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GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
OGLASZA AUKCJ1 CELOWA NA NAJEM LOKALU UZYTKOWEGO

1. Zarzd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie oglasza aukcjç celowq na najem lokalu
uzytkowego która zostanie przeprowadzona w dniu 2 1.02.2020 r.
2. Adres lokalu: Krakow, ul. Powstañców 48 — Cmentarz Prdnik Czerwony
1) Opis lokalu: 7 pomieszczeñ oraz czçá pomieszczenia w którym zamontowane s
monobloki chlodnicze, lqczna powierzchnia uytkowa najmu 267,42 m2. Lokal
ziokalizowany na parterze budynku administracyjnego Cmentarza Prdnik Czerwony,
z trzema odrçbnymi wejciami. ciany dzialowe z profihi aluminiowych z szyb
zespo1on, posadzki z plytek gresowych. Pomieszczenia wyposaone w instalacje c.o.,
elektrycznq, wod - kan., wiasny wçzel sanitarny. Brak opomiarowania mediOw.
Zwyciçzca aukcji zobowizany bçdzie do zalatwienia wiasnym kosztem i staraniem
energii
wszelkich spraw zwizanych z opomiarowaniem mediów (subliczniki:
elektrycznej, wodomierze). Stan techniczny lokalu dostateczny, wymaga odwieenia
i niewielkich napraw.
2) W pomieszczeniach przeznaczonych na najem znajdujq sic monobloki chlodnicze (dwa
szeciomiejscowe i jeden omiomiejscowy). Zwyciçzca aukcji bçdzie zobowizany do
wykonywania koniecznych przeg1dow i ewentualnych napraw na wiasny koszt.
3) Podest ruchomy — (winda) do wyhcznej dyspozycji wynajmujqcego. Koszty eksploatacji,
przeglqdow i ewentualnych napraw bçd spoczywaá wylcznie na najemcy.
3. Ze zwyciçzc aukcji zostanie zawarta umowa najmu wy1cznie na czas nieoznaczony,
jednak jej podpisanie nastpi PO uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Krakowa wydanej
w formie Zarzqdzenia.
4. Obowizkowy rodzaj dziala1noci w lokalu:
Lokal przeznaczony na prowadzenie uslug zakladów pogrzebowych, sprzeda utensyliOw
pogrzebowych, wiadczenie uslug zwiqzanych z utrzymaniem i opiekq nad grobami lub
kwiaciarniç.
5. Minimalna stawka czynszowa netto za 1 m2 powierzchni uytkowej lokalu: 19,00 zl,
wadium: 3 000,00 zl.
6. Cenç wywo1awcz stawki czynszowej netto za najem 1 m2 powierzchni lokalu stanowi
najwysza stawka ezynszowa netto sporód zaproponowanych przez oferentów. Stawka
zaproponowana przez oferenta nie moe byá nisza 19,00 zl za 1 m2 powierzchni lokalu.
Je1i oferent, ktOrego stawka zostala wybrana jako wyjciowa do licytacji nie podejmie
licytacji osobicie lub przez swojego pelnomocnika lub nie zglosi sic do udzialu w aukcji, to
organizator aukcji przyjmie w takim przypadku jako stawkç wyjciow do licytacji kolejnq
najwysz stawkç czynszowq sporód zaproponowanych przez oferentOw.
Oferent, którego stawka zostala wybrana jako wyjciowa do licytacji, a który nie podjqi
licytacji osobicie lub przez swoj ego pelnomocnika lub nie zglosil sic do udzialu w aukcji
traci wplacone wadium oraz prawo udzialu w licytacji w dalszym przebiegu aukcji.
Powy2sza sytuacja dotyczy take oferenta, którego stawka zostala wybrana przez
organizatora jako kolejna wyjciowa stawka do licytacji sporód zaproponowanych przez
oferentów.

7. Mo1iwoó zapoznania sic ze stanem technicznym lokalu w dni robocze w godzinach 9:0014:00, po wczeniejszym ustaleniu terminu z Dzialem Administracji ZCK ul. Rakowicka 26,
tel. 126199930 lub 126199931.
