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Szczegółowe warunki konkursu
I. OPIS PRZEDMIOTU NAJMU
Konkurs obejmuje wynajem lokalu w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM w
Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G znajdującego się na poziomie -1 o łącznej powierzchni 435,33 m2,
składający się z:
- kręgielni o powierzchni 291,14 m2,
- maszynowni o powierzchni 107,07 m2,
- foyer o powierzchni 16,93 m2.
- WC męskie o powierzchni 10,06 m2
- WC damskie o powierzchni 9,87 m2
W lokalu Wynajmujący zastrzega prowadzenie przez Najemcę działalności zgodnie z przeznaczeniem
lokalu - kręgielni w godzinach funkcjonowania CSR.
Lokal, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wentylację.
Lokal jest w pełni wyposażony w kręgielnię bowlingową typ Euro z maszyną sznurową VILATI wraz
z maszynami serwisowymi i urządzeniami sterującymi.
Zestawienie wyposażenia kręgielni udostępnionego Najemcy przez Wynajmującego:
Maszyna do stawiania kręgli sznurkowa –konstrukcja
łańcuchowa z systemem automatycznego rozplątywania
sznurków, stalowa konstrukcja pod maszyną z płytami bocznymi
ze sklejki i tworzywa sztucznego, Oświetlenie kręgli
LED
System detekcji przekroczenia linii faulu
Automatyczna maszyna do ustawiania kręgli
System powrotu kul ze ścieżką powrotu
System automatycznego zliczania punktów wraz z 40"
monitorem
System zarządzający kręgielnią w recepcji
Kręgle Glow
Kule do gry w kręgle Glow (świecące w świetle UV) – uretanowa
Buty do kręgli w różnych rozmiarach
Szafki na buty do kręgielni robione na wymiar
Skarpetki Jednorazowe
Do butów do Gry w Bowling
Spray do butów
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Pojemnik do dozowania płynów eksploatacyjnych maszyny
czyszczącej tory
Olej 5 gal. i cleaner 5 gal.
1 gal = 3,79 L
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Spray do butów 1L + dozownik
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Maszyna do oliwienia torów
BRUNSWICK PHOENIX LT4
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Instalacje AV w kręgielni
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Przyłącze ścienne AV (Audio)
Monitor LCD I
Komputer zintegrowany z monitorem I
Uchwyt ścienny do monitora LCD I
Głośnik ścienny II
Głośnik niskotonowy I
Wzmacniacz audio I
Mikrofon bezprzewodowy nagłowny
Odtwarzacz MP3/USB/SD/FM
Panel sterujący
Procesor dźwięku I
Szafa rack z wyposażeniem dodatkowym
Licencja systemu Digital Signage oraz
konfiguracja playera DS.
Drukarka do zdjęć PIXMA iP 2700
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Lokal wymaga poniesienia nakładów na koszt Najemcy:
1. na koszt Najemcy przystosowanie lokalu do prowadzonej działalności w oparciu o złożony
przez Najemcę a zatwierdzony przez Wynajmującego projekt:
a) uzyskanie wymaganej dokumentacji, uzgodnień wynikających z obowiązujących zasad
i przepisów niezbędnych do rozpoczęcia działalności (Sanepid, p-poż, itd.),
b) Najemca na własny koszt doposaży kręgielnię w meble dla klientów korzystających z gry
(kanapy, stoliki, fotele),
c) Najemca na własny koszt i ryzyko zorganizuje w kręgielni punkt sprzedaży napojów i
artykułów spożywczych (zimne napoje, napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu
oraz piwo w naczyniach jednorazowych, artykuły spożywcze w opakowaniach). Do Sali
kręgielni nie ma możliwości podłączenia instalacji wodnej ani kanalizacji,
d) Najemca wyposaży na własny koszt i ryzyko kręgielnię w punkt wypożyczalni obuwia do
gry w kręgle,
e) Najemca zobowiązuje się do zorganizowania w porozumieniu i za zgodą Wynajmującego,
na własny koszt i ryzyko punktu kasowego.

II. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH NAJEMCY LOKALU.
1. Obiekt został oddany do użytkowania w grudniu 2015r., wszelkie elementy znajdujące się obecnie
w lokalu podlegają gwarancji budowlanej. Wszelkie ulepszenia lub przebudowa pomieszczeń jest
możliwa jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.
2. Lokal wymaga wyposażenia w sprzęt i meble na koszt Najemcy. Najemca wyposaży kręgielnię
zgodnie złożoną w ofercie i sporządzoną na własny koszt koncepcją aranżacji po wcześniejszym
zaakceptowaniu aranżacji przez Wynajmującego.
3. Oferent powinien przedstawić wystrój oraz aranżację dostosowaną do infrastruktury budowlanej
opartej na projekcie budowlanym obiektu.
4. Najemca zobowiązuje się powstrzymać od działań, które utrudnią lub będą stanowić uciążliwość
dla innych działalności prowadzonych w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM
5. W przypadku stwierdzenia przez Najemcę lub władze administracyjne potrzeby wykonania
w lokalu dodatkowych zabezpieczeń i ulepszeń poprawiających bezpieczeństwo i komfort klientom
lub uczestnikom organizowanych w kręgielni imprez i dla innych działalności prowadzonych
w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM, wszelkie nakłady związane
z dostosowaniem do ww. wymogów leżą po stronie Najemcy.
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6. Oczekiwane godziny otwarcia lokalu minimum od 1100 do 2200 od poniedziałku do niedzieli plus
dni świąteczne w których działa obiekt CSR. Szczegółowy harmonogram godzin i dni pracy do
uzgodnienia z Administratorem CSR.
7. Oczekiwana współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie organizowania i
obsłudze imprez okolicznościowych wraz z udostępnieniem lokalu przy wcześniejszym ustaleniu
szczegółów z przedstawicielem WUM.

