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SZCZEG6TOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

NA

NAJEM POMIESZCZEN

POD DZIATALNOSC RESTAU RACYJ NA

W BUDYNKU NR 9

PRZY UL. DEBINR|T W GDANSTU

GDANSK 2O2L



r. wYNAJMUJ{CY:
Uniwersyteckie centrum Kriniczne, ur. Dqbinki 7, go-gs2 Gdarisk
zwane dalej,,UCK" lub,,Wynajmujqcym,,
REGON: 00288640
NIP: 9570730409

II. PRZEDMIOT I WARUNKI KONKURSU OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest najem czqs;ci nieruchomosci przy ul. Dqbinki 7 w Gdansku, kt6rejwlaScicielem jest Gdafiski Uniwersytet Medyczny, stanowiqcej zabudowanE dzialkq nr 1./Lg
z obrqbu nr 66, wpisanej w ksiqdze wieczystej prowadzonei przezSqd Rejonowy Gdarisk -p6lnoc,lll wydzial Ksiqg wieczystych, ul. Zab,i Kruk LG, Gda6sk, o numerze elektronicznym
GDtGl00226286lL, polozone w Gdarisku przy ul. Dqbinki 7. Nieruchornosi zabudowana jest
budynkami o funkcji leczniczej, dydaktycznej i naukowej.

1. Wyszczeg5lnienie przedmiotu najmu:

1.1. Powierzchnia uzytkowa zlokalizowarra jest w
z przeznaczeniem pod restauracjq.

budynku nr 9 na poziomie piwnic

Wykaz pomieszczei :

009/P001 - pok6j administracyjny

O09 / PO02 - pom ieszczen ie porzqd kowe

009-P003 - sala konsumpcyjna

009/P004 - sala konsumpcyjna

009/P005 - ekspedycja

009/P006 - zmywalnia

OO9/POO7 - kuchenka

009/P008 - kuchenka

009/P009 - pok6j administracyjny

009/P010 - korytarz

OO9/POL2- magazyn

009/P013 - pok6j administracyjny

009 / PO2L - toa leta o96lnodostqpna

0O9 / PO24 - szatnia personelu

OO9/PO25 - toaleta personelu

9,24m2

5,30 m2

70,52 m2

18,83 m2

29,L5 m2

7,98 m2

42,30 m2

7,39 m2

L2,4O m2

34,10 m2

1-1,61m2

5,27 m2

5,35 m2

4,59 m2

4,27 m2

lqcznie 268,31m2

1'2' Przedmiotowy kompleks pomieszczeri posiada: instalacjq centralnego ogrzewania, wodno-
kanalizacyjnq z cieplq wodq u2ytkowq, erektrycznE, gazowq, wentyracyjnq, terefonicznE.
1.3. Cena wywolawcza najmu powierzchni wynosi: g 049,30 zl netto+ nale2ny podatek VAT.
1'4' w ofercie nalezy podai proponowanq miesiqcznq stawkq netto za najem calej powierzchni
u2ytkowejtj. 268,31m2. Kwota ta nie moze byi ni2sza ni2 cena wywolawcza.
1.5. Okres najmu: Ot.tO.2O2tr. - 30.09.2025r.



2. Wymagania ZamawiajEcego:

2.t. Oferent w swojej ofercie gastronornicznej powinien uwzglqdnii w codziennej obsludze
minimum:

. 2 zupy
o 3 dania migsne,
o 3 dania jarskie,
o dodatki w postaci ziemniak6w, kopytek, ry2u, kaszy,
o 3sur6wkii3salatki,
o inne dania cieple, np. bigos, fasolka po bretorrrsku, pizza, pierogi, gulasz,
. wyroby garma2eryjne,
. napoje zimne igorqce,
o inne artykuty spozywcze, ciasto

2.2. ustala siq minimalny czas pracy restaurercji: poniedzialek - piqtek g.o0 - 16.00.
2.3. sprzeda2 obiad6w pon. - piqtek minimum w godz. od 12.00 do 16.00.
2.4. Serwowanie dari obiadowych nie mo2e odbywai sig na talerzach jednorazowych.
2.5. Najemca zobowiqzany jest do utrzymania porzqdku i codziennego sprzqtania najmowanej
powierzchni oraz klatki schodowej prowadzqcej do restauracji.

