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DYREKToR oDDZIAŁU REGIoNALNEGo
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W KRAKOWIE

ogłasza trzeci publiczny przętarg ustny nięogralliczoty na najem nw. stanowisk postojowych usytuowanych w budynku
przy ul. Ceglarskiej 1ó w Krakowie (dz. nr 156/11o powierzchni O,4O22 ha, KW gruntowa KRIP/ 00471198/1)'
Na najem nw. stanolt,isk postojowych przeprowadzono: w dniu 08,1 1.2016 r. pienvs4 publiczny przetarg ustny nieograniczony oraz w dniu
I 8.0 ] .2017 r. dnłgi publiczny przetarg ustny nieograniczony, lrlóre zakończył się wynikiem negaynym.

Pozycja
przetargowa Nr stanowiska

Wywoławcza stawka
miesięcznego

czvnszu naimu
Wadium

1

stanowisko postojowe nr 7
o łącznej pow. uŻ. 39,68 m2 w tym: 20,55 m2

stanowisko i l9,l3 m2 udział stanowiska w części
wspólnei garaz

l84 zł 552 z1

I

stanowisko postojowe nr 11
ołącznej pow. uZ. 27,49 m2 w tym:74,25 m2

stanowisko i 13,24 m2 udział stanowiska w części
wsDólnei saraŹu

128 zł 384 zł

3.

stanowisko postojowe nr 14
o łącznej pow. uż. Ż7,49 fił w tym: 14,25 m2

stanowisko i 13,24 m2 udział stanowiska w części
wspólnei saf,ażu

1Ż8 zł 384 zł

4.

stanowisko postojowe nr 15
o łącznej pow' uż' 27,49 m2 w tym: l4'25 m2

stanowisko i 13'Ż4 m2 udział stanowiska w części
wsDólnei sarażu

128 zł 384 zł

5.

stanowisko postojowe nr 20
o łącznej pow' uz. 25,60 m2 w tym: 1 3,25 m2

stanowisko i 12,35 m2 udział stanowiska w części
wsDólnei sarazu

l19 zł 357 zł

6.

stanowisko postojowe nr 21
o łącznej pow. uŻ.23,79 m2 w tym: 12,30 m2

stanowisko i 11,49 m2 udział stanowiska w części
wspólnei sajażu

IIl zł 333 zł

:*
Do czynszu ustalonęgo w drodze przetargv Zostanię doliczona kwota podatku VAT, wg stawki obowiązującej na dzięn
zawarcia umowy najmu. Wywoławczy miesięczny czytsz zĘ,tuŁV najmu stanowiska nie uwzględnia opłat z Ę'tułu podatku od
nieruchomości, mediów oraz innych opłat związatych z eksploatacją stanowiska. Podatęk od nieruchomości Najemca
zobowiązany będzie utszczać we własnym zakresię do właŚciwego dla położenia stanowiska postojowego Urzędu.

Minimalna wysokość postąpienia nie moze Wynosić mniej niż 10ń wywoław;zęgo czynszu lletto, z Zaokrągleniem w górę do
pehych dziesiątek złoĘch, ojego wysokości decydująkażdorazowo uczestnicy. Minimalną wysokość postąpienia podaję
przęwodnicz ący przed r ozpoczęcięm 1icytacj i.

a

o

opis garżu - stanowiska postojowe znajdują się w garażu w budynku wielorodzinnym, w którym funkcjonuje wspólnota
mieszkaniowa; w garażu znajduje się instalacja elektryczna.
Przeznaczenie i preferowany sposób zagospodarowania _ stanowiska postojowe z przęznaczeniem na przechowywanie pojazdów
mechanicznych.
Termin zagospodarowania - po podpisaniu umowy najmu i protokolarnym przekazaniu stanowiska najemcy
Termin wnoszenia opłat _ czynsz oraz opłaty za media płatne z góry do 15-go każdego miesiąca na rachunek bankowy
wynajmującego.
Zasady aktualizacji oplat: zmiana stawki cz}'nszu naimu - podwyżka nie częściej niżraz w roku i nie rzadziej niżraznatrzy lata
w oparciu o wskaźnik GUS' W uzasadnionych przypadkach zmiz,na stawki możę nastąpić w drodzę negocjacji. Zmianaopłatza
media następuje w przypadku zmian cen zamedia.
Czas obowiązywania umowy naj mu - najem na czas nieoznaczony.



osoby zainteresowane Zapr^sza się do udziału w przetargu,
który odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 1000

w lriurze Oddziału prry ul. Montelupich 3 w Krakowie (I piętro pok. nr 127).

I. Warunkiem uczęstniczenia w przetargu jest wpłacenię wadium w wymagalnej wysokości najpózniej do dnia 27.02'201'7 r..

na rachunek bankowy AMW oRKraków w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 19 1130 ll50 0012 1243 8520 0008.
W Ęłule wpłaty wadium należy wskazać nazwę osoby prawnej lub ftzycznej biorącej udział w przętargu, z zamaczetiem
,,Przetargna najem stanowiska Kraków ul. Ceglarska 16 - pozycjaprzetargowanr ...". Za datę wpływu wadium przyjmuje
się dzień uznania rachunku bankowego oR AMW w Krakowie.

II. Każdy ucze stnik, b iorący udział w pr zetar gu zob ow l ązany j e st do :

l okazatia waznego dokrrnrentu tozsamości,
. w przypadku osób flzyczttych prowadzących działalność gospodarczą - przedstawięnia aktualnego wypisu

z centralnej ewidencji infornracji o działalności gospodarczej,
. w przwadku podmiotów wpisanych do Iłajowego Rejestru Sądowego - przedstawienia ak1ualnego odpisu z KRS.
. w przypadku osób prowadzących spółkę cywilną - przedstawienia umowy spółki,
o w PrzYPadku osoby flzycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalnoŚć gospodarczą będącej w zrł'iąz}<u

nałŻeńskim, złoŻenie oświadczenie małzonka o wyrazeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązai wynikających
z umowy najmu,

. w prąapadku pełnomocnika - przedstawienia oryginału pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem oraz
dokumęntu tozsamości (w przypadku kserokopii dokunęntów - ich notarialne poświadczenie),

o złożętia pisemnego oświadczęnia o zapoznaniu się z pełną treŚcią ogłoszenia przetargowęgo, regulaminem
przetargowym' wzorem umowy najmu, orazŻe przyjmuje warunki w nich zawartębezzastrzeŻei,

o złoŻęnia pisemnego oŚwiadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym' technicznym i faktyczrym przedmiotu
przętarg!, i że nie wnosi roszczeń z tego t7Ąułu oraz'z tytułu ewentualnych wad ukrytych przeclmiotu przętargtl
w stosunku do Agencji,

l złożęnia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody ta przetwarzanie danych osobowych przez Agetcję w związku
zprowadzonym przetargięm (art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

Dz.IJ. 22016 r. poz.922).

Regulamin przętargowy, wzór umowy najrnu oraz druk wymaganych oświadczeń, stanowią załącznik do ogłoszenia
o przetargu.

organizator przetargu zastrzęga, że do chwili rozpoczęcia przetargu ma prawo do odwołania przetalgu z ważnej
przyczyty, in|ormując o tym w formię właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Przetarg jest wazny bez względu na liczbę
uczestlrików, jeśli przynajmniej jeden uczęstnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyzej azyns^l wywoławczego'
Jężę|i żadett z uczestnil<ów przetargu nie zaoferuje miesięcmego czynszu WŻszęgo o co najmniej jedno postąpienie od
czylszu wywoławczego lub nikt nie rvpłaci wadium, wówczas przętargzostaje zakonczony wynikiem negatywnym.

Uczestnik przetargu t|oŻę zaskarżyc cąmności związane z przeprowadzeniem przętarg) do Prezęsa Agencji Mienia
Wojskowego' za pośrednictwem Dyrektora gR AMW w Krakowie, w tęrminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu
ustnego.

Umowa najmu z osobą wyłonioną w przetargu moze być zawarta wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu
przetargowego przez Dyrektora oR AMW Kraków. Umowę najmu zawiera się niezwłoczue Iecz nie dłużej niz w terminię do

30 dni od daty zatwierdzenia ww. protokołr. Uchylenie się rrajemcy bez usprawiedliwięnia od protokolarnego przejęcia
przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie, stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu

wypowiedzenia. Ponadto Wynajmujący moŻe ŻądaĆ zapłaĘ przez Najemcę odszkodowania z tego tytułu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaljczonę na poczet gotówkowej kaucji gwarancyjnej, pozostałym
uczestnikom przętargu, wadium zostanię zwrócone nie póŹniej niŻ przed upływenr 3 dni roboczych od dnia odwołaniu'
zamknięciu lub uniewaznieniu przetargu. Jezeli osoba ustalorra jako najemca nie przystąpi w wyznaczonym terminie bez
usprawiedliwięnia do zawarcia umowy' orgatizator przetargu m'oze odstąpić odzawarcia umowy a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.

Wyłoniony w przetargu najemca w cęlu zabezpieczetia należy.tego wykonarria umowy' przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do wpłaty kaucji gwarancyjnej, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium, stanowiącej równowartoŚć

trzymiesięcznego zaoferowanego w przetargnczyflszuwrazzopłatanri zamędia (bruttcl) zzaokągleniem w górę do pełnych
złotówek. Najemca zobowiązany jest równiez, w terminię 14 dni od daty podpisania umowy najmu, ubezpieczyć przedmiot
najmu od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej przez cały okres trwania najmu.

Najemca, który wynajrnuje od Agencji przedmiot najmuprzez okres minimum 3 lat i prawidłowo wywiązuje się ze
swoich zobowiązań, w szczególności nie posiada Żadnych zaległoŚci finansowych względem Agencji, w przypadku zamiaru



dokonania na]dadów na przedmiocie najmu, uprawniony jest do wystąpienia, do Dyrektora oddziału Regionalnego AMw
w Krakowie, z wnioskiem o zawarcie Porozumienia Remontowego. Porozumienie zawiera się wyłącmie w zakresie nakładów
przyszĘch, które w ocenia Dy'rektora oR AMw Kraków, trwale zwiększają wartoŚć ifirytecność nieruchomoŚci. Rozliczenie
nakładów moze nasĘp ić poprzez obniżenie mibsięcznego cTWszu neIto przez określony czas) z tym Że w ciągu roku, kwota
rozliczenia nie może przehoczyć wysokości 25%o rocmego czynszu nętto lub zmiatę okresu obowiązywania zawartej umowy'
Ia czas onraczony do 10 lat. Kolejny wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie nakładów w garaŻu, najemca moŻe z}oĘć po

upĘwie 5 lat, od daĘ zakończenia prac wykonanych w ramach poprzednio zawartęgo Porozumienia pod warunkiem, Że

roz|iczelia z poprzedniego Porozumienia zostały złealizowanę w całości.

Dodatkowe informacje moźna uzyskać w biurze oR AMW Kraków ul' MonteĘich 3 (pok.l2O, I p.) telr' 1212Il-40'6I,
l2l2I1-40-59. Termin wizji stanowisk proszę ustalić pod numerem telefonu 12lŻIl-40-23.

Z-ĆA DY !'iiłr\ i]5. ZĄsOBU
Regionalnegoodd

Agenej

{

-tlF