8. Aukcjç, ktOra odbçdzie sic w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w budynku
administracyjnym Cmentarza Prqdnik Czerwony w Krakowie, przy ul. Powstañców 48 (sala
konferencyjna), przeprowadzi Komisja w skladzie:
- Bartlomiej Butrymowicz
- Anna Werschner
- Edyta Siola-Banach
- Patrycja wikla
- Marta Steblecka
Dopuszcza sic pracç Komisji w skladzie trzech z ww. osób.
9. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w aukeji jest spelnienie wymogów okre1onych
w Zarzqdzeniu Nr 2666/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2008 roku
,,w sprawie ustalenia trybu i szczególowych warunków najmu lokali uytkowych
stanowicych w1asnoá Gminy Miejskiej Krakow wynajmowanych przez Zarzqd Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie" oraz terminowe zloenie oferty i wplacenie wadium w formie,
miejscu i terminie okrelonych przez Zarzd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.
10. Oferty przystqpienia do aukcji, wedlug wzoru dostçpnego na stronie internetowej www.zckkrakow.pl (zakladka aktualnoci) oraz w Dziale Administracji ZCK, przy
ul. Rakowickiej 26, II p. tel. 12 619 99 30 lub 12 619 99 31 na1e2y skiadaC
w nieprzejrzystych kopertach na Dzienniku Podawczym Zarzdu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, parter, pok. nr 2 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20.02 2020 r. do godz. ii°°. Osoba przyjmujqca ofertç przystpienia do aukcji
zobowizana jest odnotowaé na kopercie datç i godzinç przyjçcia oferty oraz kolejny
nr przyjmowanej oferty.
11. Oferta winna zawieraá:
1) imiç i nazwisko/nazwç oraz miejsce zamieszkanialsiedzibç Oferenta,
2) adres lokalu uytkowego,
3) profil dzia1a1noci,
4) deklarowanq wysokoó stawki czynszowej netto (nie nisz ni 19,00 zl za 1m2
powierzchni uytkowej),
5) owiadczenie o niezaleganiu z zap1at nalenoci wobec Urzçdu Skarbowego oraz
Urzçdu Gminy, w1aciwych dla miej sea prowadzenia dzialalnoci oraz miej sea
zamieszkanialsiedziby jak równie wobec jednostek (osób) administrujcych1
zarzdzajqcych mieniem Gminy Miejskiej KrakOw,
6) owiadczenie o tym, ze na terenie Gminy Miejskiej Krakow nie zajmuje bez tytulu
prawnego lokalu uytkowego stanowicego wlasnoá Gminy Miejskiej Krakow,
7) owiadczenie o powziçciu wiadomoci, iz niedostarczenie Wynajmujqcemu, przed
zawarciem umowy najmu - zawiadczeñ wydanych przez ww. Urzqd Skarbowy, Urzqd
Gminy, jednostki (osoby) administrujce/ zarzqdzajqce mieniem Gminy Miejskiej
KrakOw, aktualnego wpisu do rejestru dzialalnoci gospodarczej (wypisu z Krajowego
Rejestru Sqdowego) oraz stwierdzenie przez Organizatora (Wynajmujqcego)
nieprawdziwoci owiadczenia o niezaleganiu z zaplatq podatków (oplat)
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realizowanych przez ww. urzçdy spowoduje utratç wadium w ca1oci, oraz odmowç
zawarcia umowy najmu, o ile prawo takie zostanie nabyte,
8) owiadczenie o zapoznaniu sic ze stanem technicznym lokalu uytkowego,
a w szczegó1noci pod ktem jego wyposaenia w przewody kominowe oraz
o gotowoci zawarcia umowy najmu lokalu uzytkowego w istniejqcym stanie
technicznym i przystosowania lokalu do umówionego uzytku (w tym w zakresie
ewentualnego udronieniaJwyposaenia lokalu w przewody kominowe
z uwzglçdnieniem przyszlego rodzaju dzia1a1noci, który ma byá prowadzony w lokalu)
we wiasnym zakresie i na swój koszt, zgodnie ze sztukq budowlanq, p0 uprzednim
uzyskaniu stosownych zgod i zezwoleñ ze strony wlaciwych organów, w oparciu
o przepisy ustawy Prawo budowlane oraz inne w1aciwe przepisy szczególne, bez
mo1iwoci rozliczenia wydatkowanych rodków finansowych na remont lokalu tak
w czasie trwania stosunku najmu, jak i po jego ustaniu,
9) owiadczenie o zapoznaniu sic z treciq zarzqdzenia Prezydenta Miasta Krakowa
w sprawie trybu i szczegolowych warunków najmu lokali uytkowych stanowiqcych
w1asnoé Gminy Miejskiej Krakow wynajmowanych przez Zarzqd Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie obowiqzujqcego w dacie przeprowadzenia aukcji,
10) owiadczenie Oferenta lub dzialajqcego w jego imieniu i na jego rzecz pelnomoenika,
stwierdzajqce, ze zarówno Oferent, jak i jego zastçpca prawny (czlonek wladz spólki
przystçpujqcej do aukcji) w stosunku do zadnego z czlonków komisji aukcyjnej nie
pozostaje w zwiqzku maleñskim, w stosunku pokrewieñstwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieñstwa lub powinowactwa w Iinii bocznej do drugiego stopnia oraz
nie sq zwiqzani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli z ezionkami komisji
aukcyjnej,
11) owiadczenie Oferenta, ze przyjmuje do wiadomoci fakt, iz przyjçcie przez
Organizatora aukcji informacji podanej w ofercie aukcyjnej o profilu dziaIa1noci, która
ma bye prowadzona w lokalu nie jest równoznaczna ze zwolnieniem przyszlego
najemcy z obowiqzku uzyskania zezwoleñ wymaganych odrçbnymi przepisami na
prowadzenie w lokalu ww. dziala1noci oraz przeprowadzenie w lokalu robot
remontowych, je1i takie sq wymagane.
12) zalqczonq kopiç dowodu wplaty wadium w kasie Organizatora lub owiadczenie
w treci oferty o wplacie wadium na konto bankowe Organizatora wraz z podaniem
daty tej wplaty.
12. Koperty zaadresowane do Zarzqdu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na1ey opisaC
w nastçpujqcy sposób: ,,Oferta do udzialu w aukcji celowej na najem lokalu uytkowego
po1oonego przy ul. Powstañców 48 w Krakowie".
13. Wplaty wadium, którego wysokoC zostala podana w pkt. 5 mona dokonaC:
1) w kasie Zarzqdu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26 (parter)
w godzinach: pon.: 7:30-16:30, wt.-pt.: 7:30-15:00,
2) przelewem lub wplatq na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora nie póniej
jednak niz do dnia roboczego poprzedzajqcego termin przeprowadzenia aukcji.
o dotrzymaniu terminu dokonania wplaty decyduje data zaksiçgowania rodków
finansowych na rachunku bankowym ZCK.
14. Nazwa oferenta na dowodzie wplaty wadium powinna bye identyczna z nazwq oferenta
podanq w ofercie przystqpienia do aukcji.
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15. Zwrot wadium Oferentom, którzy nie wygraj aukcji, dokonywany bedzie od dnia
24.02.2020 r. (w sposOb wskazany przez Oferentów w ofercie udzialu w aukcji).
16. Zwyciçzca aukcji otrzyma zwrot wadium, pod warunkiem zawarcia przez niego umowy
najmu w wyznaczonym terminie.
17. Dodatkowe Informacje dotyczce zasad przeprowadzenia aukcji mozna uzyskaá w Dziale
Administracji Zarzqdu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, II p.,
tel. 1261999301ub 126199931,wdniroboczewgodz.7:30-15:30.
18. Wykaz lokali podaje sic do publicznej wiadomoci przez okres 21 dni poprzez
wywieszenie go na tablicach ogloszeñ:
1) Urzçdu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich wiçtych 3/4
2) Zarzqdu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie - Krakow, ul. Rakowicka 41 oraz
publikuje sic na stronie internetowej www.zck-krakow.pl w zakladce ,,aktua1noci".
19. Organizator zastrzega sobie prawo odwolania aukcji bez podania przyczyny — art. 701 § 3
kodeksu cywilnego.
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