3. Dodatkowe informacje:

3.1. Najemca opr6cz czynszu jest zobowiqzany do uiszczania oplat za media.
3.2. Na dostawq gazu Najemca zobowiqzany jest zawrze( umowq we wlasnym zakresie za zgodq
UCK.

3.3. Zmiana cen przez dostawc6w medi6w spowoduje automatyczne przeliczenie koszt6w czynnika
objqtego zmianq
3.4. Wynajmujqcy obciq2y Najemcq oplatami z tytulu polqczeri telefonicznych zrealizowanych przez
Najemcq z udostqpnionej przez Wynajmujqcego linii telefonicznej, na podstawie miesiqcznych
biling6w telefonicznych. Faktura platna w terminie 21 dni od dnia wystawienia.
3.5. Najemca, stosownie do prowadzonej rJzialalno6ci, zobowiqzany jest do zawarcia odrqbnych
um6w z podmiotami Swiadczqcymi uslugi na wyw6z nieczysto5ci statych - odpad6w komunalnych,
odbi6r, transport i utylizacjq odpad6w innych ni2 komunalne, w tym pokonsumpcyjnych.
3.6. Czynsz najmu platny jest z g6ry na prodstawie faktury wystawionej przez Wynajmujqcego
w terminie do dwudziestego dnia miesiqca na konto podane na fakturze.
3.7. Pozostale oplaty platne sq z dolu na p,odstawie faktur wystawionych przez Wynajmujqcego
w terminie do ostatniego dnia miesiqca na:stqpujqcego po miesiqcu, kt6rego dotyczq na konto
wskazane na fakturze.
3.8. W razie op62nienia w uiszczaniu oplat Wynajmujqcy naliczai bqdzie odsetki w ustawowej
wysokoSci.

3.9. Czynsz bqdzle waloryzowany bez konieczno5ci zmiany Umowy, w oparciu o opublikowany
przez Prezesa GUS wska2nik wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych za poprzedni rok.
Waloryzacja dokonywana bqdzie poczqwszy od dnia 03,.02.2022r., a liczona bqdzie od stawki
czynszu ostatniego miesiqca poprzedniego roku.
3.10. Zmiana wysoko5ci czynszu, w trybie o jakim mowa w
do Umowy.

pkt. 3.9, nie wymaga formy aneksu

3.11. Dla zabezpieczenia nieoplacanych przerz Najemcq nale2noSci wynajmujqcemu
ustawowe prawo zastawu. Dla jego realizacji wynajmuiqcy mo2e od momentu
zadluzenia jednostronnie zamknqi restauracjg i zabezpieczyi znajdujqce siq w niej wyposa2enie
i materialy Najenrcy. odblokowanie nastqpi po uregulowaniu nale2noSci lub uzgodnieniu innych
sposob6w rozwiqzania problemu. ostateczna decyzja w tej sprawie nale2y do
3.12. Rzut pomieszczei objqtych konkursem zawarty jest w zalqczniku nr L do WZORU
NAJMU.



3.13. Najemca zobowiqzany jest do:
r 

;y;i,,,arnego 
odnowienia rokaru, wyposazenia wynajmowanych pomieszczeri na wrasny

. odbycia wizji lokalnej,
o prowadzenia innej dzialalnoSciwytqcznie za zgodq UCK,. utrzymania porzqdku i sprzqtania najmowanej powierzchni,
' wyremontowania schod6w prowildzqcych do restauracii w przeciqgu miesiqca od datyrozpoc;rqcia obowiqzywania umowy, oraz utrzymywania ich w porzqdku,o nie prowadzenia dziararno6ci konkurencyjnej wobec wynajmuiqcego3'14' oferent ;lobowiqzany jest sprawdziri dokladnie warrnki lokalowe i techniczne przedmiotuprzetargu pod kqtem wymog6w dla rlzialalnoSci gastronomicznej oraz wymog6w prawa,

i;:il?''"e 
niezgodnoSci pomiqdzv stanem faktycinym, a wymogami obciq2ajq w cato6ci

