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do wiadomo ści  
Firmy bior ące udział w post ępowaniu  

 
 
WYJAŚNIENIA Nr 1  do postępowania na dzier żawę pomieszcze ń o łącznej 
powierzchni 1 783,10m² zlokalizowanych w budynku po łożonym 
w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12 z przeznaczeniem na działalno ść 
lecznicz ą. 
 
W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi prowadzonego 
postępowania przetargowego na dzierżawę przekazujemy poniżej treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami. 
 
Pytanie nr 1  
Prosimy o potwierdzenie, że wadium zostanie zwrócone także oferentowi, którego 
oferta nie zostanie wybrana (sytuacja ta nie została wymieniona w Rozdziale IV 
pkt.3); 
Odpowied ź: Wydzier żawiający zwróci wadium wszystkim uczestnikom 
post ępowania niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystni ejszej lub po 
uniewa żnieniu post ępowania z wyj ątkiem Oferenta, którego oferta zostanie 
wybrana, jako najkorzystniejsza, którego wadium zos tanie zaliczone w poczet 
czynszu dzier żawy. 
 
Pytanie nr 2  
W treści projektu umowy dzierżawy prosimy o wprowadzenie możliwości 
poddzierżawy za uprzednią pisemną zgodą Wydzierżawiającego (§ 3 ust.3); 
Odpowied ź: Wydzier żawiający nie wyra ża zgody. 
 
Pytanie nr 3  
W § 9 ust. 4 pkt. 3 umowy dzierżawy prosimy o zmianę zapisów dotyczących 
możliwości rozwiązania umowy z powodu zalegania w zapłacie czynszu zgodnie 
z postanowieniami przepisu art. 703 kodeksu cywilnego 
Odpowied ź: Wydzier żawiający nie wyra ża zgody. 
 
Pytanie nr 4   
Prosimy o informację czy załącznikiem do protokołu zdawczo-odbiorczego będzie 
mogła być dokumentacja fotograficzna przedmiotu dzierżawy; 
Odpowied ź: TAK. 
 
Pytanie nr 5  
Prosimy o sprecyzowanie, że zmiana wysokości opłat za media będzie następowała 
proporcjonalnie do zmiany cen przez dostawców (Załącznik nr 2 pkt. 3); 
Odpowied ź: Zmiana wysoko ści opłat b ędzie nast ępowała w przypadku zmiany 
opłat przez dostawc ę  np. energii elektrycznej, wody, gazu.  
 
Pytanie nr 6  
Prosimy o wyjaśnienie co Wydzierżawiający rozumie przez czynności konserwacyjne 
związane z utrzymaniem ruchu" (Załącznik nr 2 pkt. 5); 
Odpowied ź: Czynno ści konserwacyjne zwi ązane z tzw. utrzymaniem ruchu, 
to wszystkie czynno ści  zobowi ązujące użytkownika, w tym przypadku 



Dzierżawcę do wykonywania bie żącej  konserwacji, napraw i utrzymania 
w stałej sprawno ści pomieszcze ń i eksploatowanej infrastruktury technicznej . 
 
Pytanie nr 7  
Prosimy o zmianę dnia, na jaki składane przez oferentów dokumenty mają opisywać 
stan faktyczny i prawny (Załącznik nr 3) - powinien to być dzień złożenia oferty a nie 
dzień otwarcia ofert albowiem oferent nie jest w stanie zagwarantować, że w dniu 
otwarcia ofert (który, to dzień może zresztą zostać przez Zamawiającego zmieniony) 
stan faktyczny i prawny będzie taki sam jak w dniu otwarcia ofert. 
Odpowied ź: Wydzier żawiający informuje, że we wszystkich prowadzonych 
post ępowaniach zawsze wyznacza termin zło żenia i otwarcia ofert na ten sam 
dzień. W przypadku przesuni ęcia wyznaczonego uprzednio terminu, zmianie 
ulega jednocze śnie termin zło żenia, jak równie ż i otwarcia ofert.  
 
 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Szczegółowych Warunków Udziału, 
zamieszczona jest na stronie internetowej Wydzierżawiającego i jest wiążąca dla 
wszystkich biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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