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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: 
a) w zakresie przedmiotu przetargu - inż. Zdzisław Bujalski - Zastępca Dyrektora ds. administracyjno – 
technicznych,  tel. 22 754-26-10. Informacje udzielane są w dni powszednie (oprócz sobót)  godz. 800 
÷ 1400. 
b) w zakresie spraw formalno – prawnych – mgr Marek Okniński – Tel. 781-799-991. 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 

nieposiadająca 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 Najemcą może złożyć tylko jedną ofertę. 

4.3.    Złożona oferta musi zawierać oferowane warunki współpracy w tym w szczególności  
wysokość oferowanego czynszu. Ponadto Najemca w składanej ofercie powinien 
przedstawić koncepcję prowadzenia działalności. W szczególności działania podejmowane 
w celu wykorzystywania pawilonu, jako obiektu całorocznego. Organizator Przetargu 
oczekuje również podania ewentualnych działań, jakie będą podejmowane w celu 
zwiększenia zainteresowania pobytem na terenie Ogrodu i działań związanych ze 
zwiększeniem informacji nt prowadzonej na terenie wynajętej powierzchni działalności 
handlowej.   

4.4.    Organizator Przetargu informuje, o możliwości zastrzeżenia, jako tajemnica 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) przez czas trwania przetargu 
danych związany z koncepcją prowadzenia działalności. W tym celu Najemca, nie później niż 
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w terminie składania ofert, zastrzeże w odniesieniu do konkretnie wskazanych w ofercie 
dokumentów, iż nie mogą być one udostępniane. Zgodnie z wskazanym powyżej przepisem 
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności. W przypadku, gdy Najemca zechce zastrzec informacje 
zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, do oferty powinien załączyć stosowne 
oświadczenie, a ww. informacje winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 
opakowaniu, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane z zachowaniem ciągłości stron oferty. 

4.5.   Organizator Przetargu informuje, że w przypadku, gdy Komisja przetargowa uzna za 
konieczne doprecyzowanie zapisów zawartych w przedłożonej wraz z ofertą koncepcji 
prowadzenia działalności, wezwie składającego ofertę na dodatkowe negocjacje. Termin 
negocjacji zostanie wyznaczony, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.  

4.6.   W wyniku przeprowadzonego przetargu Komisja Przetargowa przekaże do Dyrektora 
Ogrodu Botanicznego w Powsinie rekomendację odnośnie rozstrzygnięcia przetargu 
wskazując w jej ocenie najkorzystniejszą ofertę najmu. 

 
5. Sposób porozumiewania się Organizatora przetargu z Najemcami   

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: 730-1530 
 

5.2.    Oferty przekazywane są Organizatorowi przetargu wyłącznie w formie pisemnej.  

5.3.    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 – dopuszcza się tłumaczenie składającego ofertę. Ponadto 
Organizator przetargu informuje, że ewentualne negocjacje (patrz pkt. 4.5. SIWP) będą 
prowadzone w języku polskim. Umowa z wybranym Najemcą zostanie zawarta pod prawem 
polskim. 

5.4.   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 prowadzenie 
sprzedaży roślin na terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum 
Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.  

   Do powierzchni tych należą: 

A. w budynku przy portierni  – pomieszczenie o powierzchni 150 m²  
B. wydzielony teren ekspozycyjny tzw. „przyportierni” o pow. 1200 m² 
C. nieutwardzony grunt o powierzchni 1000 m2 (powierzchnia magazynowa) 

6.2.    Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu wyłącznie na cele gospodarczo-
magazynowe. Najemca będzie uprawniony w okresie obowiązywania umowy najmu do 
korzystania z dróg dojazdowych do wynajmowanych pomieszczeń w stopniu wynikającym z 
potrzeb prowadzonej działalności. Dostęp Najemcy do wynajmowanych pomieszczeń 
zapewnia się przez bramę nr 3 (przy portierni Ogrodu). Wynajmujący nie wyraża zgody na 
podnajmowanie pomieszczeń osobom lub firmom bez jego pisemnej zgody. 