3'15' w najmowanych pomieszczeniach obowiqzuje zakaz sprzeda2y wszelkich srodk6wleczn iczych, odr_r rzajqcych, papieros6w i a lk,cholu.
3'16' wynajmu'{qcy zapewnia dla Najemcy dwie karty wjazdowe na teren UCK do kofica trwaniaumowy' Dodatkowo wynajmujqcy zabezpieczy dwa miejsca postojowe. Dla innych pojazd6w

Iilffi",l']"d 
na teren wvnajmujqcego jest platnv igodnie z Regutaminem wjazdu oraz

3.17. W przypadku, gdy oferent wycofa siq i
a Komisja Konkursowa mo2e wybrai Oferenta,
miejsce w wynikach koricowych.
3'18. Przedmiot konkursow mozna ogrqdai w dniu 05.0g.2021r. w godz. 1"0.00_12.00, pouzgodnieniu pod nr terefonu 5g 34g 29 66,:;8 34g 20 13 w godz. 8.00 _ 14.00.,*r;^*:#?^L::r^.:y:1, 

:ir::.^"legc konkur,, oru",t ,o,i"r. p. Arina Grzempff*';ffiH::pok6j nr 101 lub 103.

III. WARUNKT STAWIANE OFERENTOM

nie podpisze umowy, traci wniesione
kt6ry spelnil wszystkie warunki i kolejne

I rnne

nr 9,

nowiq
1. Warunki najmu zostanq uregurowane w umowie, ktdrej istotne postanowieniazalqcznik nr 3 do niniejszych Szczeg6lowych warunk.w konkursu ofert.2'Zlo2enie oferty jest r6wnoznaczne z zaakceptowaniem istotnych postanowiefi umowy.3. Do konkursu mogE przystqpii tylko Oferen ci,kt6rzy:. 

fl:*:::,,:EII^yi1,"1T_ 
przed terrminem wyznaczonym na sktadanie ofert,uniwersvteckiego centrum Krinicznego: pL 7t tt3o 1121 0006 ;;;Tffi ffitJ'J

*T:r,"1"#'"I::,.].,:..jT::n,:T: 
,,Konkurs na najem pomieszczerar przy ut.rw Gdarisku". Dow6d wpraty wadium narezy dorqczyi ao or.rlv,""rzLze' 

przy ur

o zlo|yli pisemne oswiadczenie o zapoznaniu siq ze szczeg6rowymi warunkamiofert,
o dokonari wizji rokarnej i zapoznari siq z uwarunkowaniami technicznymipowierzchni przeznaczonej na najem,o nie posiadajq 2adnych zaleglosci wobec Uniwersyteckiego centrum Klinicznego.4. Wysoko5i wadium: 5% wywolawczego czynszu rocznego brutto:

8049,30+23 %* 1,2*S% = 5 940,3g zl.
5' wadia zlozone przez oferent6w, kt6ryr:h oferty nie bqdq przyiqte, zostanq

:X."...r_:" ::^.1"fTli_u_wyboru, 
ofert. tub uniewa2nieniu konkursu ofert. Wadium

I,' i JJ,"JI; 
"-Ll 

; il ,,iJ" l"j
;,HTn'illiJ:^',",'"'i:::^y,i"11i': -'T',*v 

(kauc;a d;;;,;,a) wvnajmuiqcv nie do

;:";ffiJ'dium 
w innej formie, ni2 pieniqd, *ptr.onv-prr.,"*Jl-,, ,i;;il1].|,i"'d,2:;

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1' Oferent ponosi wszerkie koszty zwiqzane z prrzygotowaniem i zro2eniem oferty.

konto
nej

nki 7



2' w ofercie nale2y podai oferowanq cenq netto za najem calej powierzchni u2ytkowej. cena
nie mo2e byi ni2sza od wywolawczej.
3. Oferent mole zloiyt.tylko jednq ofertq.
4. Wz6r oferty, o6wiadczefi i wz6r umowy w zalqcznikach.
5' Oferent jest zwiqzany ofertq do czasu zawarcia umowy najmu tub odwolania, uniewa2nienia
konkursu.
6. Do oferty nale2y dolqczyi dokumenty, o kt6rych mowa w rozdziale vill.
T.zalqczniki powinny byi dolqczone do oferty w spos6b chronologiczny.
8' ofertq nale2y sporzqdzii w jqzyku polskim, czytelnie, powinna byi podpisana przez osobq
do tego upowa2nionq, zgodnie z wpisem do wla5ciwego rejestru lub przez osobq umocowane
do podpisania oferty.

