego 

nieruchomości KW nr WA4M/00189126/2, 1/1 części w prawie użytkowania wieczystego 

nieruchomości WA4M/00166074/5 oraz 9268/10000 części w prawie własności budynku 

stanowiącego odrębną nieruchomość KW nr WA4M/00189126/2; 

b) ruchomości wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa, jak również nabyte 

po ogłoszeniu upadłości; 

c) inne prawa wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa, jak również nabyte 

po ogłoszeniu upadłości, w tym w szczególności wynikające z zawartych i podlegających 

realizacji kontraktów Cosmar Polska sp. z o.o. z zastrzeżeniem pkt. 19 lit. m; 

d) dokumentacja związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa „Regent Warsaw Hotel”, 

w zakresie jakim nie podlega ona archiwizacji w toku postępowania upadłościowego, 

w szczególności dokumentacja dotycząca obowiązujących w dacie zawarcia umowy 

dzierżawy Przedsiębiorstwa na nabywcę umów o pracę, umów zlecenia, umów z 

kontrahentami oraz dokumentacja techniczna związana z funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa. 

 

3. W celu umożliwienia potencjalnym dzierżawcom zapoznania się z dokumentacją związaną 

z przedmiotem konkursu ofert, potencjalnym dzierżawcom zostanie udostępniona rzeczywista 

oraz wirtualna baza danych, zawierająca zasób dokumentów związanych z działalnością i składe 

Przedsiębiorstwa. Wybrane dokumenty dotyczące przedmiotu konkursu ofert dostępne będą na 

wirtualnej platformie prowadzonej przez Cosmar Polska sp. z o.o. w upadłości oraz w siedzibie 

upadłego. 
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4. Warunkiem uzyskania dostępu do platformy jest uprzednie podpisanie klauzuli poufności przez 

osoby uprawnione do reprezentacji potencjalnego dzierżawcy lub należycie umocowanych 

pełnomocników według wzoru przedstawionego przez syndyka oraz uiszczenie wpłaty w formie 

jednego depozytu (dalej: „depozyt”) według wyboru oferenta w kwocie i na następujące 

rachunki bankowe:  

 

a) 400.000,00 PLN na rachunek bankowy prowadzony w banku PKO BPS.A. o numerze 

87 1020 5561 0000 3302 3002 5785 dla wpłat w złotówkach albo 

b) 95.000,00 EUR rachunek bankowy prowadzony w banku PKO BP S.A. o numerze 46 1020 

5561 0000 3402 3002 6280 dla wpłat w euro albo; 

c) 100.000,00 USD na rachunek bankowy prowadzony w banku PKO BP S.A. o numerze 

87 1020 5561 0000 3602 3002 7772 dla wpłat w dolarach amerykańskich. 

W tytule przelewu zainteresowany winien zawrzeć dokładne oznaczenie nazwy i formy prawnej 

podmiotu zainteresowanego uzyskaniem dostępu do danych o Przedsiębiorstwie wraz z dopiskiem 

„DEPOZYT - DZIERŻAWA”.  

5. Wzór klauzuli poufności zostanie udostępniony przez syndyka w formie elektronicznej, 

na wyraźne żądanie potencjalnego dzierżawcy. Klauzula poufności winna zawierać podpisy 

notarialnie poświadczone osób należycie umocowanych do reprezentacji oferenta. 

 

6. Dane dostępowe do platformy będą udostępniane zainteresowanym w terminie 3 dni roboczych 

od dnia uznania na rachunku bankowym upadłego wpłaty kwoty depozytu oraz fizycznego 

dostarczenia klauzuli poufności syndykowi, przy czym termin liczony jest od spełnienia obu 

przesłanek łącznie.  

 

7. Dopuszcza się umożliwienie dostępu do platformy informacyjnej pełnomocnikom potencjalnych 

dzierżawców. Pełnomocnicy są zobowiązani do przedłożenia stosownych dokumentów 

potwierdzających umocowanie wraz z oświadczeniem mocodawcy o przyjęciu 

odpowiedzialności za działania pełnomocnika, w szczególności w postaci nieuprawnionego 

ujawnienia lub wykorzystania informacji dotyczących przedsiębiorstwa Upadłego w sposób 

sprzeczny z celem ich udostępnienia. Pełnomocnictwo wraz z oświadczeniem mocodawcy winny 

zawierać podpisy notarialnie poświadczone osób należycie umocowanych do reprezentacji 

oferenta. 
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8. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej opisanych warunków skutkować będzie odmową 

udzielenia dostępu do danych o Przedsiębiorstwie.  

 

9. Zwrot depozytu podmiotom, które nie zostały wybrane w toku postępowania konkursowego, 

nastąpi w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru dzierżawcy przez syndyka lub braku dokonaniu 

wyboru przez syndyka w szczególności w przypadku braku ofert. Zwrot depozytu nastąpi 

na rachunek, z którego odnotowano przelew środków, w tej samej kwocie i walucie. Odsetki 

od sum wpłaconych tytułem depozytu nie przysługują. W przypadku braku możliwości zwrotu 

depozytu w powyższy sposób syndyk złoży wpłacony depozyt do depozytu sądowego 

równowartość w PLN według kursu z dnia według wyboru syndyka albo z dnia wpłaty depozytu 

na rachunek masy upadłości albo z dnia wpłaty do depozytu sądowego. Ewentualne ryzyko 

kursowe związane z uiszczeniem depozytu w walucie obcej spoczywa na potencjalnym 

dzierżawcy.  

 

10. Podmiot, który nie został wybrany w toku postępowania konkursowego może złożyć pisemne 

oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym w terminie 3 dni, iż depozyt o którym 

mowa w pkt. 4 ma być zaliczony na depozyt o którym mowa w § 4 pkt. 2 warunków przetargu 

na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa zatwierdzonych postanowieniem Sędziego-

komisarza z dnia 27 kwietnia 2020 r.  

 

11. Depozyt wpłacony przez podmiot wybrany w toku postępowania konkursowego ulega 

automatycznemu zaliczeniu na poczet kaucji o której mowa w pkt. 17.1 lit a.  

 

12. Oferty należy składać do dnia 25 maja 2020 r. do godz. 15:00. Liczy się data faktycznego wpływu 

oferty do kancelarii syndyka. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 50.000,00 zł netto 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wylicytowana cena zostanie powiększona o należny podatek VAT 

wg. stawki z dnia wystawienia faktury VAT. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 

26 maja 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Cosmar Polska przy ul. Belwederskiej 23 

w Warszawie w Sali Balowej. Oferenci zobowiązani są do zapewnienia reprezentacji podczas 

rozstrzygnięcia konkursu ofert i aukcji  według zasad ujawnionych we właściwych rejestrach lub/i 

przez pełnomocnika z wyraźnym umocowaniem do ewentualnego złożenia oferty, udziału w 

konkursie ofert i aukcji oraz dokonywania postąpień. Podczas otwarcia ofert obecni mogą być 

wyłącznie oferenci reprezentowanie oraz maksymalnie jeden pełnomocnik.  
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13.1 Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, 

którą należy umieścić w drugiej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana 

do kancelarii syndyka Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j. (Al. J. Ch. 

Szucha 8, 00-582 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 506/19 oraz dopiskiem: 

„NIE OTWIERAĆ – oferta na zawarcie umowy dzierżawy w postępowaniu upadłościowym „Cosmar 

Polska” sp. z o.o. w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.  

 

13.2 Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy 

masy upadłości Cosmar Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z dopiskiem 

„Dzierżawa – sygn. akt. XVIII GUp 506/19 „Cosmar Polska” sp. z o.o. w upadłości” w wysokości 

600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy prowadzony w banku PKO BP S.A. o 

numerze 87 1020 5561 0000 3302 3002 5785. Wadium winno zostać wpłacone najpóźniej do dnia 

stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny 

termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym. Oferta, której wadium wpłynęło 

po terminie podlega odrzuceniu. Oferent ponosi wyłączne ryzyko uznania na rachunku bankowego 

masy upadłości kwoty wadium w terminie. Na poczet wadium nie może zostać zaliczony depozyt 

opisany pkt. 4. Do zwrotu wadium stosuje się odpowiednio pkt. 9.  

 

14 Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być sporządzona w języku polskim, a wszelkie 

dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym powinny być urzędowo przetłumaczone 

na język polski przez tłumacza przysięgłego. Oferta powinna zawierać: 

a) dokładne oznaczenie oferenta, w tym w szczególności: imię i nazwisko lub wskazanie firmy 

oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numer KRS, 

REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej 

nr PESEL lub inne dane jednoznacznie identyfikujące oferenta; 

b) aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności 

od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu 

osobistego lub innego dokumentu jednoznacznie stwierdzającego tożsamość; 

c) oferowana cena czynszu dzierżawnego wyrażona kwotowo i słownie w złotych polskich 

(PLN) oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, 

decyduje cena wyrażona słownie;  

d) zobowiązanie się oferenta do pokrywania wszelkich wydatków do tej pory oznaczanych 

w sprawozdaniach rachunkowych syndyka jako inne zobowiązania masy w rozumieniu 

pkt. 19 lit. d; 

a. zobowiązanie się oferenta do poddania się egzekucji w zakresie zapłaty, a także 
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obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy na wypadek zakończenia umowy dzierżawy o 

którym mowa w pkt. 19 lit. n 

e) zobowiązanie się oferenta, iż nie będzie w okresie trwania umowy dokonywał istotnych 

zmian w przedmiocie dzierżawy o których mowa w pkt. 19 lit. k; 

f) oświadczenie oferenta, iż nie zwolni więcej niż 15 pracowników przedsiębiorstwa; 

g) zobowiązanie się oferenta do wpłaty kaucji w wysokości i na zasadach określonych w pkt. 

17; 

h) oświadczenia oferenta o akceptacji warunków konkursu ofert.; 

i) oświadczenie oferenta o akceptacji warunków przetargu na sprzedaż zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa Cosmar Polska sp. z o.o. zatwierdzonych postanowieniem 

Sędziego-komisarza z dnia 27 kwietnia 2020 r. w szczególności postanowień dotyczących 

umowy dzierżawy tam przewidzianych; 

j) dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.  

 

15 Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta, syndyk lub pełnomocnik syndyka zarządza 

przeprowadzenie aukcji wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty podlegały 

rozpoznaniu i nie zostały odrzucone, na następujących warunkach: 

a) aukcja odbywa się miejscu, w którym nastąpiło wcześniej otwarcie ofert;  

b) cenę wywoławczą będzie stanowić  najwyższa oferowana wartość czynszu dzierżawnego 

zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do aukcji; 

c) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył 

wyższą ofertę; 

d) aukcja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny 

wywoławczej, a uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie 

może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia; 

e) postąpienie w aukcji ustala się na kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100); 

f) syndyk lub jego pełnomocnik wybiera ofertę uczestnika aukcji (udziela przybicia), który 

zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt 

z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie 

równoznaczne z jej przybiciem; 

g) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia; 

h) w przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego 

przystąpienia do aukcji przez oferentów, zostanie przeprowadzone losowanie. Do 

losowania zostaną dopuszczeni wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty tej samej wysokości. 
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Losowanie w sposób zapewniający anonimowość przeprowadzi syndyk wśród obecnych 

oferentów. Wyboru losu, odczytania wyniku i wyboru oferenta dokonuje syndyk.  

 

16 Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie nie później niż 7 dni od dnia wyboru dzierżawcy 

przez syndyka z zastrzeżeniem obowiązku wpłaty kaucji o której mowa w pkt. 17.1 lit. a. Warunki 

umowy dzierżawy zostaną indywidualnie uzgodnione z wybranym oferentem z uwzględnieniem 

aktualnej sytuacji rynkowej z zastrzeżeniem pkt 19. Syndyk będzie dążył do pozyskania opinii 

Rady Wierzycieli co do treści umowy dzierżawy i jej poszczególnych postanowień. 

 

17.1 W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń mogących wynikać z umowy dzierżawy, w 

tym w szczególności z tytułu kosztów funkcjonowania przedmiotu przetargu, czynszu 

dzierżawnego oraz ewentualnego dodatkowego czynszu dzierżawnego, a także  kosztów o 

których mowa w pkt. 19 lit. l oraz zaliczek o których mowa w pkt. 19 lit. m z uwzględnieniem 

zasad rozliczeń przewidzianych w warunkach przetargu zatwierdzonych postanowieniem z 

dnia 27 kwietnia 2020 r wybrany dzierżawca obowiązany jest uiścić kaucję w łącznej 

wysokości obejmującej:  

a) Kwotę w wysokości i w walucie według wyboru oferenta określonej w pkt. 4 jako depozyt 

zgodnie z pkt 11. Jeżeli wybrany dzierżawca na etapie konkursu ofert nie wpłacił depozytu 

obowiązany jest do wpłaty najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wyboru dzierżawcy przez 

syndyka nie później jednak na dzień poprzedzający zawarcie umowy dzierżawy. Brak 

wpłaty powoduje automatyczny przepadek wadium na rzecz masy upadłości; 

b) Kwotę 600.000,00 zł na poczet której automatycznie zalicza się wpłacone wadium z chwilą 

zawarcia umowy dzierżawy; 

c) Kwotę 1.000.000,00 zł wyrażone wyłącznie w PLN do dnia 25 czerwca 2020 r. na rachunek 

bankowy o którym mowa w pkt. 4 lit. a. 

 

Za dzień zapłaty uznaje się dzień fizycznego wpływu uznania kwoty na rachunek masy upadłości. Na 

potrzeby ewentualnych rozliczeń wysokość kaucji wpłaconej lub zaliczonej w walucie zostanie 

określona według średniego kursu NBP z dnia wyboru dzierżawcy przez syndyka. Ewentualne ryzyko 

kursowe obciąża dzierżawcę.  

 

17.2 Wpłata kaucji następuje w PLN na rachunek bankowy wskazany w pkt 4 lit. a. W 

przypadku braku wpłaty którejkolwiek części kaucji w terminie i w pełnej wysokości: 



 

 

 

8 

 

a) na etapie przed zawarciem umowy dzierżawy syndyk może odmówić zawarcia umowy; 

b) po zawarciu umowy -  umowa dzierżawy z prawem pierwokupu wygasa wraz z 

bezskutecznym upływem terminu na wpłatę części kaucji.  

 

18 Z chwilą wyboru dzierżawcy pozostali oferenci tracą prawo dostępu do dokumentów i informacji 

o Przedsiębiorstwie, o których mowa w pkt. 3 z zastrzeżeniem pkt. 10. 

 

19 Treść umowy dzierżawy uwzględniać musi co najmniej poniższe postanowienia z zastrzeżeniem 

postanowień i zasad rozliczeń określonych w warunkach przetargu zatwierdzonych 

postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r.: 

 

b. umowa dzierżawy zostaje zawarta na czas określony do dnia zawarcia umowy sprzedaży 

przedmiotu dzierżawy nie dłużej jednak niż 12 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości jej 

wypowiedzenia zgodnie z warunkami przetargu zatwierdzonych postanowieniem z dnia 

27 kwietnia 2020 r.; 

c. dzierżawca jest zobowiązany do pokrywania miesięcznego czynszu  z góry do 10 dnia 

każdego miesiąca w wysokości minimum 50.000,00 zł plus należny podatek VAT 

na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości (ostateczna wysokość 

czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w toku postępowania konkursowego) oraz 

do pokrywania bieżących kosztów funkcjonowania przedmiotu dzierżawy 

z uwzględnieniem postanowień i zasad rozliczeń przewidzianych w warunkach przetargu 

zatwierdzonych postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. w tym w szczególności w 

zakresie „czynszu dzierżawnego” i „dalszego czynszu dzierżawnego”; 

d. dzierżawca będzie ponosił jako własne koszty funkcjonowania przedmiotu przetargu; 

e. przez koszty funkcjonowania przedmiotu przetargu rozumie się wszelkie koszty, które 

dotychczas w sprawozdaniach rachunkowych syndyka określane były jako inne 

zobowiązania masy upadłości w szczególności wynagrodzenia pracownicze, daniny 

publicznoprawne, a termin ich płatności lub poszczególnych rat przypada na okres 

dzierżawy, niezależnie od daty powstania zobowiązania; 

f. czynsz dzierżawny oraz koszty funkcjonowania przedmiotu przetargu muszą być pokryte 

w pełnej wysokości za cały miesięczny okres rozliczeniowy na który umowa została 

zawarta; 

g. umowa dzierżawy musi być zawarta najpóźniej do dnia 5 czerwca 2020 r. z ze skutkiem na 
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najpóźniej na dzień 31 maja 2020 r.; 

h. syndyk ma prawo do wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia 

w sytuacji gdy dzierżawca nie pokrywa kosztów funkcjonowania przedmiotu przetargu, 

czynszu dzierżawnego; 

i. w przypadku kontynuowania umowy dzierżawy po wyborze oferenta na zakup 

przedmiotu przetargu treść umowy dzierżawy począwszy od wyboru oferenta przez 

syndyka będzie uwzględniała postanowienia zawarte w warunkach przetargu 

zatwierdzonych postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r.; 

j. syndyk ma możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy na podstawie postanowienia 

Sędziego-komisarza wydanego w trybie 152 pu z zachowaniem 2 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;  

k. strony ustalają, iż poza rozliczeniami wynikającymi wprost z niniejszej umowy Dzierżawcy 

nie przysługują i nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia czy prawa względem 

Upadłego, syndyka oraz  nabywcy Przedsiębiorstwa i w tym zakresie Dzierżawca zrzeka się 

wszelkich praw i roszczeń jakie istnieją lub mogą powstać w przyszłości (m. in. z tytułu 

bezpodstawnego wzbogacenia i jakichkolwiek innych tytułów prawnych). Dzierżawcy nie 

przysługują względem syndyka oraz Cosmar Polska żadne roszczenia z tytułu nakładów 

poniesionych na przedmiot dzierżawy na jakiejkolwiek podstawie prawnej w tym m.in. 

z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia; 

l. dzierżawca zobowiązuje się do niedokonywania istotnych zmian w przedmiocie 

dzierżawy. Dzierżawca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, ani oddać 

do używania jakimkolwiek osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem prawnym bez 

pisemnej zgody syndyka, która wymagana jest do ważności czynności; 

m. dzierżawca zobowiązany będzie do przejęcia zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu 

Pracy i zobowiązuje się do niezwalniania więcej niż 15 pracowników zatrudnionych 

w przedmiocie dzierżawy w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy. Ograniczenia nie 

dotyczą pracowników zatrudnionych przez dzierżawcę.  Zwolnienie osób zatrudnionych 

na stanowisku dyrektorów, osób pełniących obowiązki dyrektorów oraz kierowników 

wymaga pisemnej zgody syndyka. Wszelkie koszty wywołane zwolnieniem, w tym 

wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, odprawy i inne obciążenia w całości obciążają 

dzierżawcę bez względu na termin powstania i płatności tych zobowiązań; 

n. realizacja kontraktów i zasady ich rozliczeń. Dzierżawca obowiązany jest realizować 

dotychczasowe kontrakty zawarte przez Cosmar Polska na dotychczasowych zasadach 

jako własne w czasie obowiązywania umowy dzierżawy. Dzierżawca uprawniony jest do 
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zawierania i realizacji nowych kontraktów jako własnych wyłącznie w zakresie 

podstawowego przedmiotu działalności Przedsiębiorstwa w czasie obowiązywania 

umowy dzierżawy. Dzierżawca uprawniony jest do pobierania zaliczek na poczet 

przyszłych kontraktów przy czym w stosunku do Cosmar Polska kontrakty w których 

pobrano zaliczki w czasie trwania umowy dzierżawy, a nie zostały zrealizowane, zostaną 

rozliczone i przekazane przez dzierżawcę na rzecz Cosmar Polska wraz z zakończeniem 

umowy dzierżawy. Dzierżawca zobowiązany jest w zawieranych przez siebie kontraktach 

do zawarcia uprawnienia do odstąpienia od umowy przez syndyka po zakończeniu umowy 

dzierżawy ze skutkiem dla kontrahenta, dzierżawcy, syndyka i Cosmar Polska; 

o. dzierżawca będzie obowiązany zabezpieczyć wydanie przedmiotu dzierżawy oraz płatność 

czynszu oraz ewentualnego dodatkowego czynszu dzierżawnego poprzez poddanie się 

egzekucji w zakresie zapłaty oraz obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy na wypadek 

zakończenia umowy dzierżawy; 

p. umowa dzierżawy wygasa lub może ulec zakończeniu na zasadach przewidzianych 

w warunkach przetargu w tym w szczególności z chwilą bezskutecznego upływu terminu 

na skorzystanie z prawa pierwokupu; 

q. umowa dzierżawy będzie przewidywała prawo wydzierżawiającego do partycypowania w 

bieżącym zysku wypracowywanym przez Przedsiębiorstwo w wysokości nie mniejszej niż 

30% zysku miesięcznego netto, o ile taki zysk będzie wypracowywany. Przez zysk należy 

rozumieć przychody przedsiębiorstwa pomniejszone o koszty przedsiębiorstwa. W 

kosztach uwzględniony będzie również czynsz dzierżawny wylicytowany przez oferentów 

o którym mowa w pkt. 15 lit. f; 

r. umowa dzierżawy będzie przewidywała wygaśnięcie umowy dzierżawy wraz z 

bezskutecznym upływem terminu na wpłatę kaucji w pełnej wysokości pkt. 17.1 lit c. 

 

 

20 W przypadku nie zawarcia umowy dzierżawy w terminie i z uwzględnieniem postanowień 

zawartych w niniejszym regulaminie z przyczyn niedotyczących syndyka i Cosmar Polska wadium 

przewidziane w pkt. 13.2. ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.  

 

21 Wyłonionego dzierżawcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem 

umowy.  

 

22 Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert i nie zawarcia umowy dzierżawy 

na każdym etapie w tym również po wyłonieniu dzierżawcy bez podawania przyczyn. 
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23 Dopuszcza się możliwość utrwalenia przebiegu otwarcia ofert i przebiegu konkursu ofert za 

pomocną urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na co oferenci akceptujące warunki konkursu 

ofert wyrażają zgody.  

 




