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REGULAMIN I WARUNKI
PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ UśYTKOWYCH
§1
Regulamin dotyczy przygotowania i przeprowadzenia oraz warunków przetargu pisemnego,
ofertowego, nieograniczonego (zwanego dalej przetargiem), którego przedmiotem jest wynajem przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (zwany dalej wynajmującym)
poszczególnych pomieszczeń uŜytkowych w budynku „F” połoŜonym w Krakowie przy
ul. Wrocławskiej 37a.
Przy realizacji przetargu i zawieraniu umów najmu zastosowanie mają przepisy:
- ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tj. Dz. U. z 2008 r.
Nr 159, poz. 993);
-

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.);
ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.);

-

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
i ustaw zmieniających;

-

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaŜ środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz
warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443, z późn. zm.).
§2

Postanowienia ogólne
1. Przetarg ma charakter publiczny nieograniczony.
2. Przetarg przeprowadzany jest w formie przetargu pisemnego (zbierania ofert pisemnych).
3. Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nie ma charakteru publicznego.
4. Przetarg przygotowuje i prowadzi komisja powołana przez Dyrektora Instytutu w dniu
19 sierpnia 2010 r. w składzie:
- Michał Liszka
- przewodniczący prowadzący przetarg
- Robert Kochański
- Anna Gamrat
- Stanisław Potaczek
5. Oferta moŜe obejmować wszystkie pomieszczenia lub nie mniej niŜ 1 ich kompleks stanowiący zintegrowaną całość, lub samodzielne pomieszczenie z indywidualnym dostępem
z części wspólnych budynku.
6. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
- osoby wchodzące w skład komisji przetargowej;
- małŜonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyŜej;
- inne osoby, które pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności jej pracy.
7. W przetargu mogą uczestniczyć polskie osoby prawne i fizyczne oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym jeŜeli spełnią wszystkie
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wymagania określone w ogłoszeniu prasowym, stosownych przepisach prawa polskiego,
regulaminie przetargu oraz w wymaganym terminie złoŜą waŜną ofertę skutecznie zabezpieczoną właściwym wadium.
8. Przetarg będzie prowadzony w walucie polskiej PLN.
9. Wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia (wynajmu), w rozumieniu przepisów przywołanych w § 1, warunkująca konieczność wystąpienia o zgodę ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa na zawarcie umowy najmu, określana będzie na podstawie posiadanych przez wynajmującego opracowań:
-

„Opinia szacunkowa dot. wysokości rynkowego czynszu za wynajem powierzchni
biurowych w budynku F przy ul. Wrocławskiej 37a w Krakowie”
„EKSPERTUS” B. Pinkas & P. Pinkas, Biuro Usług Technicznych i Ekspertyz s.c.,
31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 112a,
rzeczoznawca majątkowy mgr inŜ. Bogdan Pinkas, uprawnienia nr 1404,
rzeczoznawca majątkowy mgr inŜ. Piotr Pinkas, uprawnienia nr 1405,
data opracowania 13 sierpnia 2010 r.;

