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ogł asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu uż ytkowego o pow. uż ytk. 46,50 m2 poł ozonego
w Mierzęcicach osied|e Ż9 (dz. nr 580/19 o pow' 0,2852 lra, obr. 0004 Nowa Wieś , KW gruntowa

czrzl0004'16401r).

Przedmiotem najmu będzie nieruchomoś ó ujęta w wykazie nieruchomoś ciprzeznaczonej do najmu, wył vieszonym
w siedzibie oddział u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przy ul. Monteltrpich 3, od dnia
I7 .09.2018 r. do dnia 08. 10.201B r. Informacja o wywieszeniu wykazu opublikowana był a w ,,Dzienniku Zachodnim''
w dnitr 17.09,2018 r. oraz na stronie intęrnetowę_i www.amw.com.pl.

Wywoł awcza miesięczna stawka czynszu najmu wynosi netto 676,00 z|
Wadium 2 028o00 zł

Do czynszu ustalonego w drodze przetargu zostanie doliczona kwota podatku VAT, wg stawki obowiązującej na
dzień zawarcia umowy najmu" W1'woł awcza miesięczna stawka CZynsZu z tyttł ł u najmu lokalu uzytkowego nie
uwzględnia opł at z tytuł u podatku od nieruchomoś ci' mediów oraz innych opł at związanych z eksploatacją lokalu
uŻytkowego. Podatek od nieruchomoś ci (za powierzchnię lokalu i ttdział  lokalu w gruncie) najenrca zobowiązany
będzie uiszczac we wł asnym zakresie do wł aś ciwego dla poł ozenia lokalu organu podatkowego.

Minirnalna wysokoś ó postąpienia nie moze wynosió mnlej niŻ Ioń

w górę do peł nych dziesiątek zł otych, o jego wysokoś ci decydują
po stąp ien ia pod aj e przewodnicz ący przed r ozp o częcl,em l icytacj i.

wywoł awczego cZynSZu netto, z zaokrągleniem
każ dorazowo uczestnicy. Minimalną wysokoś ó

opis lokalu - lokal uzytkowy nr 2 usytuowany jest na parterze w budynku wielorodzinnym zarządzany1n
przez wspólnotę mieszkaniową. Lokal skł ada się z pomieszczenia gł ównego i sanitariatu. Lokal posiada
instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania'
Przeznaczenie i preferowany sposób zagospodarowania - lokal uzytkowy przeznaczony na dział alnoś ć
usł ugową, handlową, biurową i inną nieuciąż Liwą dla otoczenia.
Termin zagospodarowania - lokal dosJanie protokolamie przekazany najemcy po podpisaniu umowy najmu
i zł oż eniu przez najemcę notarialnego oś wiadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucj i w trybie aft. 777 $ I
pkt.4 i 5 kpc.
Tęrmin wnoszenia opł at - czynsz oraz opł aty za media pł atne z gory do 15-go kazdego miesiąca przelewem
na rachunek bankowy wynajmujffego,bez względu na datę wystawienia faktury.
Zasady aktualizacji opł at: zlniana czyn.szu najmu - podwyzka nie częś ciej niŻ raz w roku i nie rzadziej nł Ż

raz na trzy lata w oparciu o dodatni wskaź nik zmiany cen towarów i usł ug konsumpcyj nych za rok ubiegĘ
ogł aszany ptzez Prczesa Gł ównego Urzędu StaĘsĘcznego. Uzasadnione zmiany czynszu najmu mogą
nastąpió w drodze negocjacj i Stron umowy . Zmicł na opł at za media następuje w przypadku zmian Cęn Za

media lub na podstawie uchwał  lvspólnoty nrieszkaniowej budynku, w któryrn usytuowany jest lokal
uĄtkowy.
Czas obowiązywania umowy najmu - najem naazas nieoznaczony.

osoby zainteresowane zaprasza się do rrdział u w przetarguo
który odbędzie się w dniu 04.12.2018 r. o godz. 1L00

w biurze Oddział u przy ul. Montelupich 3 w Krakowie (I piętro pok. nr 59).

Warunkiem uczestniczęnia w przetargtr jest wpł acenie wadium w wymagalnej wysokoś ci na raclrunek bankowy
AMW oR Kraków w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 19 1130 1150 0012 1243 85Ż0 0008. W t5ł u1e wpł aty
waclium winna byó rvskazana nazwa osoby prawnej lttb fizycznej biorącej tldział  w przetargrt, Z zaznaczeniem np.

,,Przetarg na najenr lokalu uzytkowego Mierzęcice osiedle 29". Za datę wpł ywu wadiunr przyjmuje się dzień vznania
rachunku bankowego OR AMW w Krakowie.

Termin wpł aty wadium upł ywa w dniu Ż9,1I.Ż0I8 r.



Każ dy uczestnik, biorący udział  w przetargu zobor.viązany jest do:
- okazania waznego dokumentu tozsamoś ci,
r w przypadku osób ftzycznych prowadzących dział alnoś ć gospoclarczą - przedstawienia aktualnego rł rypisu

z centralnej ewidencji informacji o dział alnoś ci gospodarczej,

' w przypadku podmiotów wpisanyclr do Krajowego Rejestru Sądowego - przedstawienia aktualllego odpisu
z KRS,

. w przypadku osób prowadzących spół kę cył vilną - przedstawienia umowy spół ki,

. w przypadku peł nonrocnika - przedstawienia oryginahr peł norrrocnictwa z notarialnie poś wiadczonym
podpisem oraz dokumentu toż sanroś ci (w przypadku kserokopii dokunrentów - ich notarialne poś wiadczenie),

' w przypadku osoby ft'zycznej lub osoby ftzycznej prowadzącej dział alnoś ó gospodarczą będącej w związku
mał zeńskim, zł oż enie oś wiadczenia mał zonka o wyrazeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikającyclr
z umowy najmu,

. zł oż enla piserrrnego oś wiadczenia o zapoznaniu się z peł ną treś cią ogł oszenia przetargowego, regulaminem
przetargor,lylTl' wzoręil} Llmowy najmu, zasadami rozliczania kosztów dostawy mediów dla nieruchomoś ci
uzytkowyclr będących w zasobaclr Agencji Mienia Wojskowego oddział u Regionalnego wl(rakowie, otaz
Że przyjmuje warunkj w niclr zawartebez zastrzeż eń,

, zł oż enia pisemnego oś wiadczerria o Zapoznarriu się ze stanelrr prawnym' technicznym i faktyczrryrn
przedmiotu przetargu, i ze nie wnosi roszczeń z tego tytuł u oraz z tytuł u ewentualnych wad ukryĘch
przedmiotu przetargu w stosunku do Agencji,

, zł oż enia oś wiadczenia o wyrazeniu zgody na przetwarzanie clanyclr osobowych przez oddział  Regionalny
AMW w Krakowie, w związku z przetargiem na najem lokalu uż ytkowego (podst. prawna Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/6"/9 z dnia 27 kwietnia Ż016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznyclr w związku zptzetwarzanięnr danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘł vu takich
danych oraz uchylenia dyrektyr,vy 95l46lWE oraz'ustawa z dnia 10 maja 2018 r. - o ochronie danych
osobowyclr - tekst jednoliĘ  Dz. U. 201B r. poz. 1000 ze zm').

Regulalnirr przetargowy, wzór Llmowy najmu, drrrk rł ymaganyclr oś wiadczeń oraz zasady rozliczania kosztów
dostawy mediów dla nieruclromoś ci uŻytkowych, będących w zasobach AMW oddział u lv Krakowie, stanowią

zał ącznik clo ninie.jszego ogł oszenia o przetargu zamieszczonego na stronie www.amw.com.pl.

organizator przetargu zastrzega, ze do chwili rozpoczęcia przetargu ma pfawo do odwoł arria przetargu
zwaŻnej przyczyny, inforrr-rując o tym w fornrie wł aś ciwej dla ogł oszenia o przetargu. Przeta'rg jest wazny bez
względu na 1iczbę uczestników, jeś li przynajmniej jeden uczestnik zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyż ej
czyl1szu wywoł awczego. Jeż eli ż aderl z uczestników przetargu nie zaoferuje miesięcztlego czynSZu wyŻszego o co
najmniej jedno postąpienie od czynszu wywoł awczego lub ni]<t nie r,vpł aci wadium, wówczas przetarg zostaje
zakończony wynikiem negatywnynr.'

Uczestnik przetargu nroze zaskarĘc czynnoś ct związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji
Mienia Wojskowego, za poś rednictwem $rekt*ora oR AMW w Krakowie, w terminie 7 dni od dnia ogł oszenia
wyniku przetargu ustnego. '

Umowa najrnu z osobą wył onioną w przetargu moze byó Zawarta wył ącznie po podpisaniu protokoł u
przetargowego prZęZ przewodnicZącego i czł onków koniisji przetargowej oraz wył onionego kandydata na najenrcę.
Unrowę najmu zawiera się niezwł ocznie Ięcz nie dł uż ej niz w terminie do 45 drri od daty zatwierdzenia ww. protokoł u.
Ucl-rylenie się Najenrcy bez usprawiedliwienia od protokolanlego przejęcia przedmiotu najmu W wyzllaczonym
terminie, stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia' Ponadto
Wynajrnujący lloze Żądać zapł aĘ przezNajemcę oclszkodowania z tego tytuł u.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet gotówkowej kaucji gwarancyjnej,
pozostał ym uczestnikom przetargtt, r.vadiunr zostanie zwrócone niezwł oczt'tie po odwoł aniu, zamkrrięcirr lub
uniewaznieniu przetargu, nie póź niej niŻ po upł ywie 3 drri roboczych od dnia odwoł ania, zalnklrięcia lub
uniewaznienia przetargu. JeŻęli osoba ustalona jako Najemca rrie przystąpi rv wyznaczol]ytn tennirrie bez
usprawiedliwienia do zawarcta untowy, organizator przetargu moze odstąpió od zalvarcia umowy a wpł acone rvadium
nie podlega zwrotowi.

Wył oniony w przetargu Najemca w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przed podpisanietn
umowy zobowiązany jest do wpł aty kaucji gwarancyjnej, pomniejszonej o kwotę wpł aconego wadium, stanowiącej
równowal1oś ć trzynriesięcznego zaoferowanego w przetargu cZynSZLl wraz z opł atarrri za media (ł ącnie brutto)
z zaokrąg|eniem w górę do peł nyclr zł otówek. Najemca, ł v tenninie 14 drri od daty podpisania Llmowy' zobowiązany
jest zł oŻyc oś wiadczenie w forrnie aktu notarialnego o pocldaniu się egzekucji z tytuł u roszczen Agencji stosolvnie
dotreś ciu1.'7]]$1pkt.4i5kodel<supostępowaniacyr,vilnego'wzakresieopuszczeniainydaniaprzedmiotu
Llmowy po rozwiązaniu umowy w terminie wskazanym przez Agencję oraz obowiązku zapł aty czyl:szu i innyclr opł at
wynikających z umowy, w tym odsetek, odszkodowań, l<ar umownyclr i kosztów egzekucji. Dostarczenię



.

notarialnego oś lviadczenia-iest podstawą protokolarnego przekazaniaprzedmiotu umowy. Najernca zobo'viązany jest
rówriez, w tenlinie 14 dni od daty podpisarria ull1o\\y Ętrru, ubezpieczyć, przedmiot najmu od odpowiedzialnoś ci
cyrvilnej kontraktowej i deliktowej przez cał y okres trwania najmu'

Najemca, który wynajmrrje od Agencji przedmiot najrnu przez okres mitrimum 3 lat i prawidł owo wywiązuje
się ze swoiclr zobowiEzań, w szczególnoś ci nie posiada zadnych zaległ oś ci finansowych względern Agencji, w
przypadku zamiaru dokonania nakł adów na przedmiocie najniu, uprańrriony jest do wystąpńnia, do óyrektora
oddział u Regiorralnego AMW w Krakowie' z wnioskiel'' o ź u*u."ie Porozńniienia Remoniirugoi. Poroiumienie
zawiera się wył ącznie w zakresie nal<ł adów przyszĘch, którę w ocenie Dyrel<tora oR AMw Kraków, trwale
zwiększają wartoś ć i uż ytecnloś ó nieruchonoś ci. Rozliczenie rrakł adów moze nastąple poprzez obnizenie
miesięczneg o czynszu netto przez okreś lony czas, z tytn ż e w ciągu roku, kwota rozliczenia nie ńze przekroczyó
wysokoś ci 25oń rocznęgo cZynSZu netto lub zmianę okresu obowią'ywania zawalrej umowy' Ba czas oznaczony do
10 lat. Kolejny lvniosęk o wyrazenie zgody na dokonanie nakł adów w nieruchońoś ci' najemcanoż e zł oż yć po
upĘrvie 5 lat, od daty zakończeniaprac wykonanych w ralnacll poprzednio zawattego Porozim'ieniapodwartlllkiem,
ż e rozliczęnia z poprzedniego Porozumienia zostaĘ zrealizowane w cał oś ci.

Dodatkowe informacje moż na uzyskać w biurze oddziafu Regionalnego AMW Kraków ul. Montelupich 3
(pok.3B, I piętro) tel. I2l21I 4066' osoby za'interesowane okazaniem przeclrniótu niniejszego przetargu proszone Są
o kontakt pod numerem telefonu 1212114019 lub 12l2I1 40Ż3 w dniach od poniedział m ao piąttu * goj' od 9o0 dor r l0
l.+

Niniejsze ogł oszenie został o wył vieszone na tablicach ogł oszeń r'v siedzibie krakowskiego oddział u Regionalnego
Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, przy ul. Montelupich 3, w dniach od 07.11.2018 r. do 04.12.201g r.,
zamieszczone na stronię ilrternetor,vej www.amw.coln.pl orąz w Biuletynie Infonnacji Publicznej, w formie sl<róconej
opublikowane w gazecie ''Dziennik Zachodni'' oraz dostępnę ł v siedzibacir:

t . Urzędu Grrriny Mierzęcice, u1. Wolnoś ci 95, 42-460 Mierzęcice;
2' Starostlł 'a Powiatowego w Będzinie, ul' Sączewskiego 6,42-500 Będzin'


