
POLSKl,Z\^, IAZEK 0.0\\ II:CKI/.arz.ąu (Jkt.cgrril 
_r irlttotr ice

Z slL.Cl,/llrA rr Sir,lltillllort lc1.1l SllrsIicIl
tIl. Ztrrcicstla ]. ] I- l0... Si",,,i,,n.,,, i.. śiisH"

tel. ł'ax ]20-38-j5. ]20-]]-7_ś
NlP 536-030.0J,.6:

Katowice, dnia 10 października 20LBr.
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Niniejszym, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach
Śląskich, zaprasza Państwa do złożenia oferty konkursowej, którego przedmiotem będzie najem lokalu
użytkowego o łącznej powierzchni 70,90 m [2) wraz z pomieszczeniem magazynowym i zapleczem,
zlokalizowanego w budynku przy ul. Zwycięstwa2w Siemianowicach Śląskich [41-103) zprzeznaczeniem
na działalność sklepu myśliwskiego, ze szczególnym uwzględnieniem handlu bronią, amunicją i
pozostałymi akcesoriami na warunkach określonych w załączonej umowie.

L
Pełna nazwa (firma) Organizatora Konkursu:
Polski ZwiązekŁowiecki ZarządOkręgowyw Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
[41-103) przy ul. Zv,lycięstwa2
NIP: 526-03 0-04-63
telefon: 32220 38 35, 32220 4275 faks: 32 2Z0 4275

2.
przedmiot konkursu;
najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 70,90 m (2) wraz z pomieszczeniem magazyno-
lvym i zaip|eczem, zlokalizowanego w budynku przy uI. Zwycięstwa 2 w Siemianowicach Śląskich
(41-103) zprzeznaczeniem na działalność sklepu myśliwskiego,zę szazęgólnym uwzględnieniem han-
dlu bronią, amunicją i pozostaĘmi akcesoriami, na czas nieokreślony.
Pov,lyższy lokal użytkowy posiada certyfikat WIT-u wskazujący, że spełnia wymagania do maga-
zynowania broni i amunicji.

3.
Osoby wykonujqce czynności zwiqzane z prowadzeniem Konkursu ze strony Organizatora
Konkursu
-Mariusz Miśka - Łowczy Okręgowy
-Sebastian Sułgut - St. Instruktor Łowiectwa,

4.
PodmioĘ zaproszone do Konkursu Ofertl
Podmioty prowadzące sklep myśliwski ze szczegó|nym uwzględnieniem handlu bronią i amuni-
cją.

5.
Miejsce i termin przeprowadzenia Konkursu Ofert:
Polski ZwiązekŁowiecki Zarząd Okręgowy w Katowicach
Siemianowice Śląskie [41-103) ul. Zwycięstwa 2, sala nr 5.

Data otwarcia ofert: 29.1,0.201,8 r., godz.10:00

Załqczniki do Zaproszenia:
. Warunki Konkursu Ofert [WKO]. Druk ofertowy i oświadczenie

oferty konkursowej
, wzór umowy najmu
. CerWfikat WIT-u

do wypełnienia prZeZ podmiot zaproszony fo złożenia
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warunki konkursu ofert
(WKo)

doĘczącenajmu lokalu użytkoweg o o łącznejpowierzchn i 70,g0 m (2) wrazz pomieszczeniem
magazynow}rm i zap|eczem, z|okalizowanego w budynku przy ul. zwycięstwa 2 w siemianowicach śląskich

(4 1 - 1 03) z przeznaczeniem na działalność sklepu myśliwski ego.

I.INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Ofert jest Polski ZwiązekŁowiecki Zarząd Okręgowy w Katowicach z sie-
dzibą w Siemianowicach Śląskich [41-103) przy ul. Zwycięsfrlla2, reprezentowany przez
M ariusza Miśkę - Łow czego Okrę goweg o, zw any dalej Organizatorem.