Ponadto Najemca powinien przedstawić:
1. oprócz cen komercyjnych w cennik usług powinien uwzględniać propozycję ulg dla studentów
i pracowników WUM.
2. Oferent powinien udokumentować minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu kręgielni.
3. Najemca musi spełniać wszystkie wymogi do uzyskania niezbędnych zezwoleń i koncesji.

III. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI:
a. wykluczone instalowanie automatów do gier i do gier o niskich wygranych,
b. wykluczone prowadzenie działalności handlowej, w tym promocyjnej
i informacyjnej, produktami powodującymi lub mogącymi powodować działanie
podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw.
dopalaczami, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia –
Stanowiskiem nr 170/10 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia
14.07.2010 r.;
c. do sali kręgielni nie ma możliwości podłączenia instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
d. Wykluczona sprzedaż gum do żucia.
e. Wykluczona sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18%
alkoholu, z wyjątkiem piwa.
f.

Wykluczona sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. załącznik nr 1 oferty stanowią dokumenty ujęte w §5 regulaminu konkursu ofert (regulamin
konkursu podany jako załącznik nr 3 ogłoszenia o konkursie).
2. załącznik nr 2 oferty stanowi wypełniony formularz oferty (podany jako załącznik nr 4
ogłoszenia o konkursie),
3. załącznik nr 3 oferty stanowi projekt aranżacji i wystroju lokalu zaproponowany przez
Oferenta,
4. załącznik nr 4 oferty stanowi opis funkcjonowania lokalu (ilość i funkcje zatrudnionego
personelu) przedstawiony przez Oferenta,
5. załącznik nr 5 oferty stanowi propozycja cennika usług.

3

znak sprawy: ATT/20/KO/2016

Załącznik nr 2
V. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY
1. Podstawę oceny będą stanowiły:
- wysokość oferowanego czynszu – 60%
- wystrój lokalu i koncepcja wykorzystania lokalu – 20%
- Dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu kręgielni, referencje – 20%
2. Konkurs ofert składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
3. Część niejawna konkursu zawiera prace komisji konkursowej.
4. Zapis Regulaminu Konkursu Ofert na Wynajem Powierzchni Użytkowych dotyczący
jedynego kryterium wyboru oferenta w przedmiotowym konkursie nie ma zastosowania.
5. Zapis §6 Regulaminu w przedmiotowym konkursie nie ma zastosowania.
6. Zapis §7 ust.1 Regulaminu w przedmiotowym konkursie nie ma zastosowania.
7. Oferent jest związany ofertą w ciągu 120 dni od dnia otwarcia ofert.
7.1. Oferent samodzielnie lub na wniosek Wynajmującego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Wynajmujący może co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferenta o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
7.2. Wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą przedłużeniu ulega obowiązywanie
wadium.
7.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, powoduje, iż
Oferent zostaje z tego tytułu wykluczony z konkursu, a jego oferta podlega odrzuceniu.
8. Wynajmujący zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) uchylał się bądź odmówił parafowania wzoru umowy najmu stanowiącego załącznik do
wniosku Uczelni do Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, o którym mowa w
części VI ust.1 niniejszych warunków konkursu lub nie dostarczył wskazanych przez
Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w tym celu dokumentów w wyznaczonym
przez Wynajmującego terminie,
b) odmówił podpisania umowy najmu na warunkach określonych w ogłoszeniu oraz ofercie,
c) zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
9. Pozostałe przepisy wyżej wymienionego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
10. Podczas otwarcia ofert Organizator poda do publicznej widomości następujące informacje:
 nazwy oraz adresy oferentów,
 informację dotyczącą zaoferowanej ceny,
11. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania konkursu w całości lub w części.
12. Zastrzega się prawo zaproszenia podmiotów, które złożyły dwie najwyżej punktowane oferty
do dodatkowej tury składania ofert.
13. Zastrzega się prawo do zmian warunków konkursu.
14. Wyniki konkursu zostaną podane na oficjalnej stronie Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
http://www.wum.edu.pl/informacje-i-ogloszenia/ogloszenia-o-wynajmiedzierzawie-powierzchni-sprzedazy-nieruchomosci oraz na tablicy ogłoszeń w budynku
Rektoratu.

VI. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa najmu zostanie zawarta na 5 lat niezwłocznie po uzyskaniu przez Warszawski
Uniwersytet Medyczny zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na
zawarcie wynegocjowanej umowy w trybie art. 5a i nast. Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r.
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106,
poz.493 ze zm.) jeżeli taka okaże się być wymagana.
2. Udostępnienie lokalu – po podpisaniu umowy najmu.
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3. Oczekiwane rozpoczęcie działalności – niezwłocznie po przejęciu lokalu od Wynajmującego
protokołem zdawczo – odbiorczym lecz nie później niż w terminie do 30 dni od przejęcia
lokalu od Wynajmującego lub w innym terminie uzgodnionym przez strony w formie
pisemnej.
Ewentualne pytania związane z konkursem można składać do:
Dział Technicznego Utrzymania Obiektów WUM
fax. 22 57 20 524
e-mail: adrianna.rogowska@wum.edu.pl
w nagłówku powinien być zawarty zapis:
„Do Komisji Konkursowej
- dotyczy oferty na wynajem lokalu- kręgielnia w CSR”.
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