-

„Aneks” do opinii jak wyŜej
„EKSPERTUS” B. Pinkas & P. Pinkas, Biuro Usług Technicznych i Ekspertyz s.c.,
31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 112a,
rzeczoznawca majątkowy mgr inŜ. Bogdan Pinkas, uprawnienia nr 1404,
rzeczoznawca majątkowy mgr inŜ. Piotr Pinkas, uprawnienia nr 1405.
data opracowania 24 sierpnia 2010 r.
10. Przetarg musi być poprzedzony ogłoszeniem prasowym, które winno ukazać się w dzienniku „Gazeta Wyborcza” co najmniej o zasięgu lokalnym, na co najmniej 10 dni przed
terminem składania ofert. Ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie wynajmującego
oraz wraz z niniejszym regulamin winno być zamieszczone na stronie internetowej wynajmującego http://www.iztw.krakow.pl.
11. Treść ogłoszenia, przed jego skierowaniem do publikacji, winna być uzgodniona z Dyrektorem Instytutu.
12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty spośród oferujących
tę samą stawkę miesięczną lub miesięczny czynsz najmu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania lub uniewaŜnienia przetargu w całości lub części
bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
13. Treść wszystkich złoŜonych ofert stanowi tajemnicę handlową wynajmującego i poszczególnych oferentów, a złoŜone oferty wraz z dokumentacją postępowania przetargowego
będą przechowywane przez wynajmującego przez okres pięciu lat od zamknięcia przetargu.
§3
Przedmiot najmu
Pomieszczenia przeznaczone do wynajmu znajdują się w Krakowie, w budynku stanowiącym
własność wynajmującego, oznaczonym „F” połoŜonym na działce nr 57/1 (57/5 i 57/6) obr.
45 b. dzielnica Kraków Krowodrza, dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00113039/2. Działka nr 57/1 (57/5
i 57/6) stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w zarządzie trwałym wynajmującego.
1. Pomieszczenia biurowe o powierzchniach od 17,0 do 26,0 m2 w ilości 24. pokoi o łącznej
powierzchni uŜytkowej 478,0 m2, połoŜone na III. IV. i V. piętrze budynku „F”.
2. Warunki najmu:
a. wywoławcza stawka miesięczna za 1 m2 wynosi 33,50 PLN + VAT i obejmuje czynsz
wraz z opłatą za media,
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b. oferta moŜe obejmować wszystkie pomieszczenia lub nie mniej niŜ 1 ich kompleks
stanowiący zintegrowaną całość, lub samodzielne pomieszczenie z indywidualnym
dostępem z części wspólnych budynku.
Ogólne warunki najmu
1. W wynajmowanym lokalu nie moŜe być prowadzona działalność:
- hałaśliwa lub w inny sposób uciąŜliwa dla otoczenia;
- sprzedaŜy artykułów alkoholowych;
- salonu gier zręcznościowych i innych automatów do gier hazardowych;
- co do której istnieje prawdopodobieństwo naruszania norm prawnych, moralnych lub
uczuć religijnych;
- sekt wyznaniowych.
2. Pomieszczenia lokalu uŜytkowane mogą być przez Najemcę w okresie najmu wyłącznie
na cele biurowe lub naukowo-dydaktyczne i zgodne z zarejestrowaną przez najemcę działalnością gospodarczą. Najemca przekaŜe Wynajmującemu, aktualizowany na bieŜąco
wykaz osób, które mogą korzystać z lokalu, ze wskazaniem osób upowaŜnionych do pobierania kluczy do pomieszczenia. Wykaz tych osób zostanie udostępniony agencji ochrony obiektów Wynajmującego.