6.3.    Organizator przetargu wymaga, aby Najemca w ofercie prowadzonego sklepu posiadał w 
ciągłej sprzedaży, należycie wyeksponowane, materiały promocyjne Organizatora 
przetargu, które zostaną przekazane przez Organizatora przetargu do komisyjnej sprzedaży 
przez Najemcę. Dopuszcza się, że Najemca będzie dokonywał sprzedaży materiałów 
promocyjnych wg cen ustalonych z Organizatorem przetargu na każdy z przekazanych do 
sprzedaży materiałów promocyjnych. Rozliczenia z tytułu sprzedaży materiałów 
promocyjnych będą dokonywane w okresach miesięcznych na podstawie odrębnych faktur.  

6.4.    Przedmiotem działalności Najemcy będzie zapewnienie sprzedaży roślin osobom 
korzystającym z infrastruktury Ogrodu Botanicznego. Sprzedaż musi odbywać się co 
najmniej w okresie od 27 marca 2016 r. do 31 października 2016 r. Okres najmu 
powierzchni wynosi natomiast: od 27 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Organizator 
przetargu dopuszcza zróżnicowanie wysokości czynszu płaconego przez Najemcę za 
wynajętą powierzchnię. Propozycja wysokości czynszu musi zostać zawarta w składanej 
ofercie.  

6.5.   Organizator przetargu wymaga w szczególności od Najemcy: 
 

a) prowadzenia działalności wyłącznie na przekazanej w najem powierzchni, 
b) oferowania urozmaiconego asortymentu roślin przeznaczonych do sprzedaży, 
c) kompetentnych informacji nt oferowanych do sprzedaży roślin, 
d) eksponowania i sprzedaży przekazanych w komisji przez Organizatora przetargu jego 

materiałów promocyjnych,  
e) przestrzegać ustalonych po zawarciu umowy najmu minimalnych godzin pracy w dni 

powszednie, świąteczne i wolne od pracy, to jest minimalnego czasu pracy dzierżawionych 
obiektów,  

f) nie prowadzić bez zgody Dyrektora Ogrodu Botanicznego w Powsinie żadnych akcji 
reklamowych i promocyjnych na terenie Ogrodu, 

g) utrzymać przekazane przez Organizatora przetargu obiekty w należytym stanie technicznym, 
przeciwpożarowym oraz je konserwować; 
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h) przestrzegać przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych i porządkowych na terenie 
Użytkowanych obiektów i wokół nich, 

i) zwrócić obiekt, urządzenia i sprzęt po zakończeniu okresu obowiązywania umowy w stanie 
sprawnym technicznie i nie gorszym niż przed przyjęciem w najem – zabezpieczeniem  
ewentualnych koszów remontów jest kaucja wniesiona w terminie do 14 dni od dnia 
zawarcia umowy w wysokości 3000,00 zł.  

j) 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 

6.6.   Wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Najemca zobowiązany będzie do uzyskania 
wszelkich niezbędnych, na podstawie obowiązujących przepisów, zgód, pozwoleń itp. 
umożliwiających prowadzenie działalności objętej przedmiotem przetargu na 
wynajmowanych powierzchniach, o ile przepisy wymagają uzyskania takich zgód czy 
pozwoleń. 

