
Załacznikdo zarzadzenia Dyrektor WML 
nrWz dnia 	 .... 

REGULAMIN 
postępowania na oddanie 

przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej z siedzib ą  w Warszawie 

nieruchomo ści lub części nieruchomości do odp łatnego korzystania 

na podstawie umowy najmu w trybie przetargu pisemnego 

I. Zasady oólne 

1. Postępowanie przetargowe na oddanie przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 
z siedzib ą  w Warszawie (dalej równie jako „ WIML") nieruchomo ści lub części 
nieruchomości do odp łatnego korzystania na podstawie umowy najmu prowadzone 
jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, na 
zasadach okre ś lonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizatorem postępowania przetargowego jest Wojskowy Instytut Medycyny 
Lotniczej z siedzibą  w Warszawie i adresem w Warszawie (01-755) przy ulicy 
Krasi ńskiego 54/56; KRS 0000180451, NIP: 1180059744, REGON: 010132188; te!. 
22 685 26 0; fax. 22 685 27 15, www.winil.waw.j 

3. Przetarg organizowany przez Organizatora ma charakter przetargu pisemnego 
nieograniczonego lub ograniczonego, a jedynym kryterium wyboru najemcy jest 
uzyskanie maksymalnego czynszu. 

4. Przedmiotem oddania do odp łatnego korzystania na podstawie umowy najmu na czas 
nieoznaczony lub oznaczony w trybie przetargu mog ą  być  nieruchomo ści lub części 
nieruchomo ści oraz wyposa żenie, stanowi ące własność  lub pozostaj ące 
w użytkowaniu wieczystym lub we w ładaniu Wojskowego Instytutu Medycyny 
Lotniczej z siedzib ą  w Warszawie, opisane każdorazowo w Og łoszeniu o przetargu. 

S. Ogłoszenie o przetargu zawiera wszelkie informacje niezb ędne do przeprowadzenia 
postępowania, w tym między innymi dotycz ące przedmiotu najmu z odpowiednimi 
danymi, wywoławczej kwoty czynszu najmu netto, kwoty wadium, którego 
wniesienie jest warunkiem uczestniczenia w przetargu oraz projekt umowy najmu. 

II. Oferenci oraz o2ólne warunki przetargu 

1. W przetargu jako Oferenci mog ą  brać  udział  osoby fizyczne, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne nie posiadaj ące osobowo ści prawnej, jeżeli spe łnią  warunki 
okreś lone w niniejszym Regulaminie, Ogłoszeniu o przetargu i wp łacą  wadium 
w wysoko ści, terminie, sposobie i formie okre ś lonych w Ogłoszeniu o przetargu. 



2. Projekt Ogłoszenia o przetargu przygotowuje Komisja przetargowa, o której mowa 
w pkt. V. Regulaminu. 

3. Projekt Og łoszenia o przetargu przed jego publikacj ą  wymaga akceptacji Dyrektora 

WIML poprzez jego podpisanie. 
4. Przetarg na najem og łasza Dyrektor WIML, podaj ąc treść  Ogłoszenia o przetargu 

do publicznej wiadomo ści co najmniej na 14 dni przed wyznaczon ą  datą  przetargu 
w następuj ący sposób: 

1) jeżeli przetarg jest nieograniczony lub liczba osób spe łniaj ących warunki 
ograniczenia jest nieznana, Og łoszenie wywiesza si ę  na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Organizatora oraz zamieszcza na stronie internetowej Organizatora 
oraz ewentualnie w prasie lokalnej; 

2) jeżeli przetarg jest ograniczony do ści ś le okreś lonej grupy osób, których 
nazwiska (nazwy, firmy) i adresy s ą  znane, Ogłoszenie wywiesza si ę  na 
tablicy ogłoszeń  Organizatora oraz wysy ła osobom uprawnionym do udziału 
W przetargu. 

