
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu 
32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 

 
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na 

Dzierżawę pomieszczenia/lokalu na aptekę ogólnodostępną  
bądź inną działalność leczniczą lub medyczną  

nie stanowiącą działalności konkurencyjnej dla działalności 
Wydzierżawiającego 

 
 
Postępowanie będzie prowadzone  na zasadach przewidzianych w § 16-23 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów  
na wynajem nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108). 
 
 
I. PRZEDMIOT DZIERŻAWY 
 

1. Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie (lokal) przeznaczony na aptekę ogólnodostępną 
bądź do prowadzenia innej działalności leczniczej lub medycznej nie stanowiącej działalności 
konkurencyjnej dla działalności Wydzierżawiającego. 

2. Lokal stanowiący przedmiot dzierżawy stanowi wydzielone trwałymi ścianami pomieszczenie 
o pow. 105,30 m2, na parterze budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 zlokalizowanego                 
w Oświęcimiu przy ul. Czecha 2, posadowionym na działce nr 2006/491                              
o pow. 0,0609 ha, KW–40779. Właścicielem budynku, a jednocześnie przedmiotu dzierżawy, 
jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.  
Nieruchomość jest wolna od zajęć i zobowiązań. 

 
II. OPŁATY 
 

1. Czynsz dzierżawny będzie liczony w oparciu o stawkę jednostkową za m2 dzierżawionej 
powierzchni określonej w Pkt I ust. 2. Stawka jednostkowa czynszu dzierżawnego netto 
będzie podstawowym podlegającym ocenie kryterium oferty. Do czynszu doliczany będzie 
podatek VAT w wysokości 23%. 
Cena wywoławcza czynszu miesięcznie wynosi 27,00 zł/m2. 

2. Czynsz płatny będzie z dołu w oparciu o system miesięcznych okresów rozliczeniowych,             
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wydzierżawiającego. 

3. Niezależnie od opłat czynszowych Dzierżawca będzie zobowiązany do regulowania na rzecz 
Wydzierżawiającego: 
1) Opłat za centralne ogrzewanie (naliczanych od m2 ogrzewanej powierzchni                      

wg rachunków przedkładanych przez dostawcę usługi Wydzierżawiającemu), 
2) Opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków (według wskazań wodomierza/licznika, 

o którym mowa poniżej). 
4. Dzierżawca zobowiązany będzie do zamontowania na własny koszt wodomierza/wodomierzy 

(podlicznika na wewnętrznej instalacji) w terminie zgodnym z terminem dostosowania 
przedmiotu dzierżawy do rodzaju prowadzonej działalności (patrz: Pkt III). 

5. Każda zmiana stawek za centralne ogrzewanie, wodę oraz odprowadzanie ścieków będzie 
powodowała zmianę opłat naliczanych przez Wydzierżawiającego Dzierżawcy i nie będzie 
stanowić zmiany warunków umowy. 

6. Umowy na dostawę energii elektrycznej (dla lokalu stanowiącego przedmiot dzierżawy 
zamontowany został odrębny podlicznik energii elektrycznej), usługi telekomunikacyjne 
(telefon, internet, itp.), wywóz odpadów, sprzątanie pomieszczeń oraz inne Dzierżawca 
zobowiązany będzie zawrzeć we własnym zakresie. 



7. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany opłat czynszowych za jednomiesięcznym 
wypowiedzeniem. 

8. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu wynikającej ze wzrostu 
poziomu cen rynkowych gruntów lub powierzchni użytkowych. Zmiana taka może 
następować nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Dzierżawca może zażądać kalkulacji 
cenowych lub wycen celem udokumentowania, że zmiana stawki czynszu wynika ze wzrostu 
poziomu cen rynkowych gruntów lub powierzchni użytkowych. Zmiana czynszu, o której 
mowa powyżej wymaga sporządzenia aneksu, lecz brak zgody Dzierżawcy                              
na zaproponowaną stawkę skutkuje uprawnieniem Wydzierżawiającego do rozwiązania 
umowy dzierżawy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

9. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek           
z ofert i bez podania przyczyny. 

