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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 
DZIERśAWĘ SPALARNI ODPADÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCĄ CZĘŚCIĄ NIERUCHMOŚCI  

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 
 
I. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA PRZETARGU. 
Organizatorem przetargu jest:  
 Szpital Specjalistyczny  
 im. J. K. Łukowicza 
 ul. Leśna 10 
 89-600 Chojnice 
        tel. 052- 39-56-769  fax 052-39-56-569  
        e-mail  sekretariat@szpital.chojnice.pl  
II. PRZEDMIOT PRZETARGU. 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierŜawa spalarni odpadów medycznych usytuowanej na 
terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, przy ul. Leśnej 10,  
89-600 Chojnice, o łącznej powierzchni uŜytkowej 168,02 m2 wyposaŜonej w maszyny  
i urządzenia techniczne. 

2. Opis pomieszczeń oraz wykaz sprzętu zawiera Załącznik nr 1 do niniejszych 
„Szczegółowych warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym”. 

3. WyŜej opisany przedmiot przetargu usytuowany jest na części nieruchomości, stanowiącej 
zabudowę działki nr 4283 o powierzchni 55757 m2 połoŜonej w Chojnicach przy  
ul. Leśnej 10, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą o nr KW 19886. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu 
Chojnickiego.  

4. Organizator przetargu oświadcza, Ŝe na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz 
uchwały Zarządu Powiatu Chojnickiego nr 78/2002 z dnia 05.09.2002 r. roku i umowy 
uŜytkowania nieruchomości z dnia 07.11.2002 r. oraz oświadczenia o ustanowieniu 
uŜytkowania z 05.11.2002 r. (Rep. A Nr 437/2002) przysługuje mu  uprawnienie do 
nieodpłatnego korzystania ze wskazanej powyŜej nieruchomości, w tym budynku  
i znajdujących się w nim pomieszczeń stanowiących przedmiot niniejszego przetargu. 

5. Poza prawem uŜytkowania ustanowionym na rzecz Szpitala Specjalistycznego  
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach brak jest obciąŜeń nieruchomości oraz zobowiązań, 
których przedmiotem jest nieruchomość. 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU  

1. Uczestnicy przetargu mogą składać oferty wyłącznie na cały przedmiot niniejszego 
przetargu, nie dopuszcza się składania częściowych ofert odrębnie na którekolwiek  
z pomieszczeń znajdujących się we wskazanym powyŜej kompleksie pomieszczeń. 

2. Okres dzierŜawy przedmiotu przetargu obejmuje 10 (słownie: dziesięć) lat.  
3. Organizator przetargu - WydzierŜawiający informuje, Ŝe minimalna, wywoławcza cena  

w postaci miesięcznego czynszu za dzierŜawę przedmiotu przetargu wynosi miesięcznie za 
1 metr kwadratowy netto 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) netto plus VAT 22%, 
tj. brutto 18,30 zł (słownie: osiemnaście złotych 30/100). 

4. Do kwoty czynszu dzierŜawnego doliczana będzie kwota podatku VAT w obowiązującej 
wysokości. 

5. Płatność czynszu na rzecz WydzierŜawiającego dokonywana będzie z góry w terminie do  
10 (słownie: dziesiątego) dnia kaŜdego miesiąca. 

6. Kwota czynszu dzierŜawnego nie zawiera opłat za: 
a. dostawę wody i odprowadzanie ścieków, 
b. wywozu nieczystości stałych – odpadów komunalnych lub podobnych do 

komunalnych, 
c. wywozu odpadów poprodukcyjnych pozostałych po procesie spalania, 
d. dostawę energii cieplnej, 
e. dostawę energii elektrycznej, 
f. dostawę gazu, 
g. telefony i internet. 

7. Płatności za usługi i dostawy mediów regulowane będą na następujących zasadach: 
a. Za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – na podstawie wskazań licznika  

i kosztów ponoszonych przez WydzierŜawiającego. 
b. Za wywóz nieczystości stałych – odpadów komunalnych lub podobnych do 

komunalnych DzierŜawca jest zobowiązany zawrzeć odrębną umowę z podmiotem 
świadczącym te usługi. 
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c. Za wywóz odpadów poprodukcyjnych pozostałych po procesie spalania - 
DzierŜawca jest zobowiązany zawrzeć odrębną umowę z podmiotem świadczącym 
te usługi. 

d. Za dostawę energii cieplnej – na podstawie miesięcznej zryczałtowanej stawki 
ustalonej między stronami. Obecnie stawka ta wynosi 6,00 zł netto plus 
obowiązujący VAT za 1 m2 ogrzewanej powierzchni. Powierzchnia ogrzewana 
wynosi 132,06 m2. 

e. Za dostawę energii elektrycznej - na podstawie wskazań licznika i kosztów 
ponoszonych przez WydzierŜawiającego. 

f. Za dostawę gazu - na podstawie wskazań licznika i kosztów ponoszonych przez 
WydzierŜawiającego. 

g. Za usługi telefoniczne oraz internetowe - DzierŜawca jest zobowiązany zawrzeć 
odrębne umowy z podmiotami świadczącymi te usługi. Dopuszcza się korzystanie  
z centrali telefonicznej i łącza internetowego WydzierŜawiającego. Rozliczenia będą 
dokonywane na podstawie opłaty ryczałtowej i bilingów. 

8. DzierŜawcę obciąŜają dodatkowo wszelkie opłaty związane z podatkiem gruntowym i od 
nieruchomości, stosownie do powierzchni dzierŜawionych pomieszczeń. 

9. Oferent ponosi wszelkie skutki istnienia faktycznych i prawnych uwarunkowań i procedur 
związanych z warunkami techniczno-lokalowymi przedmiotu przetargu pod kątem 
planowanej działalności. Oferent obowiązany jest sprawdzić dokładnie warunki lokalowo-
techniczno - kosztowe przedmiotu przetargu pod kątem wymogów dla swojej planowanej 
działalności, a ewentualne niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a wymogami po 
podpisaniu umowy obciąŜają w całości DzierŜawcę. 

10. Organizator przetargu informuje, Ŝe od DzierŜawcy wymagane jest ubezpieczenie (na 
własny koszt) ruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz OC prowadzonej 
działalności przez okres trwania umowy dzierŜawy. DzierŜawca będzie zobowiązany do 
złoŜenia uwierzytelnionej kopii umowy ubezpieczenia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni 
od daty jej zawarcia WydzierŜawiającemu - Organizatorowi przetargu. 

11. Niniejszy przetarg organizowany jest w oparciu o uchwałę Zarządu Powiatu Chojnickiego  
nr 78/2002 z dnia 05.09.2002 r. roku i umowę uŜytkowania nieruchomości z dnia 
07.11.2002 r. oraz oświadczenia o ustanowieniu uŜytkowania z 05.11.2002 r. (Rep. A  
Nr 437/2002), a takŜe § 8 ust. 2 uchwały nr XXVII/236/2009 Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierŜawienia spalarni odpadów medycznych,  
w związku z art. 53 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
(tj. - Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). 

 
IV.  JĘZYK OBOWIĄZUJĄCY W NINIEJSZYM PRZETARGU – JĘZYK POLSKI.  
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoŜy uczestnik postępowania, musi być napisana  
w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy złoŜyć 
przetłumaczone na język polski i poświadczone przez uczestnika przetargu. W języku polskim 
prowadzona będzie równieŜ cała korespondencja między Organizatorem przetargu, a jego 
uczestnikami. 
 