5. Ogłoszenie o przetargu umieszczone na stronie internetowej WIML zawiera: 
1) tytu ł  postępowania z opisem przedmiotu najmu i danymi go dotycz ącymi, 
2) wywoławczą  kwotę  miesięcznego czynszu najmu w z łotych netto, 

z zastrze żeniem, że do kwoty oferowanego czynszu zostanie doliczony podatek 
VAT zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, 

3) kwotę , formę  i sposób wniesienia wadium, warunkuj ącego uczestnictwo 
w przetargu oraz termin jego wniesienia (uznanie wp łaty na rachunku WIML), 

4) projekt umowy najmu, 
5) odwołanie do Regulaminu przetargu (zamieszczony na stronie internetowej 

WIML), 

6) odwołanie do O świadczenia, będącego załącznikiem do Regulaminu, które 
powinno zostać  złożone na pi śmie przez Oferenta, 

7) termin (data i godzina) i miejsce sk ładania ofert, 
8) termin otwarcia ofert, 
9) informacj ę , że WJML zastrzega sobie mo ż liwość  zmiany i odwołania 

warunków przetargu oraz zako ńczenia postępowania bez wyboru oferty. 
6. Do odbycia przetargu wystarczy z łożenie jednej pisemnej oferty spe łniaj ącej warunki 

zawarte w Ogłoszeniu o przetargu i Regulaminie. 
7. WIML zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwo łania przetargu bez 

podania przyczyny. 
8. Zawarcie przez Organizatora przetargu umowy najmu na okres d łuższy niż  180 dni 

w roku kalendarzowym, wymaga - pod rygorem niewa żności - zgody: 
1) Ministra Obrony Narodowej - je żeli warto ść  rynkowa umowy najmu 

przekracza 200.000 z ł  ijednocześnie wynosi do 5.000.000 zł , 
2) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - je żeli wartość  

rynkowa umowy najmu przekracza 5.000.000 É. 
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9. Warto ścią  rynkową  umowy najmu przyjmowan ą  dla wyrażenia zgody, o której mowa 

w pkt. 8. powyżej, jest warto ść  świadczeń  za: 
1) rok —jeżeli umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, 

2) cały czas obowi ązywania urnowy - w przypadku umów zawieranych na czas 

oznaczony. 
10. Organizator przetargu wyst ępuje o zgodę  na zawarcie umowy najmu do Ministra 

Obrony Narodowej albo Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
po wyborze Oferenta. 

III. Wymazania, jakim powinna odpowiadać  oferta w prowadzonym przetargu  

1. Warunkiem udzia łu w przetargu jest z łożenie w miejscu i terminie podanym 
w Ogłoszeniu o przetargu pisemnej oferty z wymaganymi o świadczeniami 
i dokumentami, zgodnie z Og łoszeniem o przetargu. 

2. Oferta powinna by ć  umieszczona w zamkni ętej kopercie, na której nale ży napisać : 
nazwę  nadawcy (Oferenta), odbiorcy, tytu ł  postępowania oraz formu łę  „Nie otwierać  
przed dniem ....godz. ... 

3. Wymagane od Oferenta dane, o świadczenia i dokumenty to: 
1) imię  i nazwisko oraz adres Oferenta albo nazw ę  firmy oraz siedzib ę, telefon. nr 

NIP, REGON, CEiDG lub KRS, 
2) w przypadku Oferenta b ędącego przedsi ębiorcą, wydruk z CEiDG lub KRS, 
3) w przypadku Oferenta b ędącego osobą  fizyczn ą  prowadzącą  działalność  

gospodarczą  - oświadczenie (zgod ę) małżonka na zawarcie urnowy, 
4) oferowany czynsz najmu, 
5) dowód wniesienia obowi ązuj ącego wadium, 

6) oświadczenie Oferenta, że zapoznał  się  ze stanem przedmiotu przetargu lub że 
ponosi odpowiedzialno ść  za skutki wynikaj ące z rezygnacji ogl ędzin, 

7) parafowany wzór umowy, 
8) oświadczenie stanowi ące Załącznik nr 2 lub 3 do Regulaminu, 
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta 

w zakresie niezb ędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu 
zasady jawno ści postępowania przetargowego i wyniku przetargu, 

10) pełnomocnictwo dla osób podpisuj ących ofertę  do podejmowania zobowi ązań  
w przypadku, gdy uprawnienie takie nie wynika z innych dokumentów 
załączonych do oferty, 

11) co najmniej jedna referencja świadcząca o do świadczeniu zgodnym 
ze sposobem wykorzystania przedmiotu najmu, 

1V. Wadium przetar2owe 

1. Każdy potencjalny Oferent przyst ępuj ący do przetargu obowi ązany jest do 
wniesienia wadium tytu łem zabezpieczenia wykonania zobowi ązania wynikaj ącego 
z przetargu, w wysoko ści, terminie i sposobie okre ś lonym w Ogłoszeniu o przetargu. 
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2. Wysoko ść  wadium stanowi minimum 10% warto ści czynszu wywo ławczego najmu 

przez ca ły okres trwania umowy. 