 
III. DODATKOWE WARUNKI DZIERŻAWY 
 

Przed rozpoczęciem działalności, lecz nie później niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy, 
Dzierżawca zobowiązany jest dostosować pomieszczenie stanowiące przedmiot dzierżawy                
do wymogów prawnych odpowiednich dla działalności Dzierżawcy. W tym samym terminie 
Dzierżawca zobowiązany będzie do zamontowania na własny koszt wodomierza/wodomierzy 
(podlicznika na wewnętrznej instalacji wodociągowo kanalizacyjnej) zgodnie z Pkt II ust. 4. 
 
IV. WADIUM 
 

1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie przewidzianym  
w niniejszym ogłoszeniu. Wadium stanowi zabezpieczenie przepadające na rzecz ZLA 
Oświęcim w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do 7 dni od dnia 
ogłoszenia o wyniku przetargu. 

2. Wadium w kwocie 2500 złotych należy uiścić w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy 
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu w Banku Pekao SA,                                 
nr: 26 1240 4748 1111 0000 4870 8670 , najpóźniej do dnia 05.12.2011 roku. 

 
V. WARUNKI PRZETARGU 

 

1. Przed przystąpieniem do przetargu i złożeniem oferty pisemnej należy zapoznać się                    
z dokumentacją przetargową, w tym projektem umowy dzierżawy, który nie podlega 
negocjacjom. 

2. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy udzielane będą                     
w Sekretariacie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim,             
ul. Garbarska 1 (pok. 119), tel.: 33/844-42-95. Zalecana jest pisemna, faksowa lub mailowa 
forma ewentualnych zapytań. 

3. Pomieszczenie stanowiące przedmiot dzierżawy można oglądać w dni robocze w godzinach: 
8.00-13.00, po uprzednim zgłoszeniu Wydzierżawiającemu - ZLA w Oświęcimiu - 
zainteresowania oględzinami drogą pisemną lub faksową. Wydzierżawiający niezwłocznie, 
najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia, wyznaczy termin oględzin             
i powiadomi o nim Zgłaszającego (Zgłaszający może wnioskować o szczególną formę 
powiadomienia, np. telefoniczną, lub też wskazać proponowany termin oględzin,                  
który jednak nie wiąże Wydzierżawiającego). 

4. Warunkami przystąpienia do przetargu i kwalifikacji do części niejawnej postępowania są: 
1) Złożenie Oferty wg zał. nr 1, 
2) Wpłacenie wadium w wymaganym terminie i wysokości, 
3) Okazanie wraz ze złożeniem oferty lub dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium            

w ustalonym terminie i wysokości, 
4) Załączenie zaparafowanego projektu umowy. 



5) Wskazanie działalności, którą Oferent będzie prowadził w pomieszczeniu stanowiącym 
przedmiot dzierżawy oraz załączenie odpowiednich decyzji i zezwoleń na prowadzenie 
działalności zgodnej z typem działalności, którą Oferent będzie prowadził                          
w pomieszczeniu stanowiącym przedmiot dzierżawy. 

 
VI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w postaci 
druku maszynowego, komputerowego lub nieścieralnym atramentem; nie przewiduje się 
możliwości składania ofert w formie elektronicznej. Dokumenty złożone w języku obcym 
będą respektowane wyłącznie, jeśli wraz z nimi Oferent złoży ich tłumaczenie na język polski 
dokonane przez tłumacza przysięgłego. Każda strona przetłumaczonego dokumentu winna 
być opatrzona podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego. 

2. Oferta winna być sporządzona na przygotowanych i udostępnionych drukach załączników 
lub w oparciu  o zawartą w nich treść. 

3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
Oferenta. 

4. Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do oferty mogą być dostarczone w formie 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby 
wskazane w ust. 3. 

5. Gdy złożona kopia wymaganego dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości             
co do jej prawdziwości Wydzierżawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym 
terminie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu. 

6. Gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik konieczne jest załączenie do oferty oryginału 
pełnomocnictwa lub jego kopii notarialnie potwierdzonej. Umocowanie do działania                 
w cudzym imieniu oparte na oświadczeniu reprezentowanego powinno czynić zadość 
wymaganiom dotyczącym jego formy przewidzianym w odrębnych przepisach prawa,              
ze wskazaniem rodzaju pełnomocnictwa i jego zakresu. 

7. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
8. Wszelkie zamieszczone w ofercie poprawki pod rygorem odrzucenia oferty muszą być 

naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
9. Oferty pisemne należy składać do dnia 08.12.2011r. godz. 9.00 w Sekretariacie Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1, pok. 119. W dniu 08.12.2011r. 
o godz. 9.30 odbędzie się część jawna postępowania, na której Wydzierżawiający otworzy                
i zweryfikuje złożone oferty, przyjmie dodatkowe wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów oraz 
ogłosi, które oferty zostaną zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, jak również 
termin przeprowadzenia części niejawnej przetargu oraz termin zamknięcia przetargu. 

10. Do części niejawnej nie zostaną zakwalifikowane w szczególności oferty, które: 
1) nie odpowiadają warunkom przetargu, 
2) zostały złożone po terminie, 
3) nie zawierają wymaganych danych lub dokumentów, lub są one niekompletne, 
4) do ofert nie dołączono dowodów wpłaty wadium, lub wadium zostało wpłacone wadliwie 

(np. po terminie), 
5) są nieczytelne bądź budzą wątpliwości co do treści. 

11. Zarówno w przypadku doręczenia oferty w drodze przesyłki pocztowej, kurierskiej,                 
lub osobiście w siedzibie Wydzierżawiającego, koperta ma być zaadresowana według 
poniższego wzoru: 

 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu  
32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 

 

Przetarg nieograniczony pisemny:  
DZIERŻAWA POMIESZCZENIA UL. CZECHA 2 

 



12. Koperta powinna zawierać nazwę i siedzibę oferenta umożliwiając odesłanie oferty złożonej 
po terminie. 

13. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert będą niezwłocznie zwracane 
oferentom, a w przypadku braku możliwości zwrotu będą odsyłane do nadawcy bez 
otwierania. 

14. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie jednostkowa cena ofertowa dzierżawy netto, rozumiana 
jako najwyższa cena za 1 miesiąc dzierżawy 1-go m2 powierzchni dzierżawy liczona bez podatku 
VAT i bez opłat dodatkowych (za media). 

 
VIII. ZAMKNIĘCIE PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY 

 

1. Zamknięcie przetargu nastąpi po zakończeniu części niejawnej postępowania. W ciągu 3 dni 
od dnia zamknięcia przetargu jego uczestnicy zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach 
przetargu, wyniki przetargu zostaną również ogłoszone na stronie internetowej ZLA                 
w Oświęcimiu. Umowa na dzierżawę pomieszczenia zostanie zawarta nie wcześniej                 
niż 14 dni po dniu ogłoszenia wyników przetargu. Przekazanie przedmiotu dzierżawy będzie 
możliwe najwcześniej w dniu podpisania umowy dzierżawy.  

2. Przekazanie przedmiotu dzierżawy dokonane zostanie poprzez podpisanie stosownego 
protokołu zdawczo-odbiorczego, określającego ogólny stan przedmiotu dzierżawy (opis 
lokalu, wskazanie stanów liczników, wskazanie uszkodzeń i uchybień, itp.). 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Niniejsze ogłoszenie oraz dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia będą dostępne               
na stronie internetowej www.zlaoswiecim.pl oraz w Sekretariacie Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1, pok. 119. 
 
 
Osoby wyznaczone do kontaktów z oferentami: 
W sprawach proceduralnych:  
Paweł Saratowicz (tel. 502-625-532); 
W sprawach merytorycznych i w przedmiocie oględzin lokalu: 
Dyrektor ZLA w Oświęcimiu Wojciech Wokulski (tel. 33/844-42-95). 
Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca w PR2 Pani Elżbieta Gottman  
(tel. 33/842-39-16, 33/842-25-45). 
 
 
Oświęcim, dnia 10.11.2011r. 