3. Najemca ma prawo dostępu i korzystania z lokalu 24 godziny na dobę przez cały okres
obowiązywania umowy.
4. Przebywanie osób w lokalu moŜe odbywać się bez ograniczeń w dni robocze i wolne soboty w godz. od 600 do 2200. Po godzinie 1800 osoby trzecie (klienci) udające się do firmy
Najemcy będą anonsowane telefonicznie przez agenta ochrony i wpuszczane do budynku
wyłącznie w obecności Najemcy. Planowane przebywanie osób w lokalu w godz. od 2200
do 600 oraz w niedziele i święta wymaga kaŜdorazowo uprzedniego złoŜenia pisemnej informacji przez Najemcę kierownikowi Działu Gospodarki Majątkiem i Utrzymania Ruchu
Wynajmującego. Informacja winna zawierać wykaz osób będących pracownikami Najemcy uprawnionych do przebywania w lokalu wraz ze wskazaniem osoby sprawującej funkcję kierowniczą i zostanie udostępniona agencji ochrony obiektów Wynajmującego.
5. W przypadku wystąpienia zdarzenia nagłego, powodującego konieczność korzystania z
lokalu w godz. od 2200 do 600 oraz w niedziele i święta Najemca nie jest zobowiązany do
uprzedniego składania pisemnej informacji kierownikowi Działu Gospodarki Majątkiem i
Utrzymania Ruchu Wynajmującego. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia osoba
upowaŜniona przez Najemcę zgłosi ten fakt pracownikowi agencji ochrony obiektów Wynajmującego, podając jednocześnie wykaz osób będących pracownikami Najemcy uprawnionych do przebywania w lokalu wraz ze wskazaniem osoby sprawującej funkcję kierowniczą. Wykaz osób upowaŜnionych do zgłaszania informacji o konieczności korzystania z lokalu zostanie udostępniony agencji ochrony obiektów Wynajmującego.
6. Najemca przekaŜe Wynajmującemu aktualizowany na bieŜąco wykaz osób, które winny
być powiadamiane telefonicznie w przypadkach szczególnych. Wykaz tych osób zostanie
udostępniony agencji ochrony obiektów Wynajmującego.
7. Instalacja przez Najemcę indywidualnego systemu alarmowego antywłamaniowego wymaga uprzednio pisemnego uzgodnienia z Wynajmującym oraz agencją ochrony obiektów
Wynajmującego.
8. Wynajmujący nie dopuszcza moŜliwości podnajmu lokalu przez Najemcę lub nieodpłatnego jego udostępnienia innym osobom lub podmiotom, jak równieŜ wykorzystywania go
na cele inne niŜ określone w umowie.
9. W związku z wynajmem lokalu połoŜonego w budynku „F” wynajmujący zobowiązuje się
wobec najemcy w ramach czynszu najmu do następujących świadczeń dodatkowych:
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dostawy energii elektrycznej instalacją 1f 230V, 50Hz + PEN do oświetlenia lokalu
i zasilania odbiorników technicznego wyposaŜenia biur o jednostkowej mocy nominalnej nie przekraczającej 1kVA i łącznej mocy zainstalowanej w jednym pomieszczeniu
nie przekraczającej 3kVA;
centralnego ogrzewania lokalu z sieci ciepłowniczej MPEC S.A.;
udostępnienia zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków w miejscach do tego
przeznaczonych wyłącznie na cele sanitarno-bytowe;
udostępniania ogólnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
udostępniania i opróŜniania pojemników zewnętrznych wyłącznie na odpady komunalno-bytowe pracowników najemcy.