3. Wadium nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji. 

4. Wadium należy wnieść  przed up ływem terminu składania ofert. Orygina ł  dowodu 

wniesienia wadium nale ży dołączyć  do oferty. 
5. Po zamkni ęciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem 

negatywnym, wadium jest niezwłocznie zwracane. 
6. Wadium wpłacone przez Uczestnika, którego oferta zostanie przyj ęta, zalicza si ę  na 

poczet czynszu najmu oraz kaucji w wysoko ści 3 - krotności miesi ęcznego czynszu 
najmu tytułem zabezpieczenia op łaty za najem, a tak że zwrotu kosztów za 
ewentualne szkody powsta łe w przedmiocie najmu niespowodowane zwyczajnym 
jego używaniem. 

7. Wadium przepada na rzecz Organizatora, je żeli zawarcie umowy n ąjmu we 
wskazanym terminie i miejscu sta ło się  niemoż liwe z przyczyn leżących po stronie 
Oferenta. 

8. Wadium przepada na rzecz Organizatora, je żeli żaden z Uczestników przetargu nie 
zaoflaruje miesi ęcznej ceny czynszu najmu równej co najmniej cenie wywo ławczej. 

9. Wadium jest zwracane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta 
w oświadczeniu. 

V. Komisja przetarQowa 

1. Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa, powo ływana rozkazem Dyrektora 
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, spo śród pracowników WIML 
w składzie od 3 do 7 osób, w tym przewodnicz ący, sekretarz i cz łonkowie Komisji. 
W uzasadnionych przypadkach do udzia łu w pracach Komisji w charakterze doradcy 
może zostać  powołany radca prawny. 

2. Pracami Komisji kieruje Przewodnicz ący. 
3. W przypadku nieobecno ści członka Komisji, Komisja przetargowa mo że 

przeprowadzi ć  przetarg, je żeli w jej składzie pozost ąje minimum 3 osoby, w tym 
Przewodniczący Komisji. 

4. Wszelkie rozstrzygni ęcia należące do kompetencji Komisji przetargowej, w tym 
rozstrzygni ęcie przetargu, zapadaj ą  wi ększością  głosów. W przypadku równej liczby 
głosów za i przeciw, decyduj ący jest glos Przewodniczącego Komisji przetargowej. 

5. W pracach Komisji przetargowych nie mog ą  uczestniczyć : 
1) osoby biorące udział  w przetargu, 
2) osoby będące Uczestnikami przetargu, pozostaj ące w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, który uzasadniałby wątpliwo ści co do ich bezstronno ści 
w pracach Komisji przetargowej. 

6. Wzór o świadczenia dotycz ącego bezstronno ści członka Komisji stanowi Załącznik nr 
I do Regulaminu. 

7. Członkowie Komisji oraz osoby uczestnicz ące w postępowaniu zobowi ązani są  do 
zachowania poufno ści w zakresie wiadomo ści uzyskanych w trakcie pracy Komisji. 
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VI. Postępowanie przetargowe i zawarcie umowy 

1. Przetarg pisemny nieograniczony ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty, 

przeprowadzany jest w terminie i miejscu okre ś lonym w Ogłoszeniu i składa si ę  
z części jawnej, odbywaj ącej się  z udziałem Oferentów oraz części niejawnej, bez 

udziału Oferentów. 
2. W części jawnej przetargu, Komisja odrzuca oferty z łożone po terminie oraz oferty 

osób i jednostek/podmiotów, które nie wnios ły wadium zgodnie z Ogłoszeniem 
o przetargu i podaje do wiadomo ści uczestnicz ących w posiedzeniu liczb ę  ofert 
złożonych i ofert odrzuconych jw., z imieniem i nazwiskiem/nazw ą  (firm ą) Oferenta. 
O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezw łocznie Oferenta. 

