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Regulamin  

 

Konkursu na wybór dzierżawcy przedsiębiorstwa  

ST Investments sp. z o.o. sp.k. w upadłości z siedzibą w Stargardzie 

prezentowanego publicznie pod nazwą handlową  

Baltic Cliff Apartments Spa & Wellnes w Niechorzu 

 

 

 

I. Przepisy ogólne. 

 

1. Niniejszy Regulamin sporządzony został dla uszczegółowienia ram 

prawnych Konkursu zmierzającego do wyboru przez Syndyka 

ST Investments sp. z o.o. sp.k. w upadłości oferty dzierżawy 

przedsiębiorstwa spółki, występującego w publicznym obrocie 

gospodarczym pod nazwą handlową Baltic Cliff Apartments Spa 

& Wellnes mieszczącego się przy ul. Klifowej 46 A - D w Niechorzu. 

2. Niniejszy Regulamin sporządzony został dla celów postępowania 

konkursowego, które zostanie zainicjowane ogłoszeniem zawartym 

w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 12 kwietnia 2022 r.  

 

II. Postawa Prawna Konkursu: 

 

1. Warunki Regulaminu Konkursu ustala Syndyk. 

2. Konkurs odbywa się według zapisów niniejszego Regulaminu 

i obwieszczenia o Konkursie. Konkurs jest pisemny i nieograniczony 

podmiotowo. 

 

III. Przedmiot Konkursu: 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór oferty na zawarcie z Syndykiem masy 

upadłości ST Investments sp. z o.o. sp.k. w upadłości umowy dzierżawy 

przedsiębiorstwa upadłego występującego pod nazwą handlową „Baltic 

Cliff Apartments Spa & Wellnes” mieszczącego się przy ul. Klifowej 46 A-

D w Niechorzu.  

 

IV. Przedmiot dzierżawy  

 

1. Przedmiotem dzierżawy jest całe przedsiębiorstwo ST Investments sp. 

z o.o. sp.k. występujące pod nazwą handlową „Baltic Cliff Apartments 

Spa & Wellnes”, mieszczące się przy ul. Klifowej 46 A-D w Niechorzu, 

z wyłączeniami wskazanymi w pkt. 4 poniżej.  
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2. W skład Przedsiębiorstwa wchodzą składniki materialne i niematerialne 

zlokalizowane w  Niechorzu, przy ul. Klifowej 46 A-D związane 

z kompleksem hotelowo – usługowym, położonym na nieruchomości 

gruntowej objętej księgą wieczystą nr KW SZ1G/00011556/3, 

w szczególności: 

a) lokale usługowe wraz z wyposażeniem o łącznej powierzchni 1.734,64 

m2 w tym: 

• Basen i SPA – G.1 

Samodzielny lokal niemieszkalny o przeznaczeniu usługowym w skład którego 

wchodzą: 

- sala basenu, antresola, pomieszczenia sauny, pomieszczenia szatni, umywalni, 

WC, łazienki, gabinety i recepcja SPA, pomieszczenia socjalne i techniczne, 

magazyn, serwerownia i ciągi komunikacyjne o łącznej powierzchni użytkowej 

782,11 m2; 

- cztery pomieszczenia przynależne  o powierzchni 218,23 m2. 

• Restauracja – G.2 

Samodzielny lokal niemieszkalny o przeznaczeniu usługowym w skład którego 

wchodzą: 

- restauracja z zapleczem kuchennym, socjalnym i administracyjnym, sale 

konferencyjne, pomieszczenia techniczne i magazynowe i ciągi komunikacyjne 

o łącznej powierzchni użytkowej 652,13 m2; 

- trzy pomieszczenia przynależne  o powierzchni 21,99 m2. 

• Wentylatorownia – G.3 

Samodzielny lokal niemieszkalny o przeznaczeniu usługowym w skład którego 

wchodzi pomieszczenie wentylatorowni o powierzchni 48,07 m2. 