V. FORMA PISEMNA. 
Organizator przetargu określa, iŜ oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna zostać sporządzona 
pismem maszynowym lub przy uŜyciu sprzętu komputerowego oraz opatrzona oryginalnym 
(własnoręcznym) podpisem uczestnika postępowania i oryginalną pieczęcią firmową. 
(Uwaga: Organizator przetargu dopuszcza czytelne wypełnienie oferty wraz ze 
wszystkimi załącznikami pismem ręcznym przy uŜyciu nieścieralnego atramentu lub 
tuszu). 
 
VI. WADIUM 
1. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie, tj. najpóźniej do momentu 

składania ofert, wniosły wadium. 
2. Wysokość ustalonego dla przedmiotu przetargu wadium wynosi – 10.000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
3. Wadium wyłącznie w formie pienięŜnej naleŜy wnieść na następujący rachunek bankowy 

Organizatora przetargu – Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach:  Bank BPH 
S.A. o/Chojnice nr 97 1060 0076 0000 3310 0015 9314 z dopiskiem „wadium – dzierŜawa 
spalarni odpadów medycznych”.  

4. Za termin wpłaty wadium uwaŜa się wpływ na rachunek Organizatora przetargu. 
5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później 

niŜ przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 
1) odwołania przetargu; 
2) zamknięcia przetargu; 
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3) uniewaŜnienia przetargu; 
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

6. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet 
przyszłych płatności. 

7. Brak wpłaty wadium w tym terminie uznane zostanie przez Organizatora przetargu za 
niespełnienie warunku udziału w postępowaniu i skutkować będzie odrzuceniem złoŜonej oferty. 

8. JeŜeli osoba ustalona jako dzierŜawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu skierowanym przez 
Organizatora przetargu, Organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu. 

 
VII. POZOSTAŁE WARUNKI STAWIANE DZIERśAWCY: 
1. Organizator przetargu wskazuje, Ŝe poza wpłaceniem wadium, warunkiem udziału  

w postępowaniu przetargowym jest: 
1.1. posiadanie przez uczestnika postępowania sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie umowy dzierŜawy, tj. niezaleganie z podatkami oraz opłatami  
z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 

1.2. zobowiązanie się uczestnika postępowania do prowadzenia działalności w zakresie odbioru, 
transportu i utylizacji odpadów medycznych lub jej rozpoczęcia po wygranym przetargu, 

1.3. zobowiązanie się uczestnika postępowania do wykonania ewentualnej adaptacji 
pomieszczeń, będących przedmiotem niniejszego postępowania do celów działalności, 
którą Oferent zamierza prowadzić w przedmiocie dzierŜawy.  

2. Szczegółowy zakres prac adaptacyjnych mający na celu dostosowanie przedmiotu przetargu do 
potrzeb DzierŜawcy musi być zgodny z przepisami Prawa budowlanego, a takŜe zgodny  
z innymi stosownymi przepisami. 

3. Po wykonaniu prac adaptacyjnych DzierŜawca winien doprowadzić teren prac oraz teren 
przyległy do naleŜytego stanu, w tym posprzątać i usunąć ewentualne szkody wynikłe  
z przeprowadzanych prac, w szczególności w razie naruszenia stanu lub kolorystyki elewacji 
zewnętrznej, DzierŜawca winien doprowadzić stan elewacji i jej kolorystykę do jednolitej formy. 

4. Wszystkie koszty związane ze wskazaną adaptacją, w tym projektami, uzyskaniem stosownych 
zezwoleń i uzgodnień, a takŜe robotami budowlanymi i uzyskaniem pozwoleń na uŜytkowanie 
ponosi przyszły DzierŜawca. 

5. Organizator przetargu informuje, Ŝe w ramach działalności prowadzonej w przedmiocie 
przetargu maksymalna ilość spalanych odpadów nie moŜe przekraczać 100 kg/1godzinę. 

6. Organizujący przetarg zobowiązuję przyszłego DzierŜawcę do nieodpłatnego odbioru i utylizacji 
odpadów medycznych pochodzących z działalności WydzierŜawiającego w ilości ok. 7000 kg 
miesięcznie. Ilość ponad 7000 kg będzie utylizowana przez WydzierŜawiającego odpłatnie. 

7. DzierŜawca zobowiązany jest do wydzierŜawienia samochodu cięŜarowego FIAT SCUDO  
1,6 MJET (przystosowanego do transportu odpadów medycznych i weterynaryjnych) na okres 
30 m-cy za miesięczną dzierŜawę w wysokości 1868 zł brutto. Po uregulowaniu ostatniej raty 
samochód przechodzi na własność DzierŜawcy. 

8. DzierŜawca zobowiązany jest do zatrudnienia 2 pracowników spalarni do chwili podpisania 
umowy zatrudnionych u WydzierŜawiającego. 

9. DzierŜawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt urządzenia do opomiarowania 
zuŜytego ciepła (licznik poboru). 

 
VIII. ZOBOWIĄZANIA WYDZIERśAWIAJĄCEGO 
1. WydzierŜawiający zobowiązuje się do cesji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi na 

odbiór i utylizację odpadów medycznych i weterynaryjnych na rzecz DzierŜawcy. 
2. WydzierŜawiający zobowiązuje się do odbioru wyprodukowanego w procesie technologicznym 

spalania odpadów całego ciepła po cenie stanowiącej maksymalnie 75% stawki wg MZEC 
Chojnice dla kotłowni gazowej. 

3. WydzierŜawiający udostępni wszelką dokumentację budowlaną i techniczną przedmiotu 
przetargu będącą w jego posiadaniu. 

4. WydzierŜawiający wyraŜa zgodę na ewentualną modernizację spalarni do potrzeb DzierŜawcy 
na warunkach przedstawionych powyŜej. 

 
VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA. 
KaŜdy z uczestników postępowania jest zobowiązany do złoŜenia w ofercie następujących 
dokumentów i oświadczeń:  
1. Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszych 

„Szczegółowych warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym”), 
2. Kopia dowodu wniesienia wadium, 
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3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem 
terminu  składania ofert; 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, Ŝe uczestnik 
postępowania nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

5. Oświadczenie uczestnika postępowania, iŜ nie figuruje w Krajowym Rejestrze DłuŜników 
(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszych „Szczegółowych warunków udziału 
w pisemnym przetargu nieograniczonym”). 

6. Oświadczenie uczestnika postępowania, iŜ w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy uzyska wszystkie przewidziane prawem i niezbędne do prowadzenia działalności  
w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów pozwolenia, decyzje, koncesje bądź 
zaświadczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszych „Szczegółowych 
warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym”). 

7. Oświadczenie uczestnika postępowania, iŜ dokonał wizji lokalnej nieruchomości – 
budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń, których dzierŜawa stanowi przedmiot 
przetargu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszych „Szczegółowych 
warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym”), 

8. Koncepcja funkcjonowania spalarni. 
9. Pełnomocnictwo, o ile uprawnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentu wskazanego 

w punkcie 3. 
KaŜdy z uczestników postępowania jest zobowiązany złoŜyć dokumenty wymagane przez 
Organizatora przetargu w jednej z następujących form: 
- oryginały, 
- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez jego organy lub uczestnika 

postępowania będącego osobą  fizyczną. 
 
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami:  
 
Oferta - przetarg pisemny nieograniczony – dzierŜawa spalarni odpadów medycznych 
będącej częścią nieruchomości Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
w Chojnicach, DZAP-SP-1/10 
Nazwa i siedziba uczestnika postępowania: ................................  
Nie otwierać przed 08.11.2010 roku, godz. 09:30. 
 
naleŜy dostarczyć i doręczyć do dnia:  8 listopada 2010 roku do godz. 9:00 do:  

Szpital Specjalistyczny  
im. J. K. Łukowicza  
ul. Leśna 10 
89-600 Chojnice 
Dział Zamówień Publicznych, parter, pok. nr 119 

2. Za moment złoŜenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Organizatora 
przetargu. 
3. Oferta złoŜona po terminie wskazanym w pkt VII.1 zostanie zwrócona uczestnikowi 
postępowania bez otwierania. 
4. Zamknięcie koperty powinno wykluczać moŜliwość przypadkowego jej otwarcia.  
5. Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i parafowane przez oferenta. 
6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których uczestnik postępowania (Oferent) naniósł zmiany, muszą 
być parafowane przez osobę upowaŜnioną do występowania w imieniu i na rzecz Oferenta. 
 
VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
1. Otwarcie ofert – termin przetargu - nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie 
się w dniu 8 listopada 2010 roku o godz. 9:30 w:   

Szpital Specjalistyczny  
im. J. K. Łukowicza  
ul. Leśna 10 
89-600 Chojnice 
Dział Zamówień Publicznych, parter, pok. nr 119 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferent moŜe złoŜyć jedną ofertę (w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności). Treść oferty musi odpowiadać niniejszym„Szczegółowym warunkom udziału  
w pisemnym przetargu nieograniczonym”. 
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3. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich 
Oferentów, ceny złoŜonych ofert oraz inne istotne warunki wykonania zamówienia. 
4.  Informacje ogłoszone podczas otwarcia Organizator przetargu przekaŜe niezwłocznie 
Oferentom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
5.   Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Oferentów. 
6. Komisja nie będzie prowadzić Ŝadnych negocjacji z Oferentami. W toku badania  
i oceny ofert Organizator przetargu moŜe Ŝądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złoŜonych ofert. 
 
IX. MOśLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ UCZESTNIKÓW PRZETARGU Z PRZEDMIOTEM 
PRZETARGU 
Z pomieszczeniami stanowiącymi przedmiot przetargu moŜna zapoznawać się od poniedziałku do 
piątku (po uprzednim umówieniu się z osobą odpowiedzialną merytorycznie ze strony Organizatora 
przetargu – tj. kierownikiem działu techniczno – eksploatacyjnego Henrykiem Dorawą) w dniach 
pracy Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach pomiędzy godz. 9.00 i 14.00. 
 
X. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 

z ofert. 
2. Do kontaktu z uczestnikami postępowania upowaŜnieni są: 

a. p. Henryk Dorawa – strona merytoryczno - organizacyjna i merytoryczno – techniczna 
– tel.: 052-39-56-565, (dni robocze - w godzinach: 8.00 - 14.30), 

b. p. Anna Wutrych – strona formalno-prawna - tel.: 052-39-56-974, faks: 052-39-56-
505 (dni robocze - w godzinach: 8.00 - 14.30). 

3. Przetarg moŜe się odbyć, chociaŜby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone  
w ogłoszeniu o przetargu. 

4. Organizator przetargu nie zwraca złoŜonych w postępowaniu ofert. 
5. Przetarg uwaŜa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeŜeli nie wpłynęła ani jedna oferta 

lub Ŝaden z uczestników nie zaoferował ceny wyŜszej od wywoławczej, a takŜe, jeŜeli komisja 
przetargowa stwierdziła, Ŝe Ŝadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 

6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do uniewaŜnienia przetargu bez podania 
przyczyny. 

7. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złoŜyli oferty,  
o wyniku przetargu w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

 
XI. ZASADY OCENY OFERT. 
Ustala się następujące kryteria oceny ofert i ich rangę w ocenie:  
 
Lp. KRYTERIUM RANGA  
1. NajwyŜsza stawka czynszu w skali 1 miesiąca  0,4 
2. Cena za odbiór i utylizację 1 kg opadów powyŜej określonej w punkcie VII. 6 ilości 

7000 kg odpadów miesięcznie 
0,4 

3. Koncepcja funkcjonowania spalarni z uwzględnieniem elementów oceny 0,1 
4. Cena ciepła (wyraŜona jako % ceny MZEC Chojnice za 1 GJ) 0,1 

 
Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów. 
 

1. NajwyŜsza stawka czynszu netto za 1 m2 w skali 1 miesiąca  
                         
                     stawka czynszu w ofercie rozpatrywanej 
P1= 0,4 x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
                     najwyŜsza oferowana stawka czynszu  
W ramach kryterium moŜna uzyskać maksymalnie 40 punktów. 
 

2. Cena za odbiór i utylizację 1 kg odpadów > 7000 kg 
                         
                     najniŜsza oferowana cena brutto  
P2= 0,4 x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
                     cena brutto w ofercie rozpatrywanej 
W ramach kryterium moŜna uzyskać maksymalnie 30 punktów. 
 
 

3. Koncepcja funkcjonowania spalarni – kryterium oceniane będzie przez członków 
komisji przetargowej indywidualnie z uwzględnieniem poniŜszych elementów: 
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L.p. Oceniany element koncepcji funkcjonowania spalarni Punktacja 
1 Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu podobnej 

działalności oraz oświadczenie o dalszym kontynuowaniu 
działalności polegającej na spalaniu odpadów medycznych 

0 - 5 pkt 

2 Deklarowane nakłady przeznaczone na modernizację 
przedmiotu przetargu 

0 - 5 pkt 

 Razem maksymalnie: 10 pkt 
 
                     Ilość punktów uzyskanych w ofercie rozpatrywanej  
P3= 0,1 x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
                     Maksymalna moŜliwa do uzyskania ilość punktów ramach kryterium 
W ramach kryterium moŜna uzyskać maksymalnie 20 punktów. 
 

4. Cena ciepła (wyraŜona jako % ceny MZEC Chojnice za 1 GJ) 
                         

najniŜszy % ceny MZEC Chojnice za 1 GJ  
P3= 0,1 x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
                     % ceny MZEC Chojnice w rozpatrywanej ofercie 
W ramach kryterium moŜna uzyskać maksymalnie 10 punktów. 
 
 
P = P1+ P2+ P3+ P4 

 
Maksymalnie oferta moŜe uzyskać 100 pkt. 
 
XII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY. 
1. Wzór umowy dzierŜawy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych „Szczegółowych warunków 

udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym”. 
2. Uczestnik postępowania, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany 

do zawarcia umowy dzierŜawy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora przetargu  
w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie moŜe być krótszy niŜ 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.  
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DZIERśAWA STANOWI 

PRZEDMIOT PRZETARGU 
 
 

POMIESZCZENIA O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 168,02 M2 - OPIS 

1. PołoŜenie: 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10. Nieruchomość stanowi zabudowę działki nr 4283  
o powierzchni 55757 połoŜonej w Chojnicach przy ul. Leśnej 10, dla której Sąd Rejonowy  
w Chojnicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW 19886.  

2. Właściciel przedmiotu przetargu – Powiat Chojnicki (nieruchomości przekazane w nieodpłatne 
uŜytkowanie Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach). 

3. Powierzchnia uŜytkowa: 
a. hala główna spalarni 79,60 m2, 
b. pomieszczenie obsługi 11,09 m2, 
c. szatnia brudna 3,07 m2, 
d. szatnia czysta 8,14 m2, 
e. umywalnia + WC 7,18 m2, 
f. przedsionek 5,53 m2, 
g. korytarz 7,79 m2, 
h. korytarz 9,66 m2, 
i. magazyn podręczny 4,46 m2, 
j. pomieszczenie kondycjonowania popiołu 13,65 m2, 
k. magazyn odpadów medycznych 17,85 m2. 

 - łączna powierzchnia –  168,02 m2, w tym powierzchni ogrzewana – 132,06 m2 (lit. a – h). 
4. Usytuowanie: budynek parterowy oraz z 4 wejściami usytuowany na działce 4283. Parking przy 

budynku. 
5. WyposaŜenie budynku w urządzenia techniczne: 

a. instalacja elektryczna – 400 V 50 Hz. Dopuszczalna moc podłączeniowa max 40kW.  
Zwiększenie mocy wymagać będzie wykonania nowego przyłącza ze stacji 
transformatorowej na koszt DzierŜawcy. 

b. instalacja wodno-kanalizacyjna – woda zimna i ciepła z lokalnej kotłowni Szpitala – 
opomiarowana. WydzierŜawiający moŜe dostarczyć DzierŜawcy ciepłą wodę 
uŜytkową maksymalnie w ilościach niezbędnych do funkcjonowania socjalno-
bytowego przedmiotu dzierŜawy  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz.70) 

c. ogrzewanie z lokalnej kotłowni Szpitala, 
d. instalacja gazowa - z oddzielnym  opomiarowaniem przy mocy umownej 3,50 m3/h 

oraz rocznym poborze gazu 12000 m3/rok. DzierŜawca w przypadku 
modernizowania urządzeń gazowych do prowadzenia działalności, zobowiązany jest 
w własnym zakresie i na własny koszt do przystosowania instalacji gazowej dla 
swoich potrzeb zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

e. budynek jest niepodpiwniczony. 
6. WyposaŜenie budynku w sprzęt: Spalarka odpadów medycznych typ SP-100 (prod. GPPU 

Gdańsk) z wyposaŜeniem, zmodernizowana w 2007 roku, doposaŜona w 24-godzinny system 
monitoringu emisji spalin (prod. ENVAG Warszawa) wraz z systemem oczyszczania spalin – filtr 
workowy (prod. ECO INSTAL Kościan). 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierŜawy: działalność w zakresie odbioru i utylizacji odpadów 
niebezpiecznych pochodzących z działalności słuŜb medycznych oraz związanych z nimi badań. 

8. Szczegółowy zakres przebudowy, modernizacji, prac remontowo-budowlanych, adaptacyjnych, 
itp. budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń (zgodny z przepisami Prawa budowlanego) 
mający na celu dostosowanie przedmiotu przetargu do potrzeb DzierŜawcy wymaga 
kaŜdorazowo opracowania przez DzierŜawcę stosownej dokumentacji technicznej i budowlanej, 
zatwierdzenia i uzgodnienia oraz ewentualnie uzyskania pozwolenia na budowę oraz uprzedniej, 
pisemnej zgody WydzierŜawiającego. Dokumentację i uzyskanie uzgodnień DzierŜawca  wykona 
we własnym zakresie i na własny koszt.  

9. Wymagane zezwolenia, pozwolenia lub uzgodnienia z instytucji kontrolujących (Państwowa 
Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, StraŜ PoŜarna) potrzebnych  do rozpoczęcia 
lub prowadzenia planowanej działalności DzierŜawca uzyskuje we własnym zakresie. 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 2 
 

FORMULARZ OFERTY  
 

 
                                   

…………………………………………………………     …………………………………….. 
/ pieczątka nagłówkowa  Oferenta/                                              / miejscowość i data/ 

 
OFERTA 

na dzierŜawę spalarni odpadów medycznych będącej częścią nieruchomości  
Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 

dotycząca: 
 
I. PRZEDMIOT PRZETARGU: 
dzierŜawa spalarni odpadów medycznych usytuowanej na terenie Szpitala Specjalistycznego  
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, przy ul. Leśnej 10, 89-600 Chojnice, o łącznej powierzchni 
uŜytkowej 168,02 m2 wyposaŜonej w maszyny i urządzenia techniczne. 
 
.......................................................................................................................................... 
                                                      /nazwa Oferenta/ 
 
.......................................................................................................................................... 
                                                      /siedziba Oferenta/ 
 
nr telefonu............................ nr faksu..........................  REGON:...................  
NIP........................... 
 
II. STAWKA CZYNSZU ZA PRZEDMIOT PRZETARGU W SKALI JEDNEGO MIESIĄCA ZA 1 M2 

 

 
Przedmiot 
przetargu 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
1 m2 

miesięcznie 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 
1 m2 

miesięcznie 

Powierzchnia 
przedmiotu 
przetargu  

w m2 
 

Wartość 
netto za 
całość 

powierzchni 
w m2 

miesięcznie 

 
 

VAT 
% 

Wartość 
brutto za 

całość 
powierzchni 
przedmiotu 
przetargu w 

m2 

miesięcznie 
DzierŜawa 
spalarni 
odpadów 

medycznych 

 
 

 168,02    

 
III. CENA ZA ODBIÓR I UTYLIZACJĘ 1 KG ODPADÓW POWYśEJ USTALONEJ MIESIĘCZNEJ 
ILOŚCI 7000 KG: 
 
Cena za 1 kg netto: ……………………… 
VAT: ………………………………………….. 
Cena za 1 kg brutto: ……………………. 
 
IV. Koncepcja funkcjonowania spalarni (Zamawiający dopuszcza przedstawienie 
koncepcji funkcjonowania spalarni w formie osobnego załącznika): …………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V. Cena za ciepło (za 1 GJ) wyraŜona jako % ceny MZEC Chojnice: 
 ………………………………… 
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V. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI, KTÓRA BĘDZIE PROWADZONA NA TERENIE PRZEDMIOTU 
PRZETARGU:  
 
.………….............................................................................................................................. 
 
.………….............................................................................................................................. 
 
 
VI. OŚWIADCZENIA:  
1. Oświadczam, Ŝe akceptuję bez zastrzeŜeń warunki udziału w przetargu i w przypadku uznania 

mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się, Ŝe do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem 
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 – w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora 
przetargu.  

2. Oświadczam, Ŝe znany mi jest stan faktyczny i prawny oferowanego do dzierŜawy mienia i nie 
zgłaszam z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeŜeń, dokonałem naleŜytego sprawdzenia warunków 
lokalowo-techniczno-kosztowych przedmiotu przetargu pod względem wymogów dla swojej 
planowanej działalności oraz podejmuję się w stosunku do dzierŜawionego mienia wywiązać się 
ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 

 
V. PROPONOWANY SPOSÓB REALIZACJI DODATKOWYCH WARUNKÓW PRZETARGU 
1. Oświadczam, Ŝe w przypadku planowanej modernizacji przedmiotu przetargu zobowiązuję się do 
wykonania adaptacji pomieszczeń, będących przedmiotem niniejszego postępowania do celów 
działalności, którą zamierzam prowadzić w przedmiocie dzierŜawy a takŜe, Ŝe poniosę wszystkie 
koszty związane ze wskazanymi adaptacjami, w tym projektami, uzyskaniem stosownych zezwoleń 
i uzgodnień, a takŜe robotami budowlanymi i uzyskaniem pozwoleń na uŜytkowanie. 
 
VI. WADIUM  
Wadium w kwocie: ................................................... 
(słownie...............................................................................................................................
......................................................................................................) 
 
zostało wniesione w dniu ......................... w formie: 
................................................................................ 
Numer rachunku bankowego Oferenta, na które Organizator przetargu dokona ewentualnego 
zwrotu wadium : ................................................................................................................. 
 
VII. DANE OSOBY UPOWAśNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY OFERENTA:   

a/ imię i nazwisko :  …………...........................……………..…………………………………………. 

b/ godziny pracy  : ……………………………...............................……………………………………. 

c/ numer telefonu : ………...........……………   d/ numer faksu     : ………………………………….. 

 
 
 
 
………………….                                           …………………………………………………………… 

data                                                           pieczątka i podpis osoby upowaŜnionej do 
                                                                               reprezentowania Oferenta 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 3 
 

WZORY OŚWIADCZEŃ 
 

 
 
…………………………………………………………     …………………………………….. 
/ pieczątka nagłówkowa  Oferenta/                                              / miejscowość i data/ 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

oświadczenie uczestnika postępowania, iŜ nie figuruje w Krajowym Rejestrze DłuŜników 
 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dzierŜawę spalarni odpadów medycznych będącej 
częścią Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,  nr postępowania DZAP-
………………… oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentuję nie figuruje w Krajowym Rejestrze 
DłuŜników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………                                           ……………………………………………………………... 

data       pieczątka i podpis osoby upowaŜnionej  
do reprezentowania Oferenta 

 
 
 
 

 
…………………………………………………………     …………………………………….. 
/ pieczątka nagłówkowa  Oferenta/                                              / miejscowość i data/ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
oświadczenie uczestnika postępowania dot. pozwoleń, decyzji, koncesji bądź 

zaświadczeń  
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dzierŜawę spalarni odpadów medycznych 
będącej częścią Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,  nr postępowania 
DZAP-………………… oświadczam, iŜ w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy uzyskam 
wszystkie przewidziane prawem i niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie odbioru, 
transportu i utylizacji odpadów pozwolenia, decyzje, koncesje bądź zaświadczenia. 

 
 
 
 
 
 
………………………………                                           ……………………………………………………………... 

data       pieczątka i podpis osoby upowaŜnionej  
do reprezentowania Oferenta 
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…………………………………………………………     …………………………………….. 
/ pieczątka nagłówkowa  Oferenta/                                              / miejscowość i data/ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
oświadczenie uczestnika postępowania, iŜ dokonał wizji lokalnej  

 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dzierŜawę spalarni odpadów medycznych będącej 
częścią Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,  nr postępowania DZAP-
………………… oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentuję dokonał wizji lokalnej nieruchomości, 
której dzierŜawa stanowi przedmiot przetargu, a której dotyczy składana oferta. 
 
 
 
 
 
………………………………                                           ……………………………………………………………... 

data       pieczątka i podpis osoby upowaŜnionej  
do reprezentowania Oferenta 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 4 
 

WZÓR UMOWY DZIERśAWY 
 
 

UMOWA DZIERśAWY NR ..............  

- PROJEKT 

zawarta w dniu …………..roku w Chojnicach pomiędzy: 
Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach, ul. Leśna 10,  
89-600 Chojnice, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000051787, 
NIP  555-17-83-839, reprezentowanym przez:    
1. Leszka Bonnę – Dyrektora,  
zwanym dalej WYDZIERśAWIAJĄCYM, 
a  
..................................................................... z siedzibą w .................................................. 
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .......................................... 
pod numerem .......................,/zarejestrowanym w....................................  pod numerem 
......................., 
NIP: ............................................  REGON: ............................................ 
reprezentowanym/ą przez :  
............................................................ 
zwanym dalej DZIERśAWCĄ 
-o następującej treści:  

PRZEDMIOT I CEL UMOWY 
§1 

1. WYDZIERśAWIAJĄCY oświadcza, Ŝe z mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz uchwały nr 78/2002  
z dnia 05.092002 r. Zarządu Powiatu Chojnickiego przysługuje mu prawo do nieruchomości, 
stanowiącej własność Powiatu Chojnickiego, obejmującej zabudowaną działkę nr 4283  
o powierzchni 55757 m2 połoŜonej w Chojnicach przy ul. Leśnej 10, dla której Sąd Rejonowy  
w Chojnicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW 19886.  

2. Przedmiotem dzierŜawy jest następująca część wyŜej opisanej nieruchomości, stanowiąca 
przedmiot przetargu w postępowaniu o nr DZAP-SP-1/10: pomieszczenia na terenie Szpitala 
Specjalistycznego w Chojnicach, przy ul. Leśnej 10, 89-600 Chojnice o łącznej powierzchni 
uŜytkowej 168,02 m2, których szczegółowe zestawienie i opis zawiera Załącznik o numerze 
……do niniejszej umowy. 

3. WYDZIERśAWIAJĄCY oświadcza, Ŝe na zawarcie niniejszej umowy uzyskał zgodę Zarządu 
Powiatu Chojnickiego wyraŜoną w uchwale Nr XXVII/236/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. 

4. Przekazanie przedmiotu dzierŜawy następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
stanowiącego Załącznik numer .......... do niniejszej umowy.  

5. DZIERśAWCA oświadcza, Ŝe stan techniczny, faktyczny i prawny przedmiotu dzierŜawy jest mu 
znany, nie zgłasza do niego Ŝadnych zastrzeŜeń.  

 
§2 

1. DZIERśAWCA oświadcza, Ŝe przedmiot dzierŜawy będzie wykorzystywany do prowadzenia 
następującej działalności: ......................................................... 

2. Jakakolwiek zmiana przez DZIERśAWCĘ  przeznaczenia, rodzaju prowadzonej działalności oraz 
sposobu wykorzystywania przedmiotu dzierŜawy wymaga zgody WYDZIERśAWIAJĄCEGO 
wyraŜonej w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3. Prowadzona przez DZIERśAWCĘ działalność nie moŜe zakłócać toku pracy 
WYDZIERśAWIAJĄCEGO i nie moŜe być uciąŜliwa dla jego pacjentów, nie moŜe takŜe stanowić 
konkurencji wobec działalności statutowej WYDZIERśAWIAJĄCEGO. 

4. DZIERśAWCA oświadcza, Ŝe dokonał naleŜytego sprawdzenia faktycznych i prawnych 
warunków przedmiotu dzierŜawy pod względem spełniania wszelkich wymogów dla swojej 
deklarowanej w §2 umowy działalności oraz podejmuje się w stosunku do dzierŜawionego 
mienia wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
OBOWIĄZKI DZIERśAWCY  

§3 
1. DZIERśAWCA zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot dzierŜawy do celu określonego w §2 

ust. 1 umowy.  
2. DZIERśAWCA zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów, w szczególności:  

o ochronie zabytków i środowiska, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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przeciwpoŜarowych, przepisów o ochronie mienia i sanitarnych - w pomieszczeniach 
stanowiących przedmiot dzierŜawy i terenie przyległym. 

3. DZIERśAWCA ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
WYDZIERśAWIAJĄCEMU oraz osobom trzecim wynikające z prowadzonej działalności, a nadto 
ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonywania 
niniejszej umowy. WYDZIERśAWIAJĄCY zobowiązuje się do ubezpieczenia nieruchomości od 
ognia i innych zdarzeń losowych na własny koszt. WYDZIERśAWIAJĄCY nie odpowiada za 
szkody wyrządzone ruchomościom w wyniku ognia, zalania, włamania i innych zdarzeń 
losowych. DZIERśAWCA winien ubezpieczyć ruchomości oraz poniesione nakłady na własny 
koszt oraz wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej.  

4. DZIERśAWCA odpowiada na zasadach określonych w ustępie 3 za szkody spowodowane przez 
osoby korzystające z jego działalności, jak za swoje własne. 

5. DZIERśAWCA zobowiązuje się do ponoszenia (niezaleŜnie od zapłaty czynszu wskazanego  
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy) opłat eksploatacyjnych. Płatności za usługi i dostawy mediów 
regulowane będą na następujących zasadach: 

a. Za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – na podstawie wskazań licznika  
i kosztów ponoszonych przez WydzierŜawiającego. 

b. Za wywóz nieczystości stałych – odpadów komunalnych lub podobnych do 
komunalnych DzierŜawca jest zobowiązany zawrzeć odrębną umowę z podmiotem 
świadczącym te usługi. 

c. Za wywóz odpadów poprodukcyjnych pozostałych po procesie spalania - 
DzierŜawca jest zobowiązany zawrzeć odrębną umowę z podmiotem świadczącym 
te usługi. 

d. Za dostawę energii cieplnej – na podstawie miesięcznej zryczałtowanej stawki 
ustalonej między stronami. Obecnie stawka ta wynosi 6,00 zł netto plus 
obowiązujący VAT za 1 m2 ogrzewanej powierzchni. Powierzchnia ogrzewana 
wynosi 132,06 m2. 

e. Za dostawę energii elektrycznej - na podstawie wskazań licznika i kosztów 
ponoszonych przez WydzierŜawiającego. 

f. Za dostawę gazu - na podstawie wskazań licznika i kosztów ponoszonych przez 
WydzierŜawiającego. 

g. Za usługi telefoniczne oraz internetowe - DzierŜawca jest zobowiązany zawrzeć 
odrębne umowy z podmiotami świadczącymi te usługi. Dopuszcza się korzystanie  
z centrali telefonicznej i łącza internetowego WydzierŜawiającego. Rozliczenia będą 
dokonywane na podstawie opłaty ryczałtowej i bilingów. 

6. DzierŜawcę obciąŜają dodatkowo wszelkie opłaty związane z podatkiem gruntowym i od 
nieruchomości, stosownie do powierzchni dzierŜawionych pomieszczeń. 

7. W czasie trwania umowy DZIERśAWCA zobowiązany jest utrzymywać przedmiot dzierŜawy  
w naleŜytym stanie. 

8. DZIERśAWCA zobowiązany do wykonywania okresowych przeglądów budowlanych  
i technicznych przedmiotu dzierŜawy zgodnie z przepisami oraz przekazywania 
WYDZIERśAWIAJĄCEMU kopii protokołów przeglądów.  

9. DZIERśAWCY nie wolno przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie bez zgody WYDZIERśAWIAJĄCEGO wyraŜonej w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności, w tym nie wolno poddzierŜawiać, oddawać w najem lub w inne korzystanie 
osobom trzecim. 

10. DZIERśAWCA zobowiązuje się do utrzymania porządku, czystości i estetyki w obrębie 
przedmiotu dzierŜawy oraz na terenie przyległym obejmującym pas do połowy szerokości 
przylegającej drogi wewnętrznej.  

11. DZIERśAWCA zobowiązuje się do wykonania adaptacji pomieszczeń, będących przedmiotem 
niniejszego postępowania do celów działalności, która zamierza prowadzić w przedmiocie 
dzierŜawy. Wszystkie koszty związane ze wskazanymi adaptacjami, w tym projektami, 
uzyskaniem stosownych zezwoleń i uzgodnień, a takŜe robotami budowlanymi i uzyskaniem 
pozwoleń na uŜytkowanie ponosi DzierŜawca. 

12. Po wykonaniu prac adaptacyjno-modernizacyjnych DzierŜawca winien doprowadzić teren prac 
oraz teren przyległy do naleŜytego stanu, w tym posprzątać i usunąć ewentualne szkody 
wynikłe z przeprowadzanych prac, w szczególności w razie naruszenia stanu lub kolorystyki 
elewacji zewnętrznej, DzierŜawca winien doprowadzić stan elewacji i jej kolorystykę do 
jednolitej formy. 

13. Zakres przebudowy i modernizacji, prac remontowo-budowlanych i adaptacyjnych mający na 
celu dostosowanie przedmiotu przetargu do potrzeb DZIERśAWCY musi być zgodny  
z przepisami Prawa budowlanego, a takŜe zgodny z innymi stosownymi przepisami. Projekt 
adaptacji/modernizacji pomieszczeń, uzgodniony z odpowiednimi organami DZIERśAWCA 
przedstawi WYDZIERśAWIAJĄCEMU do ostatecznej akceptacji i uzgodnienia. 
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14. Po zakończeniu prac adaptacyjnych i podpisaniu Protokołu odbioru DZIERśAWCA na swój koszt 
wykona zgodnie z Prawem budowlanym projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacją 
powykonawczą dzierŜawionego lokalu i przekaŜe ją WYDZIERśAWIAJĄCEMU w formie 
papierowej i elektronicznej. 

15. W wypadku niezrealizowania przez DZIERśAWCĘ obowiązku, o którym mowa w ustępie 
poprzedzającym, WYDZIERśAWIAJĄCY jest uprawniony do obciąŜania DZIERśAWCY karą 
umowną w wysokości 0,2 % miesięcznego czynszu za przedmiot dzierŜawy określonego  
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w przekazaniu  
w/w dokumentów, liczonego po upływie 7 dnia od daty wezwania skierowanego do 
DZIERśAWCY o przekazanie w/w dokumentów. 

16. Strony ustalają, Ŝe wszelkie ewentualne nakłady poniesione przez DZIERśAWCĘ na przedmiot 
dzierŜawy stają się własnością WYDZIERśAWIAJĄCEGO, a DZIERśAWCA zrzeka się 
dochodzenia ich zwrotu w czasie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu. 

17. Wszelkie prace remontowo – budowlane i inwestycyjne, które zamierza prowadzić 
DZIERśAWCA winny być realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego, o ochronie zabytków, bhp, przeciwpoŜarowych itd. Obowiązkiem DZIERśAWCY 
jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień ze strony WYDZIERśAWIAJĄCEGO,  
jak i właściwych organów administracji, wynikających z przepisów prawa, a wiąŜących się  
z przedmiotem dzierŜawy. DZIERśAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wobec 
WYDZIERśAWIAJĄCEGO, jak i osób trzecich. 

18. Poza adaptacją wskazaną w ustępie 11 - 13 niniejszego paragrafu, przedmiot dzierŜawy 
uŜytkowany będzie przez DZIERśAWCĘ bez prawa dokonywania istotnych zmian w jego 
substancji bez uzyskania zezwolenia WYDZIERśAWIAJĄCEGO. Ewentualne, planowane przez 
DZIERśAWCĘ adaptacje, modernizacje lub remonty wymagają opracowania dokumentacji 
technicznej i jej uzgodnienia z WYDZIERśAWIAJĄCYM, i wymagają pisemnej zgody wyraŜonej 
w przewidzianej prawem formie oraz określenia warunków ich wykonania. 

19. DZIERśAWCA zobowiązuje się we własnym zakresie uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia 
i koncesje właściwych organów, wynikające z przepisów związanych z prowadzoną działalnością 
w przedmiocie dzierŜawy. 

20. DZIERśAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia WYDZIERśAWIAJĄCEGO  
w formie pisemnej o wynikach kontroli uprawnionych organów i stwierdzonych 
nieprawidłowościach dotyczących przedmiotu dzierŜawy. 

21. DZIERśAWCA zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom WYDZIERśAWIAJĄCEGO 
wstępu do budynku i znajdującym się w nim pomieszczeń stanowiących przedmiot dzierŜawy  
w celu przeprowadzenia kontroli. WYDZIERśAWIAJĄCY poinformuje DZIERśAWCĘ 
o planowanym terminie wstępu na teren przedmiotu dzierŜawy z minimum 1 (słownie: jedno) 
dniowym wyprzedzeniem. 

22. DZIERśAWCA zobowiązuje się do oznakowania przedmiotu dzierŜawy poprzez umieszczenie 
estetycznej tablicy z oznaczeniem DZIERśAWCY, jego siedziby, adresu, rodzaju prowadzonej 
przez niego działalności oraz dni i godzin prowadzenia działalności w terminie 7 dni od daty 
uzgodnienia jej formy i treści z WYDZIERśAWIAJĄCYM, pod rygorem kary umownej w 
wysokości 25,00 zł za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku. Forma graficzna oraz 
treść tablicy winna zostać uzgodniona z WYDZIERśAWIAJĄCYM w terminie do 14 dni od dnia 
podpisania umowy. 

23. Umieszczenie dodatkowych reklam, informacji, szyldów itp. na przedmiocie dzierŜawy wymaga 
pisemnej zgody WYDZIERśAWIAJĄCEGO. 

24. DZIERśAWCA we własnym zakresie i na swój koszt uzyska zgodę odpowiednich organów na 
umieszczenie tablicy oraz zlikwiduje ją na własny koszt po zakończeniu niniejszej umowy. 

25. DZIERśAWCA zobowiązuje się do natychmiastowego usuwania na własny koszt graffiti  
z elewacji zewnętrznych przedmiotu dzierŜawy. 

 
ZASADY PŁATNOŚCI 

§4 
1. Z tytułu dzierŜawy części nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej Umowy DZIERśAWCA płacić 
będzie WYDZIERśAWIAJĄCEMU miesięczny czynsz w wysokości ........................ zł (słownie:  
.............................. złotych) plus naleŜny podatek VAT, tj. za 1 m² ……… zł netto ), płatny z góry 
w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia kaŜdego miesiąca. 
2. W przypadku nieotrzymania faktury VAT za dany okres, DZIERśAWCA zobowiązany jest zgłosić 
ten fakt WYDZIERśAWIAJĄCEMU w formie pisemnej najpóźniej do 5-go dnia miesiąca, w którym 
upływa termin płatności faktury. Brak zgłoszenia oznacza, Ŝe faktura została doręczona. 
3. Zapłaty za usługi i dostawy mediów dokonywane będą miesięcznie w oparciu o indywidualnie 
podpisane umowy lub na podstawie faktur wystawianych przez WYDZIERśAWIAJĄCEGO. Opłata za 
dostawę energii cieplnej naliczana będzie ryczałtem według następującego wyliczenia: 132,06 m2 
pomnoŜone przez 6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100) za ogrzanie 1 m2 powierzchni = 792,36 zł 
(słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 36/100) plus naleŜny podatek VAT płatne w sezonie 
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grzewczym, tj. od 1 września do 31 maja kaŜdego roku. Ponadto WYDZIERśAWIAJACY będzie 
wystawiał DZIERśAWCY faktury na podstawie wskazań liczników i kosztów ponoszonych przez 
WYDZIERśAWIAJĄCEGO za dostawy wody i odprowadzanie ścieków, energii elektrycznej i gazu. 
Podpisanie indywidualnych umów z dostawcami innych mediów (usług), tj.  na wywóz nieczystości 
stałych – odpadów komunalnych lub podobnych do komunalnych, wywóz odpadów 
poprodukcyjnych pozostałych po procesie spalania, usługi telefoniczne oraz internetowe leŜy po 
stronie DZIERśAWCY, co winno nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy dzierŜawy, nie później 
niŜ do czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej w przedmiocie dzierŜawy (z przekazaniem 
WYDZIERśAWIAJĄCEMU kopii podpisanych umów), pod rygorem naliczenia DzierŜawcy kar 
umownych w wysokości miesięcznej stawki czynszu brutto za kaŜdy rozpoczęty miesiąc 
kalendarzowy opóźnienia w podpisaniu wszystkich umów, chyba Ŝe brak podpisania umów wynika  
z przyczyn leŜących po stronie dostawców mediów. Dopuszcza się moŜliwość korzystania z centrali 
telefonicznej i łącza internetowego WYDZIERśAWIAJĄCEGO. W takim przypadku rozliczenia będą 
dokonywane na podstawie opłaty ryczałtowej i bilingów. WydzierŜawiający zastrzega sobie 
moŜliwość waloryzacji zryczałtowanych  stawek w przypadku zmian kosztów mediów dostarczanych 
przez dostawców zewnętrznych oraz wzrostu innych kosztów pośrednich wpływających na 
kalkulację stawki ryczałtu. 
4. DZIERśAWCA jest zobowiązany udostępnić przedmiot dzierŜawy w celu dokonania odczytów. 
5. DZIERśAWCĘ obciąŜają dodatkowo wszelkie opłaty związane z podatkiem gruntowym i od 
nieruchomości, stosownie do powierzchni dzierŜawionych pomieszczeń. Opłata za naliczana będzie 
ryczałtem według następującego wyliczenia: 168,02 m2 pomnoŜone przez 1,56 zł (słownie: jeden 
złoty 56/100) za jeden m2 powierzchni = 262,11 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa złote 
11/100) plus naleŜny podatek VAT. 
6. Płatności następować będą przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 
14 (słownie: czternastu) dni od daty wystawienia faktury przez WYDZIERśAWIAJĄCEGO.  
7. Za datę zapłaty uwaŜa się datę wpływu naleŜności na rachunek bankowy 
WYDZIERśAWIAJĄCEGO wskazany na fakturze. 
8. W przypadku nieterminowego uiszczenia zapłaty, WYDZIERśAWIAJĄCY naliczy odsetki 
ustawowe za okres zwłoki w terminie płatności. 
11. WYDZIERśAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do waloryzacji stawek: 
A. Czynszu: 
a) stosownie do wysokości wzrostu rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanego przez Prezesa GUS na dzień 1 stycznia - bez konieczności sporządzania aneksu i 
bez zgody DZIERśAWCY. O zmianie wysokości stawki czynszu WYDZIERśAWIAJĄCY 
kaŜdorazowo zawiadomi DśIERśAWCĘ w formie adnotacji na fakturze. Zmiana stawek czynszu 
dokonywana będzie do końca stycznia kaŜdego roku z waŜnością obowiązywania od 1 stycznia. 
Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi w 2012 roku. NiezaleŜnie od powyŜszych zapisów 
WYDZIERśAWIAJĄCY zastrzega sobie moŜliwość renegocjowania umowy w zakresie wysokości 
czynszu w przypadku znacznego wzrostu rynkowych cen czynszów dzierŜawnych za podobne 
lokale w czasie trwania umowy. 

b) w przypadku wprowadzenia nowych obciąŜeń publiczno-prawnych – w tym podatku 
katastralnego. 

B. Opłat za świadczenia dodatkowe określone w § 3 ust. 5 i § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 
Koszty eksploatacji wymienione w § 3 ust. 5 i § 4 ust. 3 niniejszej umowy będą ulegać 
zmianie w przypadku i stosownie do zmian cen jednostkowych tych kosztów, których wysokość 
jest niezaleŜna od WYDZIERśAWIAJĄCEGO. O zaistniałej zmianie WYDZIERśAWIAJĄCY 
powiadomi pisemnie DZIERśAWCĘ. 

12. Czynsz i opłaty za świadczenia dodatkowe podwyŜszone z przyczyn określonych w pkt A i B 
obowiązują DZIERśAWCĘ od daty wprowadzenia zmiany przez uprawniony podmiot, bez 
konieczności sporządzania aneksu, na podstawie pisemnego zawiadomienia 
WYDZIERśAWIAJĄCEGO. 

13. Z tytułu odbioru i utylizacji odpadów medycznych  pochodzących z działalności 
WYDZIERśAWIAJĄCEGO, WYDZIERśAWIAJĄCY płacić będzie DZIERśAWCY stawkę …………. zł 
(słownie: ………………………………………) za 1 kg (ponad ustalone 7000 kg miesięcznie) odpadów plus 
naleŜny podatek VAT, na podstawie faktury wystawionej przez DZIERśAWCĘ. 

14. Z tytułu odbioru wyprodukowanego  procesie technologicznym ciepła WYDZIERśAWIAJĄCY 
płacić będzie DZIERśAWCY stawkę stanowiącą …….% aktualnej stawki wg MZC Chojnic dla 
kotłowni gazowej (maksymalnie 75%) za 1 GJ ciepła plus nalany podatek VAT, na podstawie 
faktury wystawionej przez DZIERśAWCĘ. 

15. Płatności następować będą przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze  
w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wystawienia faktury przez DZIERśAWCĘ.  

16. Za datę zapłaty uwaŜa się datę wpływu naleŜności na rachunek bankowy DZIERśAWCY 
wskazany na fakturze.  

17. W przypadku nieterminowego uiszczenia zapłaty, DZIERśAWCA naliczy odsetki ustawowe 
za okres zwłoki w terminie płatności. 
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18. Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 
WYDZIERśAWIAJĄCY: 555-17-83-839,  DZIERśAWCA: ……………….. 

 
CZAS TRWANIA UMOWY 

§5 
Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązującą od dnia…………  r do dnia ……….r. 
(..... lat od dnia zawarcia umowy). 
 

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY 
§6 

1. WYDZIERśAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w 
następujących przypadkach: 

a. zalegania dłuŜej niŜ 2 miesiące z zapłatą naleŜnego czynszu lub opłat określonych w § 3 ust.5 
niniejszej umowy, 

b. odmowy lub braku zapłaty dokonanej zgodnie z § 4 podwyŜki czynszu oraz opłat za 
świadczenia dodatkowe, 

c. niezgodnego z umową eksploatacji przedmiotu dzierŜawy, w szczególności eksploatacji 
niezgodnej z wymogami WYDZIERśAWIAJĄCEGO, określonymi w szczegółowym opisie 
przedmiotu dzierŜawy stanowiącym Załącznik nr ……… do niniejszej umowy lub niezgodnej z § 
2 ust. 3 niniejszej umowy, 

d. nie wykonywania obowiązku utrzymania przedmiotu dzierŜawy w naleŜytym stanie, 
e. udostępnienia do korzystania z przedmiotu dzierŜawy osobie trzeciej lub zmiany substancji 

przedmiotu dzierŜawy bez zgody WYDZIERśAWIAJĄCEGO, 
f. nieprzedstawienia dowodu ubezpieczenia ruchomości lub dowodu poddania się rygorowi,  

o którym mowa w § 8 niniejszej umowy, 
g. niewykonania lub niewykonywania obowiązków wynikających z § 3 ust. 12 niniejszej umowy. 

2. Strony dopuszczają moŜliwość wcześniejszego rozwiązania umowy na podstawie porozumienia 
stron. 
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy – DZIERśAWCA jest zobowiązany 
do opuszczenia przedmiotu dzierŜawy, jego przekazania, rozliczenia się z WYDZIERśAWIAJĄCYM 
oraz usunięcia wszelkich znajdujących się urządzeń i rzeczy stanowiących jego własność w terminie 
7 dni bez odrębnego wezwania, a na Ŝądanie WYDZIERśAWIAJĄCEGO równieŜ do przywrócenia 
stanu poprzedniego. 
4. W przypadku demontaŜu urządzeń, instalacji, mebli czy okładzin ściennych, a które są 
własnością DZIERśAWCY po zakończeniu umowy lub jej rozwiązaniu, DZIERśAWCA zobowiązany 
jest do naprawy ścian i podłóg oraz pomalowania ścian na kolor biały farbą emulsyjną w terminie 
wskazanym w ustępie 3. 
5. W razie nieopuszczenia przedmiotu dzierŜawy w tym terminie WYDZIERśAWIAJĄCY obciąŜy 
DZIERśAWCĘ opłatą w wysokości dwukrotnej stawki czynszu miesięcznie proporcjonalnie do czasu 
całkowitego opuszczenia przedmiotu dzierŜawy oraz opłatami eksploatacyjnymi. 
6. Strony zgodnie stanowią, Ŝe DZIERśAWCY nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na 
remonty, modernizację, adaptację i przystosowanie przedmiotu dzierŜawy do prowadzonej 
działalności. DZIERśAWCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYDZIERśAWIAJĄCEGO w zakresie 
zwrotu poniesionych nakładów. 
 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 
§7 

1. W przypadku:  
a/ wykonywania przez WYDZIERśAWIAJĄCEGO prac budowlanych powodujących okresowe 
zawieszenie prowadzonej przez DZIERśAWCĘ działalności,  
b/ usuwania skutków awarii, klęsk Ŝywiołowych, wydarzeń i katastrof powodujących okresowe 
zawieszenie prowadzonej przez DZIERśAWCĘ działalności, 
DZIERśAWCY nie przysługują Ŝadne roszczenia wobec WYDZIERśAWIAJĄCEGO. 
2.W przypadkach określonych w pkt. 1a nastąpi zawieszenie obowiązku zapłaty czynszu przez 
DZIERśAWCĘ za okres zawieszenia działalności. Obowiązek ten zostanie wznowiony w terminie 
wskazanym przez WYDZIERśAWIAJĄCEGO. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§8 
1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem 
niewaŜności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 
właściwym ze względu na siedzibę WYDZIERśAWIAJĄCEGO. 
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4. Informacje dotyczące działalności gospodarczej stron pozyskane przez strony w związku  
z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą być ujawniane osobom trzecim, za 
wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej 
strony oraz za wyjątkiem sytuacji, gdy stosowny organ państwowy zwróci się do którejkolwiek ze 
stron o okazanie umowy. 

§9 
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:  
1/ szczegółowy opis przedmiotu dzierŜawy - załącznik numer ……… 
2/ mapa terenu z zaznaczonym przedmiotem dzierŜawy – załącznik nr ........, 
3/ protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania przedmiotu dzierŜawy DZIERśAWCY - załącznik 
numer ........., 
4/ oferta złoŜona przez DZIERśAWCĘ. 

§10 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
DZIERśAWCY, dwa egzemplarze dla WYDZIERśAWIAJĄCEGO. 

 
 
 
...................................................     ....................................... 
           DZIERśAWCA                                                           WYDZIERśAWIAJĄCY 
 
 
 