6.7.    Najemca w składanej ofercie zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji prowadzenia 
działalności na terenie objętym najmem, zawierającej między innymi: 

a) Ogólne propozycje odnośnie rodzajów sprzedawanych roślin, 
b) Działania marketingowe związane z prowadzoną na terenie Ogrodu działalnością  

6.8.   Wybrany Najemca będzie ponosił koszty eksploatacyjne (np. zużycie wody, prądu, gazu, 
wywóz śmieci, odprowadzanie nieczystości) związane z prowadzoną na przekazanym w 
najem obszarze, 

7. Warunki realizacji umowy. 

W załączeniu Organizator Przetargu przekazuje projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Najemcą, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
 
8. Termin realizacji umowy. 

8.1.    Organizator przetargu zakłada, że realizacja umowy rozpocznie się 27 marca 2016r. a 
zakończy 31 grudnia 2016r.   

8.2.    W celu prawidłowego sporządzenia oferty Najemcy zainteresowani wzięciem udziału w 
przetargu mogą dokonać wizji przedmiotu najmu w celu uzyskania informacji niezbędnych 
do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie 
trwania umowy najmu.  
Przedstawiciele Najemcy zainteresowanego udziałem w wizji muszą spełnić poniższe 
wymogi: 

a) zobowiązani są w terminie do dnia 12 lutego 2016 r do godziny 10.00 przesłać w formie 
elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWP) zgłoszenie 
zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby niezgłoszone nie 
będą uczestniczyć w wizji, 

b) Zamawiający informuje, że wizji terenu najmu można dokonać w dniu 12 lutego 2016 r.  
o godzinie 12.00. Zbiórka na portierni przy bramie nr 3.
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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  N a j e m c ó w  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: 

9.1.1. wykażą, że prowadzą lub prowadziły (w okresie ostatnich 3 lat) nieprzerwanie przez 
okres co najmniej 6 miesięcy usługi obejmujące prowadzenie stałych punktów 
sprzedaży roślin ogrodowych i doniczkowych. 

9.1.2. nie zalegają z opłacaniem podatków. 

9.1.3. nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 

9.2.    Organizator przetargu oceni, czy Najemca 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. 

9.3.    Najemca, który w ocenie Organizatora przetargu nie wykaże spełniania warunków udziału 
w postępowaniu wskazanych przez Organizatora przetargu w pkt. 9.1. SIWP nie będzie 
brany pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Ryzyko złożenia dokumentów, 
które zostaną ocenione, jako niewystarczające dla potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w przetargu obciąża Najemcę. 

Z tytułu braku wyboru oferty Najemcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora 
przetargu lub członków komisji przetargowej.  

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

10.1. Wykaz („Doświadczenie w zakresie prowadzenia sprzedaży roślin” – wzór wykazu stanowi 
Załącznik nr 2 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 ofert. 

10.3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Najemca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

10.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Najemca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

11. Wadium przetargowe 

11.1. Najemca wraz ze składaną ofertą zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie 
3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące zł). 
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11.2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu. Wadium należy wnieść przed upływem terminu 
składania ofert.  

11.3. Kwotę wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego w: 

Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 

IBAN: PL 80 1130 1017 0020 1462 9420 0026 

SWIFT: GOSKPLPW  

Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do składanej oferty przetargowej. 

11.4.  Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie 
skutkuje wykluczeniem Najemcy z udziału w przetargu. Wadium musi zostać wniesione co 
najmniej na termin związania ofertą, który wynosi 30 dni od daty wyznaczonej na składanie 
ofert. 

11.5. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, z zastrzeżeniem pkt. 11.6.  

11.6.   Organizator przetargu zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Najemca wybrany w   
wyniku rozstrzygnięcia przetargu: 

- odmówił albo uchyla się od podpisania umowy na warunkach ustalonych w ofercie, 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wybranego Najemcy. 

11.7. Organizator przetargu zwróci wadium 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. 

12. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie.  

12.1. Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika. 

12.2. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 10 winny być złożone przez każdy 
podmiot. 

12.3. W przypadku Najemców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i 
dokumenty wymienione w pkt. 10.1. powinien przedłożyć ten spośród Najemców, który 
potwierdza spełnianie warunku w określonym tam zakresie. 