2. Ogłoszenie o Konkursie Ofert Organizator wywiesza na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na
stronie internetow ej ZO PZŁ Katowice pod adresem wvyw orl.katowi ce,pl

il. oPts PRZEDMIoTU KoNKURSU

Przedmiotem postępowania konkursowego jest wpajem lokalu użytkowego ołącznej powierzchni 70,90 m
(2)wraz z pomieszczeniem magazynowymizap|eczem, zlokalizowanego w budynku przy ul. Zv,lycięsMa2
w Siemianowicach Śląskich [41-103) zprzeznaczeniem na działalność sklepu myśliwskie go,ze szczególnym
uwzględnieniem handlu bronią, amunicją i pozostałymi akcesoriami.

In. OPIS KRYTERIÓW I1KIMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ORGANIZATOR PRZY WYBORZE OFERTY

Przy wyborze oferty Organizator będzie kierował się kryterium, jakim jest: CENA. Organizator wybierze
ofertę, która spełni warunki określone w WKO i będzie zawierać najl<orzystniejszą cenę
zaprzedmiot najmu, tj,najv,lyższą kwotę proponowanego miesięcznego czynszu najmu netto,

IV. INFORMACIE O LOKALU"BĘDACYM PRZEDMIOTEM KONKURSU

Lokal o powierzchni 70,90 m2 będący przedmiotem przetargu wyposażony jest: dostęp do mediów
( woda, prąd, ogrzewanie) oraz posiada przystosowanie do telefonu stacjonarnego i przyłącza
internetowego.

Najemca może jednak uiepszyć lub zaadoptować przedmiot najmu, jednakże w obu przypadkach
projekt ulepszeń lub adaptacji lokali o łącznej powierzchni 70,90 m', który będzie wykonany przez
Najemcę we własnym zakresie musi być zaakceptowany przez Wynajmującego na piśmie pod
rygorem nieważności. Wszelkie koszty adaptacji i ulepszeń ponosi Najemca,

Lokal użytkowy posiada certyfikat WIT-u wskazujący, że spełnia wymagania do magazynowania
broni i amunicji.

Na czas ewentualnych ulepszeń lub adaptacji pomieszczeń stanowiących przedmiot najmu, a o ktÓ-

rych mowa w ust. 3, Najemca zobowiązuje sięzawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na
wypadek następstw prac ulepszeniowych i/lub adaptacyjnych i szkód, jakie mogą za sobą nieść oraz
przedstawi kserokopię ww. ubezpieczeniaWynajmującemu do 5 dni od podpisania umowy.
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5. Po ustaniu okresu obowiązywania umowy Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w sta-
nie niepogorszonym z uwzględnieniem zużycia wynikającego z normalnego korzystania rzeczy, pa-
sprzątany i opróżniony z rzeczy ruchomych Najemcy, Przedmiot najmu Najemca zobowiązany jest
zwrócić Wynajmującemu na podstawie protokołu zdaw czo,odbiorczego.

6. SzczegóĘ dotyczące przedmiotu i warunków najmu zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym za-
łącznik do WKO.

V. WARUNKIUDZIAŁU W KONKURSIE OFERT

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie przez Oferenta warunków okreŚlonych
w WKO oraz złożenie oferry w formie pisemnej w terminie do dnia 29.1-0,2018 r., do godziny 1,0:00. Za
złożone w terminie uznane będą jedynie te oferty, które dotarły w rym czasie do siedziby Organizatora.

Z, Oferta powinna być sporządzona w języ}ru polskim w sposób czytelny,

3, Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta i opisana czy-
telnie, w następujący sposób:

a) pełna nazwa Oferenta,
b) adres Oferenta właściwy do korespondencji,
c) dopisek o treści:

,, oferta cenowa na naiem lokalu o łącznei powierzchni 70,90m2 na prowadzenie działalnoŚci
sklepu myśliwskiego "

4. Oferta oraz oświad czenia powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta
nazewnątrz.

5.W celu spełnienia wymogów Organizatora w zakresie wynajęcia lokalu użytkowego na prowadzenie dzia-
łalności będącej przedmiotem postępowania, Oferent winien złożyćwrazz ofertą potwierdzenie okreŚlające
rodzajprowadzonej działalności usługowejw obrocie bronią i amunicją oraz wszystkich akcesoriów myŚliw-
skich, którą oferentzamierząprowadzić na terenie przedmiotu umowy,

VI. oFERTA

l. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany druk oferto W przezosoby upoważnione do reprezen-
towania oferenta.

2. Organizator zastrze1a sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w przy-
padku, gdy dwie lub więcej ofert do przedmiotu najmu zawiera tę samą kwotę proponowanego czynszu
najmu netto.

3. Oferent jest związany złożonąofertą przez okres 90 dni od upĘwu terminu składania ofert.

VII. INFORMACIA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA StĘ Z ORGANIZATOREM ORAZ
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

1. Oferent może wnosić zapytania do treści WKO oraz do wzoru umovvy najmu najpóŹniej na 5 dni przed
końcowym terminem składania ofert. Organizator i Oferenci będą się porozumiewaĆ drogą elektroniczną,
zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pytania złożone po terminie pozostaną w aktach postępowania
bez odpowiedzi.

2. Adres e-mail, na króry na|eży kierować korespondencję: zo.katowice@pzlow.pl
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:

- Kierownik Biura Pani Barbara Swiątkowska
- St, Instruktor Łowiectwa Sebastian Sułgut
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vln. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podaniaprzyczyny,
2. Organizator zasttzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

3. Oferty po ich otwarciu wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami są jawne i nie podlegają zwrotowi,
Oferent nie może po otwarciu ofertżądać zwrotu, czy zmiany dokumentów będących częściązłożonej do
przetargu oferty.

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Organizator może żądać udzielenia przez Oferentów dodat-
kowych wyjaśnień doĘczących treści złożonychprzez nich ofert i złożonych dokumentów.

5. Podpisanie umowy z Oferentem, li:tórego oferta uznana zostanie zanajkorzystniejszą odbędzie się w sie-
dzibie Organizatora.

6. Organizator może zmienić lub zmodyfikować zawartośćwymaganych oświadczeń i dokumentów składa-
jących się na ofertę.

7. Organizator może przedłlżyćtermin końcowy składania ofert.
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DRUK OFERTOWY
Nazwa i adres firmy

*wypełnia Oferent

Data, miejscowość i podpis Oferenta

[.p. Istotne elementy oferty

t.

Określenie przedmiotu
konkursu

wynajem lokalu użytkowego o łącznel powierzchni 70,90
m (2) wraz z p o mi e sz cz e ni em magazynowym i zaple cz em,

zlokalizowanego w budynku przy u|, Zwycięstwa 2 w
Siemianowicach Śląskich [41-103) z przeznaczeniem na
działalność sklepu myśliwskiego ze szczegó|nym
uwzględnieniem handlu bronią, amunicją i pozostałymi
akcesoriami.

) Okres obowiązywania
umowy

Czas nieokreślony

3.

Proponowana miesięczna
łączna kwota netto naimu
oraz miesięczna łączna
kwota brutto
proponowanego czynszu
najmu lokalu z
przeznaczeniem na
prowadzenie działalności
sklepu myśliwskiego

x- pomiesz czenia o łączne1 powierzchni 70,90 m2:

zł netto

Isłownie netto:

.. )

zł brutto
Isłownie
h rl l llo,

l

4. Warunki płatności
miesięczny ryczaŁt płacony przelewem na rachunek ban-
kowy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury

5.

Doświadczenie oferenta
w prowadzeniu sklepu
myśliwskiego

6.
Nr koncesii Oferenta na
obrót bronią i amunicią
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OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam/oświadczamy,że zapoznałemf zapoznaliśmy się ztreściąogłoszenia w przedmiocie kon-

kursu ofert najmu lokalu użytkowego ołącznej powierzchni70,90 m (2)wraz z pomieszczeniem maga-

zynowm i zapleczem, zlokalizowanego w budynku przy ul, Zvlycięstwa 2 w Siemianowicach ŚIąskich z

przeznaczeni em n a działaln o ś ć sklepu myś liwskiego.