11' Na ostatniej stronie oferty powinno znalei( siq oznaczenie ilosci wszystkich stron
przedlo2onych zalqcznik6w, zgodnie z poni2szym wzorem:

,,Oferta zawiera: .... stron, .... zalqcznik6w,,
12' ofertq nale2y umie6cii w nieprzejrzystej, zapieczqtowanej kopercie. oznakowanie
powinno zawierai:

o adres organizatora konkursu,
o nozwQ konkursu,

nazwq, adres i numer telefonu oferenta umo2liwiaiqce dalszq korespondenciq
lub zwrot nieotwartej oferty konkursowej,
koperta winna byi zamkniqta i opatrzona dopiskiem ,,Nie otwierai przed
17.O8.2O21.r. przed godz. 1L.00,,.

13' oferent mo2e wycofai zlolonq ofertq, s;kladajqc pisemne oSwiadczenie woli organ
konkursu, nie p6lrriej, ni2 ostatniego dnia wyznaczonego do skladania ofert.
14' Dla uznania wa2no6ci oferta musi zawiereri wszystkie wymagane w Szczeg6lowych w
konkursu ofert dokumenty. JeSli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, musi
poswiadczenie ,,za zgodnosi z oryginalem" oraz pieczqtkq i podpis osoby upowa2nionej.

V. TERMIN SKIADANIA OFERT.
oferty nale2y sklacla6 w pokoju nr 101 mieszc:rqcego siq w budynku nr 9 Uniwersyteckiego
Klinicznego, 80- 952 Gdarisk, ul. Dqbinki 7 w terminie do dnia 17.0g.2021,r. godz. 11.00.

VI. TERMIN WAZNOSC! OFERT.
oferent jest zwiqzany ofertq do czasu zawarcia umowy najmu lub odwolania,
konkursu.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:
a)70% stawka miesiqczna czynszu,
bl30% ocena komisji konkursowej uwzglqdniajqca wystr6j
wynajmujqcy zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami po otwarciu ofert

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY:

oferenci przystqpujqcy do konkursu ofert na najem powierzchni u2ytkowej zobowiqzani sq
nastqpujqce dokunrenty w oryginalach, ewenl.ualnie w kserokopiach poswiadczonych za zgr
z oryginatem przez Oferenta:

1' oferta stanowiqca zalqcznik nr 1 do nirriejszych Szczeg6lowych warunk6w konkursu
z oSwiadczeniami:

iloSci

a) o zapoznaniu siq ze szczeg6rowymiwarunkamikonkursu io ich przyiqciu bezza

ofert



b) o spelnianiu wszystkich wymagah za'wartych w,,szczeg6lowych warunkach konkursu oferti przyjqciu ich bez zastrzeiefi,
c) o przyjqciu bez zastrze2ed istotnych postanowie6 umowy i gotowosci do podpisania

umowy w terminie wyznaczonym przez UCK.
2' Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencjidzialalnosci gospodarczej, je2eli odrqbne prrzepisy wymagajq wpisu do rejestru lub zgloszeniado ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, wystawione nie wczeSniej ni2 6 miesiqcy przed uplywemterminu skladania ofert.
3. Dow6d wplaty wadium.
4' Aktualne zaswiadczenie wla5ciwego Naczelnika Urzqdu skarbowego oraz wlaSciwego oddzialu
ZUS potwierdzajqce, 2e oferent nie zalega z oplacaniem podatk6w, opfat skladek na ubezpieczeniezdrowotne i spoleczne wystawionych nie wcze6niej, ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu
skladania ofert.
5' oswiadczenie oferenta, ze dokonal wizji lokalnej pomieszczefi, na kt6re skladana jest oferta-zalqcznik nr 2 do Szczeg6lowych warunk6w konkursu ofert.
6' Zaparafowany wz6r umowy najmu, stanowiEcy zalqcznik nr 3 do szczeg6lowych warunk6w
konkursu ofert.
7' wniosek o przeksiqgowanie kwoty warJium na poczet kaucji, stanowiqcy zalqcznik nr 4do Szczeg6lowych warunk6w konkursu ofert.
8' oSwiadczenie oferenta, ze nie bqdzie prowadzil konkurencyjnej dziatalnoSci w strdo dzialalnoSci wynajmujqcego, stanowiqce :ralqcznik nr 5 do szczeg6lowych warunk6w koofert. kursu