10. Czynsz najmu kaŜdorazowo obejmuje równieŜ podatek od nieruchomości, opłatę za uŜytkowanie wieczyste i ubezpieczenie budynku od ognia.
11. Wynajmujący jest uprawniony do korygowania stawek czynszu raz w kaŜdym roku najmu
(po raz pierwszy po upływie 12. miesięcy od dnia zawarcia umowy) zgodnie ze Wskaźnikiem Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych za analogiczny okres liczony od początku
roku poprzedniego dla gospodarstw pracowniczych ogłaszanym w Biuletynie Statystycznym GUS w Warszawie – „UŜytkowanie mieszkania i nośniki energii” – Informacje Statystyczne → Biuletyn Statystyczny. Zmiana wysokości stawek czynszowych i czynszu
miesięcznego netto w wyniku wyŜej wymienionej waloryzacji nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. Wynajmujący zobowiązany jest jednak do pisemnego powiadomienia najemcy o wysokościach zwaloryzowanych stawek czynszowych i czynszu miesięcznego netto, podając w powiadomieniu termin ich obowiązywania. W przypadku
wzrostu kosztów wynajmu niezaleŜnych od wynajmującego nie rekompensujących tak
określonej waloryzacji (opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych), strony ustalą miesięczne
stawki czynszu i czynsz miesięczny netto aneksem w drodze negocjacji. JeŜeli negocjacje
te nie powiodą się, kaŜdej ze stron umowy przysługuje w tym przypadku prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutecznością na
koniec miesiąca kalendarzowego. PowyŜsze nie dotyczy zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, która następować będzie zgodnie z przepisami w fakturze
wystawianej najemcy za najem lokalu stanowiącego przedmiot umowy.
W razie braku zgody na nową wysokość czynszu najemca powiadomi o tym wynajmującego na piśmie w terminie 7. dni od otrzymania powiadomienia o nowych stawkach czynszu lub nowym czynszu miesięcznym. Pismo najemcy będzie wówczas traktowane jako
wypowiedzenie niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia,
o którym mowa powyŜej. Nowe stawki czynszu lub czynsz miesięczny nie będą obowiązywać w okresie wypowiedzenia.
12. Nie złoŜenie zawiadomienia w terminie, o którym mowa w ust. 11, równoznaczne będzie
z przyjęciem nowych stawek czynszu lub czynszu miesięcznego przez najemcę. Nowe
stawki czynszu lub czynsz miesięczny będą obowiązywać od 1. miesiąca po otrzymaniu
przez najemcę zawiadomienia.
13. Wynajmujący będzie wystawiać i dostarczać najemcy fakturę VAT za czynsz, do dnia 7.
kaŜdego miesiąca. Faktura winna być płatna w ciągu 10. dni od daty jej otrzymania przez
najemcę.
14. Czynsz najmu wraz z podatkiem od towarów i usług VAT najemca wpłacać będzie na
konto wynajmującego wskazane w fakturze. Wynajmujący oświadcza, Ŝe jest płatnikiem
podatku od towarów i usług VAT.
15. JeŜeli najemca zapłaci wynajmującemu czynsz po terminie określonym ust. 13, to jest on
zobowiązany do zapłaty wynajmującemu ustawowych odsetek za okres zwłoki. W przy4
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padku zwłoki w zapłacie przekraczającej jeden okres płatności wynajmujący uprawniony
jest do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty w mieniu najemcy wynikłe z tytułu kradzieŜy, kradzieŜy z włamaniem, rabunku i innych zdarzeń losowych,
w tym równieŜ z tytułu niezawinionych przerw w dostawie czynników energetycznych
i wody.
17. Działalność informacyjna najemcy na terenie nieruchomości wynajmującego moŜe być
prowadzona wyłącznie w sposób zgodny z przepisami, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu jej formy, lokalizacji i treści z wynajmującym.
18. Przed podpisaniem umowy najmu osoba, która wygrała przetarg na najem, obowiązana
jest wpłacić wynajmującemu kaucję w wysokości miesięcznego czynszu najmu brutto
ustalonego przetargiem za lokal.
19. Kaucja stanowi zabezpieczenie zwrotu lokalu w stanie nie pogorszonym ponad zuŜycie
wynikające z normalnej jego eksploatacji oraz zabezpieczenie innych roszczeń wynajmującego wynikających z realizacji umowy najmu.
20. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
21. Kaucja zostanie zwrócona najemcy, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i wydania w posiadanie wynajmującemu przedmiotu najmu (powyŜszy termin
biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego), w takiej części, w jakiej nie
została zaliczona na pokrycie roszczeń wynajmującego względem najemcy
§4
Ceny wywoławcze w postępowaniu
Ceny wywoławcze w postępowaniu przetargowym podano w § 3.
§5
Wzór ogłoszenia o przetargu
1. Ustala się następujący wzór ogłoszenia:

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA
z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 37a

OGŁASZA NIEOGRANICZONY
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY
NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ UśYTKOWYCH
I. Przedmiot i warunki najmu
Pomieszczenia przeznaczone do wynajmu znajdują się w Krakowie, w budynkach stanowiących własność wynajmującego, połoŜonych na działce nr 57/1 obr. 45, b. dzielnica Kraków
Krowodrza.
1. Pomieszczenia biurowe o powierzchniach od 17,0 do 26,0 m2 w ilości 24 pokoi o łącznej
powierzchni uŜytkowej 478,0 m2, połoŜone na III., IV. i V. piętrze budynku biurowego
przy ul. Wrocławskiej 37a.
2. Warunki najmu:
a. wywoławcza stawka miesięczna za 1 m2 wynosi 33,50 PLN + VAT i obejmuje czynsz
wraz z opłatą za media,

5

Instytut Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania

PRZETARG

Kraków, 2010-08-19

b. oferta moŜe obejmować wszystkie pomieszczenia lub nie mniej niŜ 1 ich kompleks
stanowiący zintegrowaną całość, lub samodzielne pomieszczenie z indywidualnym
dostępem z części wspólnych budynku.
II. Organizacja i warunki uczestnictwa w przetargu
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a. wpłacenie wadium w wysokości miesięcznego czynszu brutto, wyliczonego przy wywoławczej stawce miesięcznej i 22% VAT, lub w wysokości wywoławczego czynszu
miesięcznego i 22% VAT na konto Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie w Banku PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8,
nr rachunku 07 1240 4722 1111 0000 4856 1826, najpóźniej do 1 września 2010 r.
O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto wynajmującego (art. 454 Kodeksu cywilnego).
b. złoŜenie do 3 września 2010 r. do godz. 1100 w siedzibie wynajmującego, budynek
„F”, II p. pokój 209, pisemnej oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na wynajem pomieszczeń”.
Oferta, podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) winna zawierać:
a)
imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę oraz status prawny oferenta;
b)
datę jej sporządzenia;
c)
aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numer NIP, REGON, dwustronną
kserokopię dowodu toŜsamości – według właściwości oferenta;
d)
aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie
społeczne oraz z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków
– według właściwości oferenta;
e)
oznaczenie pomieszczeń i ich powierzchni;
f)
oferowaną stawkę miesięczną czynszu netto za 1m2 powierzchni (nie niŜszą niŜ
wywoławcza) wraz z wyliczeniem łącznego, oferowanego czynszu miesięcznego brutto lub oferowany czynsz miesięczny netto (nie niŜszy niŜ wywoławczy) wraz z wyliczeniem łącznego, oferowanego czynszu miesięcznego brutto;
g)
koncepcję zagospodarowania/przeznaczenia pomieszczeń wraz z charakterystyką działalności;
h)
oświadczenie, Ŝe oferent:
- przyjmuje warunki przetargu i regulaminu bez zastrzeŜeń,
- poniesie koszt sporządzenia umowy najmu przez notariusza (jeŜeli oferent
chce zawrzeć umowę przed notariuszem),
- zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości wraz ze zobowiązaniem do nie zgłaszania roszczeń z tego tytułu w przyszłości,
- jest związany ofertą przez okres 60. dni od terminu składania ofert,
i)
dokument potwierdzający dyspozycję wpłaty wadium.
2. Oferta wymaga wpłacenia przez oferenta wadium w wysokości zapewniającej warunek
skuteczności jej zabezpieczenia.
3. Otwarcie ofert nastąpi 3 września 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie wynajmującego, budynek „E” Sala Wykładowa.
4. Oferty nie zabezpieczone wadium, złoŜone po wyznaczonym terminie lub bez wymaganych dokumentów i oświadczeń, a takŜe nie spełniające warunków określonych w ogłoszeniu lub regulaminie przetargu zostają odrzucone.
5. ZłoŜenie poprawnej oferty lecz poniŜej ceny wywoławczej stawki miesięcznej za 1 m2 lub
poniŜej ceny wywoławczego miesięcznego czynszu najmu spowoduje jej odrzucenie
i przepadek na rzecz wynajmującego wniesionego wadium.
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6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wykluczenia oferenta, który zalega z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub figuruje w rejestrach dłuŜników.
7. Przetarg wygrywają niewykluczeni oferenci, których oferty zawierają najwyŜszą stawkę
miesięczną za 1 m2 lub zawierają najkorzystniejszy bilans stawki miesięcznej za 1 m2
czynszu miesięcznego oraz wykorzystania pomieszczeń.
8. Pozostałe warunki przetargu określa regulamin przetargu.
III. Informacje dodatkowe
1. Warunkiem zawarcia umowy najmu, jeŜeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia
przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro, obliczoną na podstawie średniego
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę, jest otrzymanie przez wynajmującego tej zgody od Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie mieniem na rzecz oferenta zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U.
Nr 106, poz. 493, z późn. zm.). Wynajmujący informuje, Ŝe minister sprawujący nad nim
nadzór moŜe równieŜ nie wyrazić zgody - nie podając przyczyn - na zawarcie umowy
najmu.
2. Wadium złoŜone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, będzie zwrócone
w wysokości nominalnej nie później niŜ 3 dni robocze od dnia odwołania, uniewaŜnienia
lub zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
3. Oferentowi, którego oferta została wybrana wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji,
która stanowi równowartość miesięcznego czynszu najmu brutto ustalonego przetargiem.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty spośród oferujących
tę samą stawkę miesięczną lub miesięczny czynsz najmu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania lub uniewaŜnienia przetargu w całości lub części
bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
5. Uchylenie się wybranego oferenta od zawarcia umowy najmu powoduje przepadek wadium na rzecz wynajmującego.
6. Pomieszczenia moŜna oglądać w dni robocze w godzinach od 1000 do 1400, po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym tel. 012 63 17 169.
7. Regulamin przetargu jest do wglądu w dni robocze w godzinach od 1200 do 1400 w siedzibie wynajmującego, budynek „F”, II p. pokój 209 oraz na stronie internetowej wynajmującego http://www.iztw.krakow.pl.
8. Szczegółowych informacji udziela Michał Liszka, tel. 012 63 17 169.
§6
Zasady sporządzenia oferty
1. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności i odrzucenia, w formie pisemnej w języku
polskim.
2. Do oferty winny być dołączone jako załączniki wszystkie wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o przetargu i w regulaminie przetargu. Załączniki do oferty stanowią jej
integralną część.
3. W przypadku dostarczania przez oferenta kopii lub kserokopii wymaganego dokumentu,
(odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia dowodu toŜsamości) winna ona być przez niego potwierdzona własnoręcznym, czytelnym podpisem z imienną pieczęcią i zaopatrzona w adnotację "za zgodność z oryginałem".
4. Oferent winien przygotować i przedstawić swoją ofertę wraz z załącznikami zgodnie
z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o przetargu i w regulaminie przetargu pod rygorem odrzucenia oferty.
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5. Ofertę naleŜy napisać w sposób czytelny i trwały (np. na maszynie do pisania, drukarce
komputerowej, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferta winna być podpisana
przez oferenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela. UpowaŜnienie do podpisu winno
być potwierdzone, o ile nie jest ono oczywiste. Osoba(y) podpisująca(e) ofertę winna(y)
być upowaŜniona(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wszystkie zapisane strony oferty i załączników
oraz wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być podpisane przez
osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
6. Wszystkie strony oferty i załączników winny być kolejno ponumerowane i trwale ze sobą
złączone w jeden dokument. Załączniki oferty stanowią jej integralną część.
7. Za aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wynajmujący uzna
wyłącznie dokument wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
8. Oferent moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, Ŝe wynajmujący otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty
przed terminem składania ofert podanym w ogłoszeniu o przetargu. Powiadomienie powinno być podpisane przez osobę, która podpisała ofertę, opieczętowane i dostarczone na
zasadach określonych dla sporządzania ofert, przy czym koperty powinny być oznaczone
dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
§7
Postępowanie przetargowe
1. Przetarg moŜe odbyć się chociaŜby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki
określone w ogłoszeniu o przetargu i w regulaminie przetargu.
2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
3. W części jawnej prowadzący przetarg:
a) sprawdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;
b) podaje do wiadomości zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu;
c) ustala liczbę otrzymanych ofert;
d) otwiera koperty z ofertami i wstępnie kwalifikuje je do części niejawnej (komisja nie
ujawnia informacji dotyczących oferowanych cen w badanych ofertach);
e) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
4. Komisja przetargowa nie kwalifikuje oferty do części niejawnej przetargu jeŜeli oferta:
a) nie odpowiada warunkom ogłoszenia o przetargu lub wymaganiom regulaminu przetargu;
b) nie jest skutecznie zabezpieczona wadium;
c) została złoŜona po wyznaczonym terminie na składanie ofert;
d) oferuje stawkę miesięczną za 1 m2 niŜszą od wywoławczej podanej w ogłoszeniu o
przetargu;
e) nie zawiera danych lub dokumentów wymienionych w ogłoszeniu o przetargu lub
dokumenty te lub dane są niekompletne lub niewłaściwe;
f) jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do swojej treści;
g) nie jest podpisana przez osobę(y) upowaŜnioną(e).
5. Oferta nie zakwalifikowana do części niejawnej postępowania zostaje odrzucona jako
niewaŜna. PowyŜsze zdarzenie wraz z uzasadnieniem winno być odnotowane w protokole
postępowania.
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6. Komisja przetargowa wyklucza z przetargu oferentów, w stosunku do których otwarto
likwidację lub których upadłość ogłoszono oraz oferentów, którzy złoŜyli nieprawdziwe
informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania przetargowego.
7. Komisja przetargowa moŜe wykluczyć z przetargu oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub figurują
w rejestrach dłuŜników, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
8. Oferta wykluczonego z przetargu oferenta zostaje odrzucona.
9. JeŜeli nie została złoŜona Ŝadna oferta lub wszystkie złoŜone oferty zostały odrzucone
przetarg zostaje zamknięty. PowyŜsze zdarzenie wraz z uzasadnieniem winno być odnotowane w protokole postępowania.
10. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje analizy zakwalifikowanych
ofert i wybiera najkorzystniejszą(e) z nich lub stwierdza, Ŝe wyboru nie dokonano i przetarg zostaje zamknięty w części lub w całości. PowyŜsze zdarzenie wraz z uzasadnieniem
winno być odnotowane w protokole postępowania.
11. W części niejawnej przetargu, w trakcie analizy, badania i oceny zakwalifikowanych
ofert, komisja przetargowa moŜe zwrócić się do oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert i złoŜenie dodatkowych dokumentów. Niedopuszczalne
jest prowadzenie negocjacji dotyczących złoŜonych oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmian w ich treści. Oferowane stawki miesięczne za 1 m2 są traktowane jako ostateczne i nie podlegają Ŝadnym negocjacjom w trakcie postępowania przetargowego, z zastrzeŜeniem pkt. 12.
12. W przypadku ustalenia przez komisję przetargową, Ŝe kilku oferentów złoŜyło oferty
opiewające na tą samą stawkę miesięczną za 1 m2 - dotyczące tego samego przedmiotu
najmu, komisja przetargowa moŜe zorganizować dodatkowy przetarg ustny w formie licytacji ograniczony do tych oferentów lub dokonać spośród nich swobodnego wyboru oferenta.
13. JeŜeli będzie przeprowadzony dodatkowy przetarg ustny komisja przetargowa zaprasza do
wzięcia w nim udziału wszystkich oferentów, o których mowa w pkt 12 i zawiadamia ich
równocześnie o miejscu i terminie oraz warunkach na jakich zostanie on przeprowadzony.
14. W dodatkowym przetargu ustnego ceną wywoławczą jest stawka miesięczna za 1 m2 zamieszczone w równorzędnych cenowo ofertach.
15. Wadia oferentów zaproszonych do dodatkowego przetargu ustnego przepadają na rzecz
wynajmującego, jeŜeli Ŝaden z uczestników licytacji nie zaoferuje stawki miesięcznej za
1 m2 - równych co najmniej wywoławczym, o których mowa w pkt 11.
16. Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 5% wywoławczej stawki miesięcznej za 1 m2,
o której mowa w pkt 14, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
17. Komisja przetargowa podejmuje decyzje w pełnym składzie większością głosów, w razie
równej liczby głosów – decyduje głos przewodniczącego komisji.
18. Komisja przetargowa sporządza protokół z postępowania przetargowego zawierający co
najmniej informacje o:
- terminie i miejscu przetargu;
- terminie i miejscu ogłoszenia o przetargu;
- oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu;
- wysokości wywoławczej stawki miesięcznej za 1 m2;
- osobach dopuszczonych i niedopuszczonych (wykluczonych) do przetargu z uzasadnieniem;
- rozstrzygnięciach podjętych przez komisję przetargową wraz z uzasadnieniem;
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najwyŜszych oferowanych w złoŜonych ofertach stawkach miesięcznych za 1 m2
z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszych ofert;
kwotach wadiów uiszczonych na poczet kaucji za najem;
imionach i nazwiskach oraz adresach osób lub nazwach i siedzibach firm ustalonych
jako najemcy;
imionach i nazwiskach osób prowadzących przetarg;
dacie sporządzenia protokołu.
§8

