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Część I 

P o s t a n o w i e n i a  o g ó l n e  
 
1. Informacja o Zamawiającym.  
 
Zamawiającym jest:  
  
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, Polska 
 
Telefon (22) 754 26 10; faks: (22) 757 66 45, 
 
Dalej zwany Organizatorem przetargu.  
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z uczestnikami przetargu. 
 
Osobą uprawnioną do kontaktu jest: 
 
Pan inż. Zdzisław Bujalski – Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych tel. 22 754-26-10. 
Informacje udzielane są w dni powszednie (oprócz sobót)  godz. 800 ÷ 1400. 
 
 
3. Podstawa prawna procedury przetargowej.  

 
Przetarg nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 
4. Generalne zasady uczestnictwa w przetargu. 

 
4.1. Do przetargu może przystąpić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają 
warunki określone w treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu dalej 
zwanej w skrócie SIWP. 

 
4.2. Każdy uczestnik przetargu zwany dalej Operatorem Gastronomicznym może złożyć tylko 

jedną ofertę. 

 
4.3. Przetarg zostanie przeprowadzony jako dwu etapowy: 

4.3.1. W pierwszym etapie przetargu mogą wziąć udział wszyscy Operatorzy 
Gastronomiczni (określeni w pkt. 4.1.), którzy spełnią warunki udziału zawarte w treści 
SIWP. 

4.3.2. Do drugiego etapu przetargu zostaną zakwalifikowani Operatorzy Gastronomiczni, 
którzy spełnią warunki udziału w przetargu określone w pkt. 9.1. SIWP. Operatorzy 
Gastronomiczni zakwalifikowani do drugiego etapu przetargu zostaną zaproszeni do 
udziału w negocjacjach.  

4.3.3. Negocjacje o których mowa w 4.3.2. dotyczyć będą w szczególności warunków i zasad 
realizacji przedmiotu przetargu określonego w pkt. 6 SIWP oraz form i wysokości 
czynszu należnego Organizatorowi przetargu z tytułu wynajmu pomieszczeń 
przeznaczonych na świadczenie usług objętych przedmiotem przetargu.  
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4.3.4. Negocjacje będą prowadzone z każdym zakwalifikowanym do drugiego etapu 
wykonawcą odrębnie. 

4.3.5. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Komisja Przetargowa przekaże do Dyrektora 
Organizatora przetargu rekomendację odnośnie rozstrzygnięcia przetargu wskazując w 
jej ocenie najkorzystniejszą ofertę wykonania przedmiotu przetargu. 

 
5. Sposób porozumiewania się Organizatora przetargu z Operatorami Gastronomicznymi   
 

5.1. Wszelką korespondencję do Organizatora przetargu związaną z niniejszym przetargiem, 
należy kierować na adres:  

 
 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, Polska 
faks: (22) 757 66 45, 
 

Godziny pracy Organizatora przetargu: dni robocze od poniedziałku do piątku: 700-1500 
 

5.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez strony 
w formie pisemnej lub za pomocą faksu, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt. 5.3 
SIWP. 

 
5.3. Wnioski o zakwalifikowanie do udziału w przetargu oraz oferty (dotyczy Operatorów 

Gastronomicznych zaproszonych do II etapu przetargu) przekazywane są Organizatorowi 
przetargu wyłącznie w formie pisemnej.  

 
5.4. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w języku polskim. W związku z powyższym 

wymagane jest aby przedkładane w trakcie trwania przetargu dokumenty były 
przetłumaczone na język polski. Ponadto Organizator przetargu informuje, że negocjacje 
prowadzone z Operatorami Gastronomicznymi zakwalifikowanymi do drugiego etapu 
przetargu będą prowadzone w języku polskim. Umowa z wybranym Operatorem 
Gastronomicznym zostanie zawarta pod prawem polskim. 

 
5.5.   Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres 
uczestnika przetargu uznawane będą za skutecznie złożone. 
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C z ę ś ć  I I  
 

P r z e d m i o t u  u m o w y  i  t e r m i n  r e a l i z a c j i   
 
6. Opis przedmiotu umowy. 
 

6.1. Przedmiotem przetargu jest najem powierzchni z przeznaczeniem na świadczenie usług 
gastronomicznych na terenie Organizatora przetargu.  
 

Do powierzchni tych należą: 
1. Lokal o powierzchni 48 m2 w budynku „Milewskich”, 
2. „METEO” o powierzchni 500 m2 – teren zewnętrzny, 
3. Lokal w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej – pow. 31 m2 

 
Przedmiotem działalności Operatora Gastronomicznego będzie zapewnienie obsługi 
gastronomicznej dla osób korzystających z infrastruktury Organizatora przetargu.  

 
Poniżej znajdują się wymogi i oczekiwania Organizatora przetargu w zakresie usług objętych 
przedmiotem przetargu:  

Operator Gastronomiczny powinien;  
a) oferować urozmaicony asortyment potraw z dostosowaną do niego, szeroką propozycję 

cenową, 
b) przestrzegać, ustalonych z Dyrekcją Organizatora przetargu godzin pracy dzierżawionych 

obiektów gastronomicznych, 
c) nie wynajmować i nie dawać w podnajem całości lub części dzierżawionych obiektów -

działalność może być prowadzona wyłącznie przez podmiot wybrany w wyniku 
rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu, z którym została zawarta niniejsza Umowa, 

d) nie organizować bez zgody Dyrektora Organizatora przetargu imprez okolicznościowych 
typu pikniki, weselą, urodziny, a w przypadku uzyskania zgody Operator Gastronomiczny 
zobowiązany jest do zachowania dbałości o porządek na terenie obiektu i zachowanie się 
jego gości 

e) nie prowadzić bez zgody Dyrektora Organizatora przetargu żadnych akcji reklamowych i  
promocyjnych na terenie Organizatora przetargu, 

f) utrzymywać przekazany teren i obiekty w należytym stanie technicznym oraz go 
konserwować 

g) przeprowadzać na własny koszt wszelkie remonty i naprawy bieżące wydzierżawionego 
obiektu, urządzeń i sprzętów (zabrania się przeprowadzania wszelkich zmian bez 
uzgodnień z Dyrektorem Organizatora przetargu) 

h) ubezpieczyć na własny koszt dzierżawione powierzchnie wraz urządzeniami, 
wyposażeniem i sprzętem od pożaru, klęsk żywiołowych, kradzieży, kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz od odpowiedzialności cywilnej 

i) przestrzegać przepisy sanitarne, bhp, przeciwpożarowe, porządkowe na użytkowanym 
terenie a w przypadku zaniedbania ponosić skutki prawne i finansowe; 

j) zwrócić obiekt, urządzenia i sprzęt po zakończeniu okresu obowiązywania umowy w stanie 
sprawnym technicznie i nie gorszym niż przed przyjęciem w dzierżawę – zabezpieczeniem  
ewentualnych koszów remontów jest kaucja wniesiona w terminie do 14 dni od dnia 
zawarcia umowy w wysokości ustalonej podczas negocjacji, 

k) zapewnić na terenie METEO wiatę ochroną przed deszczem, 
l) zapewnić wszystkie niezbędne akcesoria gastronomiczne wymagane dla prowadzenia 

działalności na dzierżawionym terenie oraz parasole, lodówki do lodów, krzesła, stoliki, 
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6.2. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu przetargu. 
 

6.2.1. W trakcie negocjacji Operator Gastronomiczny będzie zobowiązany do 
przedstawienia koncepcji prowadzenia działalności gastronomicznej na udostępnionej 
w najem powierzchni – UWAGA: wstępna koncepcja gastronomiczna musi stanowić 
załącznik do wniosku o zakwalifikowanie do udziału w przetargu.  

6.2.2. Wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Operator Gastronomiczny zobowiązany 
będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych, na podstawie obowiązujących przepisów, 
zgód, pozwoleń itp. umożliwiających prowadzenie działalności objętej przedmiotem 
przetargu na wynajmowanych powierzchniach. 

6.2.3. Operator Gastronomiczny zaproszony do udziału w negocjacjach zobowiązany będzie 
do określenia w trakcie negocjacji wielkości nakładów inwestycyjnych, jakie zobowiąże 
się ponieść w celu wyposażenia udostępnianych pomieszczeń. 

6.2.4. Operatorzy Gastronomiczni zaproszeni do udziału w negocjacjach zobowiązani będą 
do przedstawienia w ich trakcie koncepcji świadczenia usług gastronomicznych, 
zawierającej co najmniej: 

a) Rodzaje sporządzanych posiłków (przykładowe menu, sposób podania). 
b) Przewidywaną liczbę osób i formę zatrudnienia personelu obsługi. 

 
6.2.5. Wybrany Operator Gastronomiczny będzie ponosił koszty eksploatacyjne (np. zużycie 

wody, prądu, gazu, wywóz śmieci, odprowadzanie nieczystości) związane z prowadzoną 
działalnością, 

 
6.3. Wizja obiektów objętych przedmiotem przetargu.  
        Organizator przetargu umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z powierzchniami objętymi 

przedmiotem przetargu.  
        Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji obiektów objętych przedmiotem 

przetargu zobowiązani są w terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r. do godziny 1000 przesłać  
faksem (na fax podany w pkt. 5.1. SIWP) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę 
firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren Organizatora 
przetargu.  

        Zamawiający informuje, że wizji obiektów objętych przedmiotem przetargu można dokonać w 
dniu 17.04.2012 r. o godzinie 1100. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – brama wjazdowa na   
teren Ogrodu. Obecność na wizji nie jest obowiązkowa dla ważności wniosku o zakwalifikowanie 
do udziału w przetargu.  

 
7. Warunki realizacji umowy. 

Szczegółowe warunki realizacji umowy określone w pkt. 6 SIWP będą przedmiotem negocjacji jakie 
prowadzone będą przez Organizatora z Operatorami Gastronomicznymi zakwalifikowanymi do 
drugiego etapu przetargu.  
 
8. Termin realizacji umowy 

Organizator przetargu zakłada, że realizacja umowy rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu 
umowy. Termin rozpoczęcia świadczenia usług gastronomicznych przez wybranego najemcę będzie 
jednym z elementów wpływających na wybór zwycięzcy procedury przetargowej.  

Organizator przetargu zakłada, że umowa będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do dnia 31 
października 2012 r. Za okres obowiązywania umowy podmiot wybrany w wyniku rozstrzygnięcia 
przedmiotowej procedury zobowiązany będzie uiszczać ustalony w ramach procedury przetargowej 
czynsz.  
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C z ę ś ć  I I I  
 

W a r u n k i  o r a z  d o k u m e n t y  w y m a g a n e  o d  O p e r a t o r ó w  
G a s t r o n o m i c z n y c h  w  P i e r w s z y m  E t a p i e  P r z e t a r g u  

 
9. Warunki udziału w przetargu 

 
9.1. O udział w przetargu starać się mogą podmioty, które wykażą że prowadzą lub prowadziły (w 

okresie ostatnich 3 lat) nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat, usługi obejmujące 
prowadzenie zbiorowego żywienia w budynkach użyteczności publicznej, na terenie parków 
publicznych, na terenach sportowych lub rekreacyjno - sportowych. 

9.2. Organizator przetargu zaprosi do negocjacji dotyczących warunków realizacji umowy 
wszystkich Operatorów Gastronomicznych, którzy wykażą spełnianie wyżej 
przedstawionych warunków udziału w przetargu o ile złożonych zostanie do 5 wniosków. 

W przypadku gdy zostanie złożonych więcej niż 5 wniosków, zamawiający zaprosi 5 
wykonawców, którzy w ocenie Organizatora przetargu będą mieli największe doświadczenie 
w zakresie zbliżonym do działalności jaka winna być prowadzona na terenie planowanym do 
wydzierżawienia.  

9.3.  Organizator przetargu oceni, czy Operator Gastronomiczny spełnia warunki, o których mowa 
w pkt. 9.1. SIWP na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez 
Organizatora przetargu, wymienionych w pkt. 10 SIWP. 

9.4. Operator Gastronomiczny, który w ocenie Organizatora przetargu nie wykaże spełniania 
warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Organizatora przetargu w pkt. 9.1. 
SIWP nie zostanie zakwalifikowany do udziału w drugim etapie przetargu. Ryzyko złożenia 
dokumentów, które zostaną ocenione jako niewystarczające dla potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w przetargu obciąża Operatora Gastronomicznego.  
Z tytułu nie zakwalifikowania do drugiego etapu przetargu Operatorzy Gastronomiczni nie 
przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora przetargu lub członków komisji 
przetargowej.  

   

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Operatorzy Cateringowi w  celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu.  

10.1. Wykaz („Doświadczenie w zakresie prowadzenia zbiorowego żywienia” – wzór wykazu 
stanowi Załącznik do SIWP), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  
określonego w pkt. 9.1. SIWP, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi  
wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. 

10.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków. 
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C z ę ś ć  I V  
Z a s a d y  p r z y g o t o w a n i a  w n i o s k u  o  z a k w a l i f i k o w a n i e  d o  

u d z i a ł u  w  p r z e t a r g u  
 

11. Wymagane dokumenty i forma ich sporządzenia: 

11.1. Złożony wniosek musi zawierać: 

11.1.1. Formularz Wniosku o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik  
do SIWP.  

11.1.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10. niniejszej SIWP. 

11.1.3. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo/składających wniosek (w tym 
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Operatorów Gastronomicznych 
wspólnie ubiegających się o wynajęcie powierzchni), o ile upoważnienie do złożenia 
wniosku nie wynika z innych dokumentów składanych wraz z wnioskiem. 

11.1.4. Koncepcję prowadzenia działalności na terenie objętym dzierżawą w okresie trwania 
umowy, 

11.1.5. Przykładowe planowane menu wraz z sugerowanymi cenami,  

11.1.6. Proponowane istotne postanowienia umowy. 

11.1.7. Kopię dowodu wniesienia wadium przetargowego.  

 

11.2. Wymogi formalne dotyczące sporządzenia wniosku. 

11.2.1. Wniosek musi być sporządzony zgodnie z niniejszą SIWP na formularzu o treści 
zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik do SIWP.  

11.2.2. Operator Gastronomiczny ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej 
liczby wniosków o zakwalifikowanie do udziału w przetargu, spowoduje wykluczenie 
Operatorów Gastronomicznych. 

11.2.3. Wniosek oraz wszelkie dokumenty składane wraz z wnioskiem muszą spełniać 
następujące wymogi: 

a) Wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 
Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Operatorów Gastronomicznych. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) 
określającego(ych) status prawny Operatora pełnomocnictwa (pełnomocnictw) 
wynika, iż do reprezentowania Operatora(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 
te osoby. 

b) Formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Operatora 
Gastronomicznego (również te złożone na załączonych do SIWP wzorach) muszą 
być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną 
przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z zasadami 
reprezentacji Operatora określonymi w dokumencie rejestrowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.  Upoważnienie osoby/osób 
podpisujących wniosek do jego podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie 
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Operatora (odpisu 
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z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) do wniosku należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa.   

c)     W przypadku, gdy Operatora Gastronomicznego reprezentuje pełnomocnik do 
wniosku musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona 
notarialnie określająca jego zakres i podpisana przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Operatora, o ile umocowanie tych osób nie wynika z dokumentów 
załączonych do wniosku. 

d) Pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt. 13.2.3. lit. b) muszą 
być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność 
z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą określoną w pkt. 13.2.3 
lit: b) oraz muszą być one sporządzone w języku polskim. 

e) Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora), muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek. 

f) Określone w pkt. 13.1 SIWP dokumenty składające się na wniosek muszą być 
sporządzone wg wzorów i wymogów SIWP. 

g) Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Operatora 
Gastronomicznego. 

12. Opakowanie wniosku o zakwalifikowanie do udziału w przetargu. 

12.1. Wniosek należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym bezśladowe 
otwarcie i zapoznanie się z treścią wniosku przed upływem terminu składania wniosków.  

12.2. Opakowanie (koperta) musi zostać zaadresowane na adres: 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa 

 
z dopiskiem 

„Wniosek o zakwalifikowanie do przetargu na najem powierzchni gastronomicznych” 
 

12.3. Koszt przygotowania wniosku i udziału w przetargu. 

12.3.1. Uczestnicy przetargu ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w przetargu. 
Organizator przetargu nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów bez względu na 
wynik przetargu i decyzje podjęte wobec Operatorów Gastronomicznych składających 
wniosek lub zakwalifikowanych do drugiego etapu przetargu.  

13. Miejsce i termin składania wniosków o zakwalifikowanie do udziału w przetargu. 

Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  
ul. Prawdziwka 2 w sekretariacie Dyrektora (budynek Gronówek), do dnia 19 kwietnia 2012r.  do 
godziny 1030. 
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Część V 
Z a s a d y  p r z y s t ą p i e n i a  d o  n e g o c j a c j i .  

 

14. Zaproszenie do negocjacji. 

14.1. Organizator przetargu po dokonaniu oceny złożonych wniosków zakwalifikuje do udziału w 
drugim etapie przetargu Operatorów Gastronomicznych, którzy wykażą na podstawie 
dokumentów złożonych wraz z wnioskiem spełnianie warunków określonych w pkt. 9.1. 
SIWP. Operatorzy Cateringowi zakwalifikowani do udziału w drugim etapie przetargu 
otrzymają od Organizatora przetargu zaproszenie do udziału w negocjacjach. Zaproszenie 
zostanie przesłane faxem na fax wskazany we wniosku (zamawiający dopuszcza również 
wskazane adresu @, wówczas zaproszenie do negocjacji zostanie przesłane w wersji 
elektronicznej) oraz potwierdzone pisemnie.  

14.2. W zaproszeniu do negocjacji Organizator przetargu określi w szczególności termin 
negocjacji (Organizator przetargu informuje, że termin negocjacji planowany jest na dzień 
21 kwietnia 2012 r. od godz. 0700). 

 

15. Wadium przetargowe 

15.1. Operator Gastronomiczny zainteresowany udziałem w przetargu zobowiązany jest wnieść 
wadium przetargowe w kwocie 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł). Wadium należy 
wnieść do dnia 19 kwietnia br. – przed upływem terminu składania wniosków. Kopię 
dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do składanego wniosku.  

15.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

15.2.1. W pieniądzu. 

15.2.2. W poręczeniach bankowych.  

15.2.3. W gwarancjach bankowych. 

15.2.4. W gwarancjach ubezpieczeniowych. 

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Organizatora 

przetargu nr:  BPH S.A., Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, Polska  

                                          IBAN: PL 86 1060 0076 0000 3310 0018 2598  
15.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej 

gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie. 

15.4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w 
pkt. 152 SIWP oryginał dokumentu wadium należy przekazać Organizatorowi przetargu 
wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do udziału w przetargu. Beneficjentem takich 
dokumentów musi być Organizator przetargu wskazany w pkt. 1 niniejszej  SIWP. 

15.5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie 
skutkuje wykluczeniem Operatora Gastronomiczny z udziału w przetargu. Wadium musi 
zostać wniesione co najmniej na okres 30 dni od daty wyznaczonej na przeprowadzenie 
negocjacji.  

15.6. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, z zastrzeżeniem pkt. 15.8.  

15.7. Organizator przetargu zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Operator 
Gastronomiczny wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu: 

15.7.1. Odmówił albo uchyla się od podpisania umowy na warunkach ustalonych w trakcie 
negocjacji. 
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15.7.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.7.3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wybranego 
Operatora Gastronomicznego. 

15.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Organizator przetargu zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. 

15.9. Gwarancje lub poręczenia muszą być poddane prawu polskiemu i wystawione przez 
podmiot uprawniony do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Spory wynikające z gwarancji lub poręczenia będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.  

16. Zasady wyboru najemcy powierzchni z przeznaczeniem na świadczenie usług 
gastronomicznych.  

Wyboru Operatora Gastronomicznego  – najemcy powierzchni, dokona Komisja Przetargowa na 
podstawie oceny ustalonych w trakcie negocjacji warunków realizacji przedmiotu przetargu. 
Komisja po zakończeniu negocjacji przekaże rekomendacje do Dyrektora Organizatora przetargu, 
który podejmie decyzję o rozstrzygnięciu przetargu.  Organizator przetargu zastrzega sobie 
możliwość unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny. Uczestnikom 
przetargu nie przysługują wobec Organizatora przetargu z tego tytułu żadne roszczenia. 

17. Ogłoszenie wyników przetargu. 

Wyniki przetargu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora przetargu niezwłocznie 
po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą lub podjęciem decyzji o unieważnieniu przetargu. 
Niezależnie od powyższego Operatorzy Gastronomiczni zaproszeni do udziału w negocjacjach 
otrzymają pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia przetargu.  