1. Oświadczam/oświadczamy, że bez zastrzeżeń przyjmuję/przyjmujemy warunki zawarcia umowy

określone w e wzorze umowy.

2. Oświadczamf oświadczamy, że spełniam/spełniamy wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu

i przyjmuję /przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

3. Oświadczam/oświadczamy, że w przypadku złożenia naikorzystnieiszei oferty, podpiszę/podpi-

szemy umowę w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty,

4. Oświadczam/oświadczamy, że nie pozostaję/nie pozostajemy w stosunku pokrewieństwa

i powinowactwa ani w żadnym innym stosunku prawnym lub faktycznym wobec osób wchodzących

w skład Zarządu Organizatora.

Data, miejscowość i podpis Oterenta



WZÓR
UMOWA NAJMU

zawartaw dniu roku w Siemianowicach Śląskich pomiędzy
Polskim Związkiem Łowieckim Zarządem Okręgowym w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach
Śląskich przy ul. Zwycięstwa 2

reprezentowa nym przez Mariusza Miśkę - Łowczego Okręgowego
zwanp w treści umowy ,,Wynajmującym"
a

NIP: ........,.. ...,.; REGON:

zwaną w treści umowy,,Najemcą"
zwanych łącznie,,Stronami"
o następującej treŚci:

§1

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal o powierzchni70,90 m2 z|okalizowany w Siemiano-
wicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa 2 zprzeznaczeniem na prowadzenie działalnoŚci sklepu my-
śliwskiego (,,Przedmiot najmu"),

2. Najemca przeznaczy Przedmiot najmu na prowadzenie działalności handlowejzwiązanej z szeroko
rozumianym sklepem myśliwskim ze szczególnym uwzględnieniem handlu bronią i amunicją oraz
pozostałymi akcesoriAmi.

3. Przedmiot najmu zostanie przekazanyNajemcy na podstawie protokoł, zd^*rro-odbiorczego.

4. Najemca oświadcza, iżznanymu jest stan techniczny Przedmiotu najmu.

5. Jeżeli Najemca zdecyduje się ulepszyć lub zaadoptować przedmiot najmu, a Wynajmu jący v,lyrazi
na to zgodę, Najemca zabowiązany jest uczynićpov,lyższe na własny koszt i ryzyko.

6. W przypadku określonym w ust. 5 Najemca po otrzymaniu pisemnej zgody wynajmującego zobo-
wiązuje się przed rozpoćzęciem ulepszeń i/lub adaptacji Przedmiotu najmu przekazaĆ Wynajmu-
jącemu dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Wynajmujący w terminie do 1,4 dni od
otrzymania dokumentacji może zgłosić na piśmie uzasadnione zastrzeżenia co do sposobu prze-
prowadzenia ulepszeń i/lub adaptacji. W takim przypadku rozpoczęcie prac wymaga osiągnięcia
przez Strony porozumienia. W przypadku braku takiego porozumienia Wynajmującemu upraw-
niony jest do odstąpienia od umowy.

7 . Prowadzon e przez Najemcę ulepszenia i/lub adaptacje Przedmiotu najmu nie mogą stanowiĆ za-
grożenia dla bezpieczeństwa pracowników Wynajmującego oraz osób trzecich.

8. Najemca może dokonaćzmian, nakładów przeróbek, ulepszenia i/lub adaptacji Przedmiotu najmu
po łącznym spełnieniu niżej wymienionych warunków:
a)zamiar dokonania prac oraz ich zakres musi być zg}oszony pod rygorem nieważnoŚci na piŚmie

Wynajmującemu,
b)uzyskaniu na piśmie zgodyWynajmującego pod rygorem nieważności,
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c)zakres rzeczow remontu winien byćzatwierdzony przez Wynajmującego oraz właściwe organy
administracji budowlanej, jeżeli wynika to z przepisów prawa budowlanego,

§2

1. Najemca zobowiązuje się płacić na rzecz Wynajmującego czynsz najmu ........,.zł nettof mŻx70,9O
m2,łącznie w wysokości ..........,....,..,..,.,.zł netto (słownie: ...,........ .. 00/100J
miesięcznie, powiększony o obowiązulącą stawkę podatku VAT .