Zakończenie postępowania i zawarcie umowy najmu
1. Przetarg uwaŜa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu postępowania przez
członków komisji przetargowej i jego zatwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu.
2. Wynajmujący niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku
lub zamknięciu bez dokonania wyboru oraz dokonuje zwrotu wadiów w wysokości nominalnej uczestnikom przetargu, których oferty nie zostały przyjęte lub zostały odrzucone.
3. Wynajmujący niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferenta, którego oferta została wybrana. JeŜeli po uzyskaniu zgody ministra sprawującego nadzór nad wynajmującym i w razie
konieczności Ministra Skarbu Państwa na wynajem nieruchomości wybranemu oferentowi, oferent ten uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium przepada na
rzecz wynajmującego.
4. Wynajmujący zwraca się niezwłocznie do ministra sprawującego nadzór i w razie konieczności równieŜ do Ministra Skarbu o wydanie zgody na wynajem nieruchomości objętej przetargiem wybranemu oferentowi.
5. W terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni robocze od otrzymania decyzji ministra sprawującego
nadzór i Ministra Skarbu Państwa, wynajmujący zawiadamia oferenta, którego oferta została wybrana o treści tych decyzji.
6. W przypadku pozytywnych decyzji wynajmujący zawiadamia oferenta, którego oferta została wybrana, o miejscu i terminie sporządzenia umowy najmu oraz warunkach zapłaty
kaucji, która winna być wpłacona na konto wynajmującego najpóźniej w dniu zawarcia
umowy lecz przed jej podpisaniem.
7. Koszt zawarcia, na Ŝyczenie oferenta, notarialnej umowy najmu oraz podatki i opłaty
związane z tą czynnością obciąŜają w całości najemcę.
8. Niedotrzymanie ustalonego terminu wpłaty kaucji lub terminu zawarcia umowy najmu
spowoduje przepadek wadium na rzecz wynajmującego, a przetarg w tej części uczyni
niebyłym.
9. W przypadku negatywnej decyzji organu załoŜycielskiego lub Ministra Skarbu wynajmujący dokonuje niezwłocznie zwrotu wadium na rzecz oferenta w wysokości nominalnej,
a przetarg w tej części staje się niebyłym.

DYREKTOR INSTYTUTU

Kraków, 19.08. 2010 r.

Dr Maria Zybura Skrabalak
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