• Kawiarnia i recepcja – A.1.1. 

Samodzielny lokal niemieszkalny o przeznaczeniu usługowym w skład którego 

wchodzą sala kawiarni z zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym 

o powierzchni 230,34 m2. 

b) lokale niemieszkalne o przeznaczeniu pensjonatowym w liczbie 8, 

które są objęte księgami wieczystymi o numerach, 

SZ1G/00047653/4; SZ1G/00047654/1; SZ1G/00047655/8 oraz 

SZ1G/00047656/5, SZ1G/00048030/8; SZ1G/00048031/5; 

SZ1G/00048032/2; SZ1G/00048033/9; 

c) ruchomości stanowiące środki trwałe Przedsiębiorstwa; 

d) udziały w wysokości 20457/100000 w części wspólnej budynku 

stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny (garaż podziemny) 

o łącznej powierzchni użytkowej 1.292,61 m2, który posiada 

urządzoną księgę wieczystą nr KW SZ1G/00043953/9, w postaci 12 

miejsc postojowych.  

3. Przedmiot dzierżawy jest opisany szczegółowo w operacie szacunkowym 

„Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego ST Investments Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 

w Stargardzie z wyłączeniem składników majątkowych niepodlegających 
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sprzedaży w ramach całego przedsiębiorstwa” z dnia 12.08.2020 r., 

autorstwa rzeczoznawcy Przemysława Wardyna. 

4. Ze sprzedaży, a tym samym z umowy dzierżawy Przedsiębiorstwa 

ST Investments sp. z o.o. sp.k. w upadłości, wyłączone zostały 

następujące składniki majątkowe: 

a) środki pieniężne; 

b) rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe; 

c) rozliczenia międzyokresowe długoterminowe; 

d) należności; 

e) ewentualne wierzytelności z tytułu nadpłaty podatków; 

f) wierzytelności powstałe po dniu ogłoszenia upadłości; 

g) księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

V. Warunki umowy dzierżawy: 

 

1. Dzierżawa zostanie zawarta na czas określony, tj. do dnia 31.05.2023 r. 

2. Dzierżawca zobowiązany będzie do pokrywania wszystkich kosztów 

funkcjonowania Przedsiębiorstwa powstałych po dniu zawarcia umowy 

przez okres dzierżawy na zasadach wskazanych we wzorze umowy 

dzierżawy stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zapłaty 

stałego miesięcznego czynszu dzierżawnego na rzecz 

wydzierżawiającego. Czynsz dzierżawy płatny będzie miesięcznie z góry 

w terminie do 10 dnia miesiąca, którego czynsz dotyczy, na podstawie 

faktury VAT, przelewem na wskazany na niej rachunek bankowy 

wydzierżawiającego. 

3. Tytułem zabezpieczenia roszczeń wydzierżawiającego wynikających 

z umowy dzierżawy, dzierżawca ustanowi na rzecz wydzierżawiającego 

zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

wystawionej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeń z siedzibą na 

terytorium Polski o treści zaakceptowanej przez wydzierżawiającego 

w wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), bądź 

zabezpieczenie w postaci kaucji pieniężnej na rachunku bankowym 

wydzierżawiającego w wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt 

tysięcy złotych). Zabezpieczenie to dzierżawca zobowiązany jest 

ustanowić do 7 dni od zawarcia umowy, co warunkuje wydanie 

przedmiotu dzierżawy. 

4. Dzierżawca będzie miał obowiązek ubezpieczyć i utrzymywać 

ubezpieczenie majątkowe (od ognia, zalania, kradzieży i innych zdarzeń 

losowych) przez cały okres dzierżawy, przy czym suma ubezpieczenia 

nie będzie mogła być niższa niż 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów 

złotych). Ubezpieczenie będzie stale odnawiane przez okres trwania 

dzierżawy. 
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5. Dzierżawca nie odpowiada za żadne zobowiązania Przedsiębiorstwa 

powstałe przed dniem zawarcia umowy dzierżawy. 