3. Komisja przetargowa odmawia kwalifikacji do cz ęści niejawnej przetargu 
tych ofert, które nie spe łniaj ą  warunków zawartych w Og łoszeniu o przetargu, są  
nieczytelne lub budzą  wątpliwo ści co do ich tre ści i informuje o tym fakcie 
Oferentów. 

4. Komisja przetargowa przyjmuje wyja śnienia i o świadczenia Oferentów, je ś li 
nie zmieniaj ą  one warunków przed łożonej oferty przetargowej. 

5. W części niejawnej przetargu Komisja sprawdza z łożone w terminie oferty pod 
względem formalnym, odrzuca oferty niespe łniające warunków zawartych 
w Ogłoszeniu o przetargu i Regulaminie i dokonuje oceny ofert. Czas pracy Komisji 
jest uzależniony od liczby złożonych ofert. 

6. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwy ższą  łączną  cen ę  
miesięcznego czynszu najmu w przypadku cen cz ąstkowych. W przypadku cen 
cząstkowych łączna cena miesi ęcznego czynszu n ąjmu oraz poszczególne ceny 
składowe nie mog ą  być  niższe od cen wywo ławczych. Organizatorowi przys ługuje 
prawo swobodnego wyboru oferty, je żeli Uczestnicy przetargu zaoferowali t ę  samą  
cen ę  lub prawo zorganizowania dodatkowego ograniczonego przetargu pisemnego. 

7. W przypadku nierozstrzygni ęcia przetargu, Komisja wnioskuje do Dyrektora WML 
o jego ponowne ogłoszenie. 

8. W pisemnym przetargu ograniczonym stosuje si ę  następujące zasady: 
1) w ogłoszeniu o przetargu podaje si ę  informacj ę , że przetarg jest ograniczony, 

uzasadniaj ąc wybór formy przetargu oraz miejsce i termin zg łoszenia 
uczestnictwa przetargu, 

2) Komisja przetargowa dokonuje weryfikacji ofert pod wzgl ędem spełnienia 
przez Oferentów warunków ogranicze ń  zawartych w Ogłoszeniu o przetargu 
i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, 

3) listę  osób zakwalifikowanych do przetargu wywiesza si ę  na tablicy 
informacyjnej w siedzibie Organizatora przetargu, nie pó źniej niż  na jeden 
dzień  przed wyznaczon ą  datą  przetargu, 

4) przetarg przeprowadza si ę  w przypadku, gdy co najmniej jeden Oferent spe łni 
warunki zawarte w Og łoszeniu o przetargu. 
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9. W dodatkowym przetargu pisemnym ograniczonym Oferenci sk ładaj ą  ofertę  cenow ą  
wyższą  od ceny zamieszczonej w równowa żnych ofertach. 

10. Z przeprowadzonych czynno ści sporządza si ę  protokó ł, który podpisuje 

Przewodniczący Komisji przetargowej i jej cz łonkowie. 
11. Przetarg uwa ża się  za zakończony z chwil ą  podpisania protoko łu, który 

zawiera w szczególno ści informacje dotyczące osoby ustalonej jako najemca, 
położeniu nieruchomo ści oraz wysoko ści czynszu. 

12. Po zatwierdzeniu protoko łu przez Dyrektora WIML, wysy łane jest do wybranego 
w postępowaniu Oferenta powiadomienie o uznaniu jego oferty za n ą jkorzystniejszą . 
Przewodniczący Komisji przetargowej przesy ła zawiadom jenie Uczestnikom 
przetargu o jego wyniku w terminie nie d łuższym niż  3 dni od dnia zako ńczenia 
przetargu. 

13. Po zakończeniu przetargu i wyborze oferty oraz uzyskaniu wymaganych zgód, 
Dyrektor WIML lub osoba przez niego upowa żniona ustala termin zawarcia umowy 
na pi śmie i wzywa osobę/jednostkę/podmiot, która wygrała przetarg, do stawienia si ę  
celem zawarcia umowy. 

14. Jeś li wygrywaj ący przetarg uchyli si ę  od zawarcia umowy, w terminie wskazanym 
w sposób, o którym mowa powy żej, traci wadium, a Organizator jest uprawniony do 
podj ęcia decyzji o zawarciu umowy z Oferentem, który zaoferowa ł  drugą  
w kolejno ści najkorzystniejsz ą  ofertę, z zastrzeżeniem uzyskania wymaganych zgód. 

VII. Postanowienia końcowe 
Regulamin zawiera 4 za łączniki. 



Zalqcznilc nr 1 	
Warszawa, dnia 	 . 

OŚWIADCZENIE 

Przewo dn i czącego/członka * Komisji przetargowej powo łanej do przeprowadzenia przetargu na 
oddanie w najem nieruchomo ści lub części nieruchomo ści, stanowi ącej własność  lub 
pozostaj ącej w użytkowaniu wieczystym lub we w ładaniu Wojskowego Instytutu Medycyny 
Lotniczej z siedzib ą  w Warszawie, po łożonej w ........................przy ulicy ................... 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzia łka nr ........obręb...............„ ksi ęga 
wieczysta nr ...............................„ powierzchnia ........................ 

Ja, 	............................................................................ 	legitymuj ący/-a 	się 	dowodem 
osobistym................................... . .............. PESEL ...................................... 

oświadczam, że: 
1. nie biorę  udziału w przedmiotowym przetargu, 
2. w przetargu nie bior ą  udziału osoby mi bliskie, 
.. nie pozostaj ę  Z uczesrniKlem przetargu W tuim stosunKu prawnyrr lub 

faktycznym, że może budzi ć  to uzasadnione w ątpliwości co do mojej 
bezstronno ści. 

(podpis)  
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Za łqcznilc nr 2 

Warszmya, dnia 

OŚWIADCZENIE 

osoby fizycznej przystępującej do przetargu na najem nieruchomo ści lub części 
nieruchomości, stanowiącej w łasność  lub pozostaj ącej w użytkowaniu 

wieczystym lub we w ładaniu 
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej z siedzib ą  w Warszawie 

Ja................................................................ syn/córka 

................... ............................... zamieszka] y/a 

legitymuj ący/a si ę  dowodem osobistym/paszportem 

............................................o świadczam, 	że 	zapoznałem/łam si ę 	z 

warunkami i Regulaminem przetargu organizowanego przez Dyrektora WJML, które 

przyjmuj ę  do wiadomo ści. 

W wyniku nie wygrania przetargu prosz ę  o zwrot wadium przelewem na 
konto nr: 

....„ prowadzonego przez Bank 

(data ipodpis) 

podpis poświadczającego pracownika 
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Załącznik ni. 3 

Warszawa, dnia . 

OŚWIADCZENIE 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj ącej osobowości 
prawnej przystępującej do przetargu na najem nieruchomo ści lub części 

nieruchomości, stanowiącej w łasność  lub pozostaj ącej w użytkowaniu 
wieczystym lub we w ładaniu 

Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej z siedzib ą  w Warszawie 

Ja ..............................................................syn/córka 

...........................................legitymuj ący/a si ę  dowodem 

osobistym/paszportem ..................................................................... 
(seria i numer) 

reprezentuj ący 

(nazwa i adres Jrmy) 

na podstawie po świadczonego wypisu z w łaściwego rejestru s ądowego 

Nr............................................  oświadczam, 	że 	zapoznałem/łam się 	z 	warunkami 

i Regulaminem przetargu organizowanego przez Dyrektora WJML, które przyjmuj ę  do 

wiadomo ści. 

W wyniku nie wygrania przetargu prosz ę  o zwrot wadium przelewem na konto nr: 

prowadzone przez Bank ..................................................................... 

(data ipodpis) 

podpis poświadczającego pracownika 
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Załącznik nr 4 

Warszawa, dnia. 

PRZETARG nr............. 
przeprowadzony w dniu 

na najem 
nieruchomo ścilczęści nieruchomo ści 

po łożonej w .......................... 
przyul ................................... 

Lista Uczestników przetargu, 
którzy wp łacili wadium 

LP Imi ę  i nazwisko lub 
nazwa firmy 

Nr dowodu 
tożsamości 

Kwota 
wadium 

Uwagi 

Za zgodno ść  

odpis osoby obslugujqcej przetarg 

li] 