13. Oferta wspólna. 

13.1. Organizator przetargu wymaga, aby Najemcy wspólnie ubiegający się o wynajęcie 
powierzchni, przedstawili Organizatorowi przetargu w terminie do 3 dni przed podpisaniem 
umowy najmu umowę regulującą współpracę tych Najemców. Umowa regulująca 
współpracę Najemców występujących wspólnie musi zawierać: 

13.1.1. Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi 
być zrealizowanie przedmiotu przetargu). 

13.1.2. Oświadczenie, że wszyscy partnerzy (Najemcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność 
solidarną za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

13.1.3. Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu przedmiotu umowy i podział zadań 
ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za opłatę czynszu. 

13.1.4. Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (Najemców) przy wykonywaniu  
przedmiotu umowy. 
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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  o f e r t   
 

14. Wymagane dokumenty i forma ich sporządzenia: 

14.1. Złożona oferta musi zawierać: 

14.1.1. Formularz oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 
do SIWP.  

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

14.1.3. Dowód wniesienia wadium przetargowego.  

14.1.4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę (w tym 
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Najemców wspólnie ubiegających 
się o wynajęcie powierzchni), o ile upoważnienie do złożenia wniosku nie wynika z 
innych dokumentów składanych wraz z ofertą. 

14.1.5. Koncepcję realizacji przedmiotu przetargu wraz z warunkami realizacji przedmiotu 
przetargu w szczególności oferowaną wysokość czynszu w okresie miesięcznym.   

14.2. Wymogi formalne dotyczące sporządzenia oferty. 

14.2.1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWP na formularzu o treści zgodnej 
z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWP.  

14.2.2. Najemca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert o 
zakwalifikowanie do udziału w przetargu, spowoduje wykluczenie Najemców. 

14.2.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty składane wraz z ofertą muszą spełniać następujące 
wymogi: 

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Najemców. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego(ych) status prawny 
Najemcy pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Najemcy 
(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty 
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Najemców 
(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 Najemcy 
określonymi w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla 
formy organizacyjnej.  Upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej 
podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Najemcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy 
dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
stosownego pełnomocnictwa.   

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

d) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Najemcę. 

15. Opakowanie oferty. 

15.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym bezśladowe 
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu ich składania.  

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

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 
z dopiskiem 

„Oferta w przetargu na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży roślin” 
 

15.3. Koszt przygotowania oferty i udziału w przetargu. 

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 Najemców odnośnie sposobu rozstrzygnięcia bądź unieważnienia przetargu.  

16. Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  
ul. Prawdziwka 2 w sekretariacie Dyrektora, do dnia 16 lutego 2016r.  do godziny 1000. 
 

17. Zasady wyboru najemcy powierzchni.  

Wyboru Najemcy dokona Komisja Przetargowa na podstawie oceny załączonych do oferty 
dokumentów dotyczących warunków najmu i współpracy.  

Przy wyborze Najemcy w szczególności brane będą elementy związane z:  

- wysokością czynszu z tytułu najmu powierzchni,  

- zasady współpracy, które mają wpływać między innymi na cele społecznej działalności Ogrodu  
oraz wizerunkowe,  

- ustalonym modelem rozliczeń.  

Komisja po zakończeniu przetargu przekaże rekomendacje do Dyrektora Ogrodu Botanicznego  
w Powsinie, 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.  

18. Ogłoszenie wyników przetargu. 

Wyniki przetargu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora przetargu (www.ogrod-
powsin.pl) niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Najemcą lub podjęciem decyzji o 
unieważnieniu przetargu. Niezależnie od powyższego Najemcy, którzy złożą oferty otrzymają 
pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia przetargu.  

http://www.ogrod-powsin.p/
http://www.ogrod-powsin.p/
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Załącznik nr 1 do SIWP 

 

OFERTA 
na:  

najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie 

sprzedaży roślin na terenie Polskiej Akademii Nauk 

Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie  

 
Nazwa Najemcy ................................................................................................................* 

Adres:....................................................................................................................................... 

TEL.: ............................ FAX: ................................... e-mail: ……………………………… 

* (w przypadku oferty składanej przez Najemców występujących wspólnie należy wymienić nazwy i adresy wszystkich uczestników 

oraz wskazać Pełnomocnika) 

 
 

    Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny  

– Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu na „Najem powierzchni z przeznaczeniem 

na prowadzenie sprzedaży roślin na terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu 

Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie” 
oferujemy czynsz za powierzchnię objętą przedmiotem najmu w wysokości: 

Miesiąc Kwota czynszu 

miesięcznie brutto 

Ilość 

miesięcy 

Łączna kwota czynszu 

brutto 

1 2 3 4 

27 marca 2016 r. – 31 

października 2016 r. * 

 

 

……………..…..zł. 

 

7 

 

 

………………………..zł. 

01 listopada 2016 r do 

31 grudnia 2016 r.  

 

 

………………..zł. 

 

 

2 

 

 

……………..…………..zł. 
 

Najemca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn nr 2 i 4 tabeli. 

* - czynsz za okres od 27 marca 2016 r do 31 marca 2016 r. zostanie obliczony jako iloczyn ilości dni 

najmu oraz 1/31 kwoty miesięcznej czynszu za każdy dzień najmu w miesiącu kwietniu.  

 

 
.............................................., ......................... 2016 r.       ....................................................................................... 

                       (miejscowość)                                         (data)               pieczątka/i imienna/e i podpis/y uprawnionego/ych przedstawiciela/i  
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Załącznik nr 2 do SIWP 

Nazwa i adres Najemcy składającego wniosek: 

..................................................................................................................................................................................................................  

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić podmiot, który zrealizował wskazane poniżej zamówienia)  

Wykaz obejmujący prowadzenie stałych punktów sprzedaży roślin ogrodowych i doniczkowych. 

 

1 2 3 

l.p. Opis  

(ze wskazaniem informacji niezbędnych dla oceny spełniania 

warunku określonego w SIWP)  

Daty realizacji zamówienia   

(od – do)  

a w przypadku aktualnej realizacji datę 

rozpoczęcia i planowanego zakończenia.  

 

 

1. 

 

 

  

 

2. 

 

  

3.    

Do wykazu należy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające wykonanie ww.  zamówień z należytą starannością. 

................................., dnia ............................                       ..........................................................................................................  

           
   pieczątka/i  imienna/e  i  podpis/y  uprawnionego/ych przedstawiciela/i  
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Załącznik nr 3 do SIWP 

 

                       

UMOWA NR …………..      

   

zawarta w dniu …………………….. w Warszawie pomiędzy: 

 

Polska Akademia Nauk - Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 

Powsinie, 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2 o nr NIP: 525-15-75-083 reprezentowanym przez: 

Prof. dr hab. Jerzego Puchalskiego – dyrektora 

zwanego dalej „Wynajmującym” 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowanym przez 

…………………………………………. - zwany dalej „Najemcą” 

 

o następującej treści: 

 

                          Przedmiot najmu 

 

§ 1 

1. Wynajmujący wynajmuje Najemcy wymienione w pkt. 2 powierzchnie z przeznaczeniem 

na prowadzenie sprzedaży roślin.  

2.  Przedmiot umowy obejmuje wynajęcie powierzchni: 

a) w budynku przy portierni  – pomieszczenie o powierzchni 150 m²  

b) wydzielony teren tzw. „przyportierni” o pow. 1000 m² 

c) nieutwardzony grunt o powierzchni 1000 m
2
 (powierzchnia magazynowa) 

3.    Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i wyposażeniem przedmiotu 

 najmu i że go akceptuje.  

4.  Dostęp Najemcy do budynków zapewnia się przez bramę Nr 3 (przy portierni Ogrodu).  

5. Umowa najmu obejmuje okres od dnia 27 marca 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r. przy 

czym w okresie: 

a) od dnia 27 marca 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. Najemca zobowiązuje się 

prowadzić działalność określoną w pkt. 1, 

b) w okresie od dnia 01 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Najemca będzie 

jedynie przetrzymywał sprzęt i rośliny. 

6. W okresie prowadzenia działalności określonej w pkt. 1, Najemca wyraża zgodę na 

prowadzenie sprzedaży materiałów promocyjnych Wynajmującego. 

7. Najemca zobowiązuje się:  

a)   do oferowania urozmaiconego asortymentu roślin przeznaczonych do sprzedaży, 

b)   kompetentnych informacji nt oferowanych do sprzedaży roślin, 

c) eksponowania i sprzedaży przekazanych przez Wynajmującego jego materiałów 

promocyjnych,  

d) przestrzegania ustalonych z Wynajmującym minimalnych godzin pracy w dni 

powszednie, świąteczne i wolne od pracy,   

e) nie prowadzić bez zgody Dyrektora Ogrodu Botanicznego w Powsinie żadnych 

akcji reklamowych i promocyjnych na terenie Ogrodu, 
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f) przestrzegać przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych i porządkowych na terenie 

użytkowanych obiektów i wokół nich, 

             

Wydanie przedmiotu najmu i jego eksploatacja 

 

§ 2 

 

1. Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu wyłącznie na cele wskazane w § 1 pkt. 

1.  

2. Wynajmujący  oświadcza, że  nie ponosi odpowiedzialności za charakter i  zakres 

prowadzonej działalności, jakość sprzedawanego asortymentu i świadczonych przez 

Najemcę usług.  

3. Najemca oświadcza, że posiada lub z chwilą wprowadzenia do sprzedaży oferowanego 

asortymentu będzie posiadał wymagane przepisami prawa zgody, zaświadczenia i inne 

wymagane dokumenty.   

4. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu  w całości lub w części w podnajem lub 

do bezpłatnego używania osobom trzecim   bez  uzyskania  pisemnej zgody 

Wynajmującego.  

5. Najemcy nie przysługuje prawo cesji lub zamiany przedmiotu najmu bez uzyskania 

pisemnej zgody Wynajmującego. 

6. Przeprowadzenie przez Najemcę  jego staraniem i na jego koszt prac budowlanych, 

modernizacyjnych lub adaptacyjnych w przedmiocie najmu wymaga pisemnego 

porozumienia obu Stron zawierającego w szczególności : 

 

 a)     zgody  Wynajmującego   na przeprowadzenie prac, 

b) szczegółowego  określenia zakresu prac wraz z przedstawieniem przez 

Najemcę  niezbędnych projektów i kosztorysów celem ich uzgodnienia, 

c) harmonogramu  prac, 

d) zapewnienia udziału przedstawiciela Wynajmującego w czynnościach 

odbiorczych wykonywanych prac budowlanych oraz ustalenia  ich kosztów. 

Najemca nie może bez uprzedniej pisemnej  zgody Wynajmującego dokonać 

zmian sprzecznych z umową. 

 

 § 3 

 

1. Najemca oświadcza, że w wyniku prowadzonej przez niego działalności w przedmiocie 

najmu (§  2 ust.1), nie powstają odpady niebezpieczne dla  środowiska. W przepadku 

powstania takich odpadów w przyszłości Najemca zobowiązuję się niezwłocznie doręczyć 

Wynajmującemu kserokopię decyzji Wojewody Mazowieckiego ustalającej sposób 

postępowania z odpadami oraz kserokopię umów z firmami upoważnionymi do utylizacji. 

2. Najemca oświadcza, że w wyniku prowadzonej przez niego działalności w przedmiocie 

najmu nie powstają i nie będą powstawać ścieki, które zgodnie z obowiązującymi 

normami, uważa się za niebezpieczne dla środowiska. Najemca upoważnia 

Wynajmującego do przeprowadzenia na koszt Najemcy okresowych analiz 

odprowadzanych ścieków. W razie przypuszczenia, że odprowadzane do kanalizacji ścieki 

wymagają przeprowadzenia analizy chemicznej, Najemca zobowiązuje się do wykonania 

tych analiz w ciągu 7 dni i do doręczenia Wynajmującemu ich wyników. 

 

3. Niewykonanie przez Najemcę zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 albo naruszenie 

przepisów o ochronie środowiska i ochronie wód, upoważnia Wynajmującego do 
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rozwiązania umowy najmu bez okresu wypowiedzenia i bez dodatkowego wzywania 

Najemcy do ich wykonania. 

 

§ 4 

 

1. Najemca zobowiązuje się dbać o utrzymanie należytego stanu  technicznego i sanitarnego 

przedmiotu najmu oraz dokonywania na swój koszt napraw wynikających z  normalnej 

jego eksploatacji. 

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania, w obecności Najemcy, 

okresowych kontroli  stanu przedmiotu najmu. Kontrole mogą być przeprowadzane nie 

częściej niż raz na 3 miesiące i winny być wcześniej zapowiedziane. Kontrole bez 

zapowiedzi mogą mieć miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach. 

3. Najemca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu porządkowego 

obowiązującego na terenie  Ogrodu Botanicznego. 

 

§ 5 

 

1.  Najemca własnym kosztem i staraniem zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot najmu od 

wszelkich ryzyk. 

2.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy wniesione do przedmiotu  

najmu. 

 

             Czynsz i opłaty 

       

      § 6 

 

1. Czynsz za przedmiot najmu, o którym mowa w §1 umowy, będzie naliczany: 

a) w okresie od dnia 27 marca 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. – ogółem 

w wysokości …………………. PLN  brutto (słownie: ………………………. 

brutto) i będzie płatny w 7 ratach miesięcznych na podstawie wystawionych 

faktur.  

b) w okresie od dnia 01 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – ogółem w  

wysokości ……………….. PLN brutto (słownie …………….. złotych brutto) 

płatne jednorazowo na podstawie wystawionej faktury na dzień 31.12.2016. 

2. Datę wydania przedmiotów najmu Najemcy wymienionych w § 1 pkt. 2 umowy  ustala 

się na dzień  podpisania umowy.  

 

       § 7 

 

1. Czynsz najmu będzie płatny w terminie 14 dni na podstawie wystawionej faktury, 

przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego w Bank Gospodarstwa Krajowego. nr 

10 1130 1017 0020 1462 9420 0025 

2.  Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na konto bankowe 

Wynajmującego. 

3. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur bez podpisu Najemcy. 

 

4.  W razie zwłoki w uiszczaniu należności wynikających z umowy Wynajmującemu 

przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 

 

        § 8 
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1. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do uiszczania w stosunku miesięcznym  

następujących  opłat  eksploatacyjnych za : 

a)   energię elektryczną - wg wskazania licznika zgodnie z cenami PGE,  

b)   za korzystanie linii telefonicznej 22 754 14 06 na podstawie faktur wystawionych 

przez Orange za okres od 27 marca 2016 do 31 października 2016 r. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, Najemca uiszczać będzie począwszy od dnia 

podpisania umowy w wysokości, formie i terminach wykazanych na re-fakturach 

wystawionych przez Wynajmującego. Odsetki i kary umowne  za nieterminowe 

uiszczanie opłat obciążają Najemcę. 

3. Wszelkie nie wymienione wyżej opłaty i obciążenia związane z przedmiotem najmu 

pokrywa Wynajmujący. 

4. Najemca  zobowiązuje się wystawić oznakowane pojemniki na śmieci, do których będą 

wyrzucane nieczystości stałe powstałe w związku z prowadzoną działalnością, której 

przedmiot określa § 1. 

 

   § 9 

 

Dla zabezpieczenia płatności  czynszu i opłat eksploatacyjnych, Wynajmującemu służy  

ustawowe  prawo zastawu na rzeczach ruchomych Najemcy znajdujących się w przedmiocie 

najmu, za wyjątkiem rzeczy nie podlegających zajęciu z mocy prawa. 

 

 § 10   

 

Najemca oświadcza, że w terminie poniżej wskazanym podda się egzekucji wprost z tej 

umowy zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 4 kpc. Poddanie się egzekucji winno obejmować zapłatę 

miesięcznego czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych w wysokościach kwot  pieniężnych 

ustalonych w  § 6, 7, 8, umowy. Wobec wymogu  ustawowego zachowania formy  aktu 

notarialnego  oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenie to złoży przed 

notariuszem w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy pod rygorem 

przysługującego wynajmującemu prawa rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

Oświadczenie to staje się  załącznikiem do niniejszej umowy. 

 

Czas obowiązywania i zakończenia umowy. 

     

 § 11 

 

1. Umowa zawarta zostaje na  czas oznaczony od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 

2016 r.  

2. Rozwiązanie umowy nastąpi z upływem okresu, na jaki została zawarta. 

 

 § 12 

 

1. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

jeżeli Najemca : 

a) dopuszcza się zwłoki z płatnością czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności 

b)  używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z niniejszą umową i zaniedbuje 

przedmiot najmu w stopniu narażającym go na uszkodzenie 

c) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu na terenie 

Ogrodu Botanicznego regulaminowi porządkowemu  
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d) postawiony zostanie w stan upadłości,  

e) wynajął, podnajął lub oddał w bezpłatne użytkowanie osobom trzecim przedmiot 

najmu lub dokonał zamiany lub cesji przedmiotu najmu bez uzyskania pisemnej zgody 

Wynajmującego.  

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym, 

Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w terminie wskazanym przez 

Wynajmującego. 

 

§ 13 

 

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Najemcę, bez względu na przyczynę oraz 

rozwiązania umowy przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 

podanych w § 12 ust. 1, Wynajmującemu przysługuje prawo zatrzymania ulepszenia bez 

obowiązku zapłaty sumy odpowiadającej ich wartości z chwili zwrotu. 

2 W przypadku rozwiązania umowy w trybie wypowiedzenia przez Wynajmującego 

zatrzyma on ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu. 

Strony przyjmują, że okres amortyzacji dla ulepszeń wynosi 5 (pięć) lat a stawka 

amortyzacyjna dla ulepszeń będących inwestycją w obcym budynku wynosi 20% rocznie. 

Wartość nakładów na ulepszenie budynku, pozostała po odjęciu corocznej amortyzacji, 

może być waloryzowana wskaźnikami jak dla czynszu. 

 

  § 14 

 

1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie zwrócić przedmiot najmu w stanie 

nie pogorszonym z tym, że nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie będące 

następstwem prawidłowego używania. Zwracany przedmiot najmu winien być opróżniony 

z wszelkich rzeczy wniesionych przez Najemcę. Wynajmującemu będzie przysługiwać 

prawo ich usunięcia i zabezpieczenia na koszt Najemcy. 

2. Przy zwrocie przedmiotu najmu Strony sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy, 

szczegółowo opisujący stan techniczno - użytkowy oraz stopień zużycia przedmiotu 

najmu. 

 

    § 15 

 

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej pod rygorem 

nieważności . 

           § 16 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego  

       

      § 17 

 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem § 10, 

Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd polubowny - sąd arbitrażowy przy Krajowej Izbie 

Gospodarczej w Warszawie ul. Trębacka 4  wg obowiązującego tam regulaminu. 

    

                                § 18 

 



17 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje 

Najemca a 2 egzemplarze Wynajmujący . 

 

 

         NAJEMCA:                        WYNAJMUJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