nr8

9' oiwiadczenie oferenta o braku zaleglo5ci wobec wynajmujqcego, stanowiqce zalqczn
do Szczeg6lowych warunk6w konkursu ofert.
10' Zgodq na przystqpienie do dalszych negociacji w sprawie zlo2onej oferty , w przypadku 

1takiej decyzii przez wynajmujqcego - zalqczni[< nr 7 do Szczeg6lowych warunk6w konkursu
11. oswiadczenie, 2e oferent nie figuruje w Krajowym Rejestrze Dlug6w _

do Szczeg6towych warunk6w konkursu ofert.
12' Do oferty nale2y dolqczyi dokumenty, z kt6rych wynikai bqdzie doswiadczenie w
dziala lnoSci uslugowej.

!x. RozSTRzYGNIECtE KONKURSU.
1. otwarcie ofert nastqpi w dniu 17.og.zo2'_Lr. godz. 11.30 w pokoju nr 103 przy ul.
w Gdarisku, budynek nr 9, parter.
2. Oferenci mogq byi obecni podczas publicznego otwarcia ofert.
3' czlonek Komisji Konkursowej oglosi publicznie pelne nazwy i adresy wszystkich
oraz zaoferowanQ przez nich miesiqcznq kwotr; za najmem powierzchni objqtej konkursem.
4' w celu dokonania wyboru Najemcy Komisj,a rozpatrujqca oferty bqdzie mogla prosii ofo uzupelnienie, bqdl wyjasnienie treSci ofert oraz prowadzii dalsze negocjacje z
oferentami.
5' Protok6l o zamkniqciu prac Komisji i kodcowym wyniku Konkursu zostanie um
na stronie internetowej www.uck.gda.pl
6. lnformacja o wybranym oferencie zostanie
konkursu.

podana do wiadomoSci wszystkich

7 ' Umowa z oferentem, kt6rego ofertq wybrano podpisana zostanie w terminier
od ogloszenia wyniku Konkursu.
8. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
- uniewaznienia konkursu ofert w caroSci rub w czqsci bez podania przyczyny,
- zmiany lub odwolania ogroszenia, a tak2e warunk6w konkursu

nr6



X. ZATACZNIKI DO SZCZEG6TOWYCH WARUNK6W KONKURSU OFERT

1. Formularz ,,Oferta" (zal. nr 1).
2. Formularz ,,O5wiadczenie Oferenta, 2e dokonat wizji lokalnej pomieszcze n, (zal. nr 2).
3. Wz6r Umowy najmu pomieszczeri (zal. nr 3) + rzut pomieszczefi.
4. Formularz ,,wrriosek o przeksiqgowanie kruoty wadium na poczet kaucji,, (zal. nr 4).
5. Formularz ,,o6wiadczenie oferenta, iie nie bqdzie prowadzil konkurencyjnej
w stosunku do d;rialalno(ci Uniwersyteckiego centrum Klinicznego,, (zal. nr 5) .

6. Formularz ,,O6wiadczenie Oferenta o braku zalegloSci wobec Uniwersyteckiego
Klinicznego" (zal. nr 6).
7. Formularz" Zgoda na przystqpienie do dalszych negocjacjiw sprawie zlo2onej oferty,, (z
8. Formularz ,,o(wiadczenie o nie figurowaniu w Krajowym Rejestrze Dlug6w,, (zat. nr g).

zatwierdzam
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Uniwcr syieckier;o
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nr 71.
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