2. Stawka czynszu zawiera podatek od nieruchomości Rady Miasta Siemianowic Śląskich obowiązu-
jącej na dzieńzawarcia umowy. Jego wysokość będzie waloryzowana zgodnie z corocznymi uchwa-
łami Rady Miasta Siemianowic Śląskich.

3. Strony zgodnie ustalają, iż kwota czynszu, wskazanego w § 2 ust. 1, będzie corocznie korygowana
o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprze-
dza)ącym, wynikający z komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaŹnika cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego w Monitorze Polskim. Skorygowana stawka
czynszu będzie obowiązywała od 01 marca danego roku.

4. Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązuje się ponosićnarzecz Wynajmującego następujące co-
miesięczne opłaty dodatkowe płatne w ciągu 14 dni od otrzymania faktury:

a) opłatę ryczałtowąza dostawę wody, odprowadzenie ścieków iwywóz nieczystości w kwocie 200 zł;

a) opłatę ryczałtowąza ogrzewanie 300 zł,

b) opłatę za energię elektryczną-według rzeczywistego zużycia licznika, na podstawie refaktury,

l

Najemca zrzeka się jakichkolwiek roszczefi o zwrot kosztów oraz prawa do zabrania nakładów po
niesionych w związl<tl z dokonanymi ulepszeniami i/lub adaptacją pomieszcżeń składających się
na Przedmiot najmu.

Najemca ma prawo do umieszczenia reklam, szyldów czy oznaczeń na zewnątrz i wewnątrz budyn-
ku, w którym znajduje się Przedmiot najmu v,ryłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej akcepta-
cji przez Wynajmującego ich formy i treści oraz miejsca umieszczenia, na podstawie odrębnej
umoWy,

§3

Czynsznajmu jest płatny z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy nr 51 1020
2313 0000 3t02 Ot97 L613. Brak dostarczeniaprzezWynajmującego faktury w terminie do 10-
go dnia miesiąca nie zwalnia Najemcy z obowiązku terminowejzapłaty czynszu najmu.

Należności z ĘĄułu ustalonych opłat dodatkowych Najemca będzie wpłacaĆ na podstawie wysta-
wionych faktur na rachunek Wynajmującego zgodnie z ustalonym terminem płatnoŚci na fakturze
VAT.

§4

1. Najemca jest zobowiązany utrzymać Przedmiot najmu we właściwym stanie sanitarno-higienicz-
nym, pfpoż., technicznym przez wykonywanie konserwacji i drobnych napraw których zakres
określa Kodeks Cywilny oraz postanowienia niniejszej umowy i ponosi zte9o tytułu odpowiedzial-
ność przed właściwymi służbami kontrolnymi.
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1.

Najemca ma obowiązek dokonywać kontroli stanu instalacji elektrycznej w Przedmiocie najmu
zgodnie z przepisami Ustawy,,Prawo Budowlane", okazać protokoły kontroli stanu na każde we-
zwanie Wynajmującego orazprzekazać kopie stosownych protokołówWynajmującemu wterminie
do 30 dni od wykonania kontroli.

Najemca we własnym zakresie ubezpiecza mienie znajdujące się w Przedmiocie najmu oraz ponosi
odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich i/lub w mieniu takich osób i
w związku z pr ow adzoną przez Naj emcę działalnością.

Najemca nie ma prawa oddawania Przedmiotu najmu osobom trzecim w podnajem,poddzierżawę,
użytkowanie, użyczenie lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej zgody Wynajmującego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności umowy.

§5
Najemca jest zobowiązany do używania Przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem
i postanowieniami niniejszej umowy. Najemca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących na
terenie Wynajmującego zarządzeń i regulaminów organizacylnych, których postanowienia mają
zastosowanie również wobec działalności i pracowników Najemcy,

Najemca zobowiązany jest do powstrzymania się od sprzedaży produktów zawierających alkohol,
substancje zmieniające świadomość, wyrobów tytoniowych.

Wynajmujący uprawniony jest do okresowej kontroli wykorzystania Przedmiotu najmu w
zakresie jego zgodności z przeznaczeniem pomieszczeń i postanowieniami niniejszej umowy
[wynik kontroli Strony potwierdzą na sporządzonym protokole).

Wynajmujący upoważniony jest do wstępu na teren Przedmiotu najmu w obecności Najemcy bądŹ
osoby przez niego upoważnionej, z v,lyjątkiem przypadków nagĘch, losowych wymagających dla
zab ezpieczenia obi ekfu na$chmiastowego wejŚcia na teren wynaj mowanych pomieszczeń.

, §6

Najemca po zakonczeniu umowy zwróciPrzedmiot najmu w stanie niepogorszonyrn z uwzględnie-
niemzużycia wynikając1.urr'z protokołu przekazania lokalu, posprzątany i opróżniony zrzeczy ru-
chomych Najemcy. Przedmiot najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu na pod-
stawie protokołu zdawczo-odbiorczego..,

W przypadku nie wydania Wynajmującemu Przedmiotu najmu w ostatnim dniu obowiązywania
umovvy, zakażdy kolejny miesiąc, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania zabez-
umowne korzystanie z Przedmiotu Najmu wwysokości200o/o stawki czynszowej obowiązującejw
ostatnim dniu trwania utnowy otazzobowiązany będzie zapłacić opłaty dodatkowe okreŚlone w §
2 ust.4.

§7

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony: od dnia 01,1,2201,8 roku - z 6 miesięcznym okresem
wypowiedzenia.

§B

1, Wynajmujący może jednostronnie rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy:
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a) Najemca nie zapłacił w terminie pełnej wysokości należnej Wynajmującemu kwoty czwszu za dwa
miesiące lub opłat dodatkowych za pełne dwa okresy rozliczenioweĘ,za dwa miesiące,

a) Najemca narusza postanowienia wynika jące z niniejszej umolyy, w szczegó|ności dotyczące używa-
nia Przedmiotu najmu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub postanowieniami niniejszej
umovq/,

b) Najemca odda Przedmiot najmu osobie trzeciej do korzystania bez pisemnej zgody Wynajmującego
pod rygorem nieważności.

2. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia w szczególności, gdy:

a) Najemca za|ega z zapłatą czynszu lub opłat dodatkowych 45 dni od dnia, gdy zobowiązanie wobec
Wynajmującego stało się wymagalne,

a) zmianie ulegną obowiązujące przepisy prawa, stan prawny nieruchomości albo zajdą inne, nie dające
się przewidzieć w chwili zawierania umowy okoliczności powodujące, że da|szy najem będzie nie-
możliwy lub niecelowy dla Wynajmującego,

b) Przedmiot najmu stanie się niezbędny Wynajmującemu na realizację celów Polskiego Związ|łlŁo-
wieckiego,

§9

1. W przypadkach określonych w § B Przedmiot najmu winien być wydany Wynajmującemu w termi-
nie 14 dni, od daĘ rczwiązania umowy najmu.

2. Po upływie tego terminu Najemca będzie zobowiązany uiszczać odszkodowanieza bezumowne ko-
rzystanie z Przedmiotu najmu w wysokoŚci200o/o czynszu,jaki obowiązywaŁ w momencie rozwią-
zania lub wypowiedzenia umowy.

3. Ponadto Najemca za caĘ okres bezumownego korzystania z lokalu zobowiązany będzie zapłacićna
rzeczWynajmującego opłaty dodatkowe określone w § 2 ust. 4.

§10
l

Wzrost wysokości podatku od nieruchomości, zmiana wysokości stawki czynszowej ń oparciu o dodatni
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze
Polskim, zgodnie z §2 ust. 2 i3 oraz opłat dodatkowych wymienionych w § 2 ust łpo,zmiana obowiązującej
stawki VAT nie vvymaga zmiany niniejszej umowyw formie anelisu. Wynajmujący jest jednakzobowiązany
do poinformowania Najemcy o zmianie tych oilłat na piśmie przed rozpoczęciem miesiąca, od którego
zmiana zostanie wprowadzona.

§11

Stronom przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a w szczególności gdy:

a) Wynajmujący dopuszcza się naruszenia postanowień umowy lub przepisów prawa, poprzez takie
działanie, litóre uniemożIiwiają lub znacznie utrudniają prowadzenieprzez Najemcę działalności
określonej niniejszą umową i nie zaprzestanie takich naruszeń po otrzymaniu pisemnego
wezwania Najemcy iryznaczeniu mu co najmniej 14 dniowego terminu.

a) Przedmiot najmu stał się niezdatny do umówionego używania na skutek wad ujawnionych po dniu
odbioru Przedmiotu najmu zawinionych wyłącznie przez Wynajmującego lub na skutek siły
wyższej, a Wynajmujący tej niezdatności nie usnął w odpowiednim terminie albo usunąĆ jej się nie
udało,

b) niezależnie od Wynajmującego wystąpi konieczność przebudowy budynku, w którym znajduje się
wynajmowany lokal.

§13
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1. W każdym przypadku rozwiązania umowy przezWynajmującego przed upłyłvem umówionego okresu
najmu zprzyczyn, o których mowaw§ B ust. 1, ust.Z lit. a) albo z innych przyczynleżących po stronie
Najemcy, Wynajmujący może zatrzymać wszelkie poniesione przez Najemcę nakłady i ulepszenia bez
żadnych roszczeń ze strony Najemcy,

§14

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem

nieważności, za wyjątkiem przypadków wskazanych w § 11 umowy.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§16

Spory wynikłe ze stosunku objętego umową strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu rzeczowo
i miejscowo właściwego dla siedziby Wynajmującego.

§17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden otrzymuje Wynajmujący
a drugi Najemca.

WYNAJMUJĄCY NAJEMCA
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WOJSKOWY INSTYTUT TECHN|CZNY UZBROJENlA
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 7 , 05-220 ZlELONKA

OPlNlA DO KONCESJ! Nr WITU l99l2a18
Zgodnie z Ań. 9.1. Ustawy z dnia 22 czeruvca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2017, poz.290).

Nazwa i adres organizacji:
PoLSKl zwl ĄzEK Łowl ECKI

ZARZĄD O KRĘGOWY KATOWIC E
z siedzibą w Siemianowicach Sląskich

ul. Zwycięstwa 2, 41-103 SIEMIANOWICE SLĄSK|E

Zakres ubiegania się (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 3,12.2001 - Dz. |J. 145, poz. 1625):
Obrót materiałami wybuchowymi - proch czarny klasy ADR 1.1D.
Obrót bronią iamunicją -Załącznik nr 1 * BA: 2 - 11 14.1,
Obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym -

Załącznik nr 2'- WT: WT Xll (3; 4;); WT XlV (1),
Organizacja spełnia wymagania warunków technicznych i organizacyjnych do obrotu
i magazynowan ia towaram i koncesjonowanym i w zgłoszonym zakres ie.
OrganizaĄa spełnia wymagania do magazynowania broni, amunicji i wyrobów Q przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym w magazynie bazowych zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu,
w miejscu wykonywania działalności.
W Siemianowicach Sląskich przy ul. Zwycięstwa 2 mogąbyc magazynowane:

Magazyn bazowy (pańer niski): broń; amq.nicja klasy ADR ,1 .4G i 1.4S w ilości do 800 kg netto
(NEC); wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; proch czarny w ilości do 5 kg
brutto;
Magazyn podręczny (sala sprzedaży). broń; amunicja k|asy ADR 1 .4G i 1.4S w ilości do 100 kg
brutto; wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;.

Zgodnie z Rapońem Do Opinii nr 10O12018 z dnia 18.09.2018 r.

Opinia określa stan faktyczny na dzień 18.09.2018 r.

KtERoWNlK oŚRoDKA
cERTYFIKAęJl

&*+
mgr inż. Andrzej BRZYSK|

DYREKToR

Ł'iłlł,
wz. Antoni MELCER

Zielonka, dnia 18.09.201B r,
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