6. Wydzierżawiający ma prawo wyłączyć z przedmiotu dzierżawy 

odpowiednie składniki majątku w przypadku wydania orzeczenia sądu 

w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości zgodnie z art. 70 i nast. 

ustawy Prawo upadłościowe. O ile wartość wyłączonego składnika 

majątku nie będzie wyższa od 5% wartości oszacowania całego 

Przedsiębiorstwa, wyłączenie nie ma wpływu na wysokość czynszu 

dzierżawnego. 

7. Dzierżawca zobowiązany będzie do uruchomienia i oddania do 

użytkowania wszystkich lokali usługowych objętych dzierżawą, tj.: 

basenu wraz z saunami i jacuzzi, strefy SPA, restauracji, kawiarni, 

recepcji oraz sal konferencyjnych – zgodnie z ich przeznaczeniem, nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, na własny 

koszt bez możliwości żądania zwrotu poniesionych na ten cel nakładów. 

8. Dzierżawca, w odniesieniu do przedmiotu umowy obowiązany będzie: 

- użytkować go zgodnie z przeznaczeniem oraz przepisami technicznymi 

i bhp; 

- przeprowadzać na własny koszt drobne konserwacje, drobne naprawy 

bieżące i drobne remonty;  

- sprawować nadzór techniczny nad całością przedmiotu dzierżawy; 

- dokonywać przeglądów technicznych obiektów budowlanych zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego; 

- zagwarantować przeglądy i funkcjonowanie urządzeń podlegających 

dozorowi technicznemu jak również innych eksploatowanych urządzeń, 

zgodnie z przepisami prawa. 

9. W przypadku zamiaru dokonania inwestycji w postaci modernizacji, 

przebudowy, rozbudowy, adaptacji lub zmiany przeznaczenia przedmiotu 

dzierżawy, konieczna jest zgoda wydzierżawiającego. 

10. Strony wyłączają prawo dzierżawcy do potrącenia jakichkolwiek jego 

wierzytelności z wierzytelnościami wydzierżawiającego.  

11. Umowa będzie przewidywała możliwość jej rozwiązania z ważnych 

przyczyn. 

 

VI. Ogłoszenie o Konkursie 

 

1. Ogłoszenie o Konkursie podaje się do publicznej wiadomości w formie 

ogłoszenia zamieszonego na stronie internetowej Syndyka w zakładce 

„Przetargi” oraz w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej. Ponadto 

Syndyk może w dowolny sposób indywidualnie lub zbiorowo 

poinformować o Konkursie potencjalnych oferentów.  

2. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:  

a) możliwości składania ofert; 



  5 | S t r o n a  

 

b) terminie, do którego należy składać oferty,  

c) adresie, na jaki należy składać oferty,  

d) adresie strony internetowej Syndyka,  

e) odesłaniu do Regulaminu.  

 

VII. Warunki Konkursu 

 

1. Oferty na dzierżawę Przedsiębiorstwa mogą być składane na piśmie - za 

pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej adresowanej 

na dane: Doradca Restrukturyzacyjny Maciej Kasprzyk, ul. Monte 

Cassino 24 (III p.), 70-467 Szczecin, a także osobiście pod wskazanym 

wyżej adresem. 

2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa 

przedsiębiorstwa - sygnatura akt XII GUp 17/20”, muszą zostać 

dostarczone na wskazany w pkt 1 powyżej adres, najpóźniej w dniu 

23 kwietnia 2022 r., do godz. 15:00.  

3. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 30.000,00 zł 

(trzydzieści tysięcy złotych) w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. 

Wpłata wadium powinna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości 

ST Investments sp. z o.o. sp.k. w upadłości prowadzony przez Bank 

Pekao S.A. pod numerem: 67 1240 3927 1111 0010 9752 5841 

z tytułem przelewu „WADIUM ST Investments sp. z o.o. sp.k.”.  

4. Oferta na dzierżawę Przedsiębiorstwa może być złożona przez osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

5. Oferty nie mogą być składane przez: 

a) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, ich małżonków, 

krewnych i powinowatych w linii prostej oraz w linii bocznej do 

trzeciego pokolenia włącznie; 

b) Syndyka, jego krewnych i powinowatych w linii prostej oraz w linii 

bocznej do trzeciego pokolenia włącznie. 

6. Oferty muszą zawierć: 

a) datę sporządzenia oferty; 

b) imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych), 

a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

(wydruk ze strony ceidg.pl); 

c) w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie 

posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność prawną – 

jej oznaczenie, adres, wyciąg z KRS, z którego wynikać będzie 

uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji 

oferenta (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru 

Sądowego), uchwały właściwych organów lub wspólników 
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o wyrażeniu zgody na dzierżawę przedsiębiorstwa – jeżeli uchwały 

takie są wymagane; 

d) w przypadku wspólników spółki cywilnej – imię i nazwisko, adres, 

oznaczenie, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej każdego ze wspólników (wydruk ze strony ceidg.pl); 

e) proponowaną kwotę netto stałego miesięcznego czynszu z tytułu 

dzierżawy, nie niższą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł) netto; 

f) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym 

przedmiotu dzierżawy; 

g) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem oraz, że 

wszystkie określone w Rozdziele V warunki umowy dzierżawy 

akceptuje bez zastrzeżeń; 

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady 

rzeczy wydzierżawionej; 

i) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów 

związanych z zawarciem umowy dzierżawy i jej zabezpieczenia; 

j) czytelny podpis oferenta lub osób uprawnionych do jego 

reprezentacji; 

k) załącznik w postaci potwierdzenia wpłaty wadium w wysokości 

30.000,00 zł na rachunek wskazany w ust. 3 powyżej. 

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

VIII. Komisja konkursowa 

 

1. Czynności związane z wyborem i rozpatrzeniem ofert przeprowadza 

Komisja Konkursowa powołana przez Syndyka, w skład której wchodzić 

będzie Syndyk oraz minimum dwie inne osoby, z których co najmniej 

jedna wykonuje zawód notariusza, adwokata lub radcy prawnego. 

2. Komisja Konkursowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu. 

3. Komisja Konkursowa zobowiązana jest działać obiektywnie, wnikliwie 

i starannie, mając na względzie wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

IX. Rozpatrzenie złożonych ofert 

 

1. Komisja Konkursowa ustala liczbę otrzymanych ofert. Złożenie tylko 

jednej oferty, nie wyklucza możliwości stwierdzenia skutecznego 

przeprowadzenia Konkursu. 

2. Komisja Konkursowa pomija oferty, które zostaną doręczone po terminie 

wskazanym w Rozdziale VII ust. 2 powyżej.  

3. Komisja Konkursowa w terminie do trzech dni roboczych od wskazanego 

w Rozdziale VII ust. 2 powyżej terminu składania ofert dokona: 

a) otwarcia kopert z ofertami, dokonując szczegółowej ich analizy, 

a następnie odrzuci oferty nie odpowiadające warunkom Regulaminu; 
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b) wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej warunki Regulaminu, 

która wskazuje najwyższy stały miesięczny czynsz dzierżawny netto, 

a następnie sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji Konkursowej, 

wskazując najlepszą ofertę.  

4. W przypadku złożenia dwóch lub większej liczby równorzędnych ofert, 

Syndyk przeprowadzi dogrywkę w trybie określonym w Rozdziale X, przy 

czym o jej zasadach poinformuje oferentów w formie elektronicznej na 

adres wskazany w ofercie. 

5. Data podpisania protokołu z przebiegu prac Komisji Konkursowej jest 

datą zakończenia postępowania konkursowego, przy czym protokół nie 

może być podpisany przed zakończeniem dogrywki. 

6. O wyniku postępowania w przedmiocie rozpatrzenia złożonych ofert, 

Syndyk zawiadamia oferentów w terminie dwóch dni roboczych od daty 

zakończenia postępowania konkursowego na adresy skrzynek mailowych 

podane w ofertach.  

7. Oferent jest związany ofertą do dnia zakończenia postępowania 

w przedmiocie rozpatrzenia złożonych ofert, a w przypadku dogrywki, 

o której mowa w ust. 4 powyżej – do dnia jej zakończenia. 

8. Postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia złożonych ofert uważa się za 

zakończone wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta, 

a także jeżeli Komisja Konkursowa stwierdziła, że żadna oferta nie 

spełnia warunków Konkursu. 

 

X. Dogrywka 

 

1. W przypadku złożenia dwóch lub większej liczby równorzędnych ofert, 

Syndyk przeprowadzi w terminie 3 dni od otwarcia ofert dogrywkę ustną 

przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.  

2. W dogrywce biorą udział wyłącznie oferenci, którzy złożyli oferty 

równoważne.  

3. Każde postąpienie w ramach dogrywki następuje o kwotę odpowiadającą 

1% czynszu najmu wskazanego w ofertach biorących udział w dogrywce. 

Wywoławczą kwotą czynszu jest kwota wskazana w tych ofertach. 

4. Syndyk zawiadamia o czasie i sposobie przeprowadzenia dogrywki 

członków Komisji Konkursowej i zainteresowanych oferentów. Prawa 

oferentów w dogrywce mogą wykonywać wyłącznie oferenci lub 

pełnomocnicy podpisujący ofertę. 

 

XI. Zawarcie umowy 

 

1. Zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy Syndykiem a oferentem, którego 

oferta została uznana za najkorzystniejszą powinno nastąpić nie późnej, 

niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia oferenta o wyborze jego 

oferty. 
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2. Przedmiot dzierżawy zostanie wydany dzierżawcy nie wcześniej, niż po 

wywiązaniu się przez niego ze wszystkich warunków złożonej oferty 

i zawartej umowy. 

3. Koszty zawarcia umowy, w tym także podatki i opłaty notarialne 

obciążają oferenta.  

 

XII. Rozliczenie wadium 

 

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały uznane za 

najkorzystniejsze lub których oferty zostały odrzucone jako 

niespełniające warunków Regulaminu, nastąpi w terminie 3 dni 

roboczych od zakończenia postępowania konkursowego. 

2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej 

należyte wykonanie umowy lub zostanie zwrócone w terminie 7 dni od 

przedstawienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej. 

3. W przypadku gdy oferent, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy 

w terminie siedmiu dni od daty poinformowania go o wyborze jego 

oferty, wpłacone  przez niego wadium przepada na rzecz masy upadłości 

ST Investments sp. z o.o. sp.k. Wadium przepada również w przypadku, 

gdy oferent w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy 

nie wpłaci lub nie ustanowi pełnej kwoty zabezpieczenia przewidzianego 

w niniejszym Regulaminie w Rozdziale V ust. 3 i 4. 

 

XIII. Informacje dla oferentów 

 

1. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 telefonicznie pod numerem 

510 091 410 lub drogą mailową na adres 

syndyk@maciejkasprzyk.com.pl. 

 

XIV. Przepisy końcowe 

 

1. Syndyk może odstąpić od Konkursu lub unieważnić postępowanie 

w przedmiocie rozpatrzenia złożonych ofert bez podania przyczyny. 

2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza potwierdzenie, że oferent zapoznał 

się z niniejszym Regulaminem, przyjmuje jego treść bez zastrzeżeń oraz 

zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

3. Wszelkie rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej lub Syndyka są ostateczne 

i nie podlegają zaskarżeniu. 
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