
Zal1\cznik nr 1 do Uchwaly
Zarz1\du Powiatu Poznanskiego
z dnia 22.11.2004 r. Nr 779/04

Zarzad Powiatu Poznanskiego

dzialajac zgodnie z uchwala Nr XVII/133/II/2004 Rady Powiatu Poznanskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. oraz
uchwala Nr 595/2004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 12 lipca 2004 r.

oglasza drugi pisemny przetarg nieograniczony

na oddanie w dzierzaw~ kompleksu zabudowanych nieruchomosci, polozonych w
Lisówkach, gmina Dopiewo, stanowi1\cych wlasnosc Powiatu Poznanskiego na okres od
trzech lat do dziesi~ciu lat z przeznaczeniem na dzialalnosc w zakresie pomocy spolecznej
i ochrony zdrowia

Oznaczenie nieruchomosci: obreb Trzcielin, arkusz mapy 1, dzialki m m:
284/11 o pow. 350 m2
284/12 o pow. 339 m 2
284/13 o pow. 349 m 2
284/14 o pow. 360 m 2
284/15 o pow. 442 m 2
284/16 o pow. 358 m 2
284/17 o pow. 563 m 2

zapisane w KW Nr 130971, prowadzonej przez Sad Rejonowy w Poznaniu.

Opis nieruchomosci: dzialki zabudowane sa domkami jednorodzinnymi, w tym cztery domki o pow.
uzytkowej 144,20 m2, trzy domki o pow. uzytkowej 176,00 m2. Wszystkie posiadaja aneks kuchenny wraz z
wyposazeniem, lazienke, WC, piwnice i garaz.
Kompleks budynków polozony jest w sasiedztwie Domu Pomocy Spolecznej w otulinie Wielkopolskiego Parku
Narodowego, co umozliwia prowadzenie m. in. dzialalnosci rehabilitacyjno-rekreacyjnej z wykorzystaniem bazy
lokalowej Domu Pomocy Spolecznej w postaci:
-sali gimnastycznej
- gabinetów rehabilitacyjnych
-basenu rehabilitacyjnego / planowe oddanie do uzytku w 2005 roku /
-pracownie terapii zajeciowej / plastyczne, dziewiarskie /
- zaplecza gastronomicznego i sali konferencyjnej

Cena wywolawcza: miesieczny czynsz dzierzawny dla kompleksu zabudowanych nieruchomosci w wysokosci
4000,00 zl + VAT w stawce ustawowo okreslonej.
Aktualizacja czynszu dzierzawnego corocznie przy zastosowaniu wskazników cen towarów i uslug
konsumpcyjnych oglaszanych przez Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego.
Termin wnoszenia oplat czynszowych zostanie uzgodniony w umowie.

Zgodnie z uchwala Rady Gminy Dopiewo Nr XXX1/85/92 z dnia 18.12.1990 r. o miejscowym ogólnym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo nieruchomosci przeznaczone byly pod' uslugi zdrowia.
Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.
Obecnie w studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo jest to teren o
funkcjach specjalnych. pozwalajacych na realizacje celów zwiazanych z opieka zdrowotna oraz dzialalnoscia
sportowo-rekreacyjna i wypoczynkowa.

Kompleks nieruchomosci oddany zostanie w dzierzaw~ na okres od trzech lat do dziesi~ciu lat z
przeznaczeniem na dzialalnosc w zakresie pomocy spolecznej i ochrony zdrowia.



Wadium w wysokosci 20% ceny wywolawczej miesiecznego czynszu dzierzawnego nalezy wniesc na konto
Starostwa Powiatowego w Poznaniu:

Bank Handlowy w Warszawie
OlPoznan

85103012470000000034916000

lub w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 przed przystapieniem do przetargu w
terminie do dnia 10 stycznia 2005 roku.
Wadium wplacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygral zalicza sie na poczet
miesiecznego czynszu dzierzawnego. Wadium zwraca sie niezwlocznie po odwolaniu lub zamknieciu przetargu,
nie pózniej niz przed uplywem 3 dni od dnia odwolania lub zamkniecia przetargu
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Poznanskiego w razie uchylenia sie Oferenta, który przetarg
wygral, od zawarcia umowy dzierzawy.
Oferty nalezy skladac w formie pisemnej w zapieczetowanych kopertach z napisem na kopercie" Przetarg -
dzierzawa nieruchomosci w Lisówkach" do dnia 10 stycznia 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18w pokoju nr 002 / Kancelaria Starostwa /.

W przetargu moga, brac udzial osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie zloza,pisemna,
ofert~ i wplaca, wadium.

Oferta powinna zawierac:

1. imie, nazwisko i adres oferenta lub nazwe fmny oraz jej siedzibe i osoby upowaznione do jej
reprezentowania oraz dokumenty swiadczace o tym, ze oferent jest uprawniony do wystepowania w
obrocie prawnym
date sporzadzenia oferty
oswiadczenie, ze oferent zapoznal sie z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzezen
oferowana cene
opis sposobu zagospodarowania nieruchomosci wraz z podaniem deklarowanej kwoty przeznaczonej na
remont i modernizacje oraz termin poniesienia tych nakladów
opis sposobu wykorzystania bazy Domu Pomocy Spolecznej w Lisówkach
dowód wplacenia wadium.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Przetarg przeprowadza si~ w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg uwaza sie za zakonczony wynikiem negatywnym, jezeli nie wplynela ani jedna oferta lub zaden z
uczestników nie zaoferowal ceny wyzszej od wywolawczej, a takze jezeli komisja przetargowa stwierdzi, ze
zadna oferta nie spelnia warunków przetargu.

Czesc jawna przetargu odbedzie sie w dniu 13 stycznia 2005 roku o godz. lilO w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu sala nr 315.
W dacie podania ogloszenia do publicznej wiadomosci do przetargu stosuje sie zasady okreslone w Rozporzadzeniu
Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowan
na zbycie nieruchomosci. / Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 /.

Z warunkami przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego
18/ tablica ogloszen I ptr. / oraz na stronie internetowej: www.bip.powiatpl

Zarza,d Powiatu Poznanskiego zastrzega sobie prawo zamkni~cia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

Dodatkowe informacje dotyczace nieruchomosci mozna uzyskac w Zespole Remontów i Inwestycji - pokój 228
tel. 8-410-584, a na temat procedury przetargowej w Referacie Gospodarki Nieruchomosciami - pokój nr 102 tel.
8-410-572



Zal3;cznikNr 2 do Uchwaly
Zarz3;duPowiatu Poznanskiego
z dnia 22.11.2004 r. Nr 779/04

WARUNKI PRZETARGU

Zasady ogólne przetargu

I.Przedmiotem" pisemnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w dzierzawe kompleksu
zabudowanych nieruchomosci polozonych w Lisówkach, gmina Dopiewo, oznaczonych w
ewidencji gruntów:
obreb Trzcielin, arkusz mapy 1, dzialki nr nr:

284/11 o pow. 350 m2
284/12 o pow. 339 m 2
284/13 o pow. 349 m 2
284/14 o pow. 360 m 2
284/15 o pow. 442 m 2
284/16 o pow. 358 m 2
284/17 o pow. 563 m 2

zapisanych w KW Nr 130971, prowadzonej przez Sad Rejonowy w Poznaniu na okres
od trzech lat do lat dziesieciu, z przeznaczeniem na dzialalnosc z zakresu pomocy
spolecznej i ochrony zdrowia.

2. W przetargu moga brac udzial osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie
zloza pisemna oferte i wplaca wadium.

3. Przetarg na oddanie w dzierzawe nieruchomosci, o których mowa w § 1, przeprowadza sie
w formie pisemnego przetargu nieograniczonego i ma na celu wybór najkorzystniejszej
oferty.

4. Dokonujac oceny oferty Komisja Przetargowa wezmie pod uwage:
a) wysokosc deklarowanej kwoty za dzierzawe
b) wysokosc deklarowanych nakladów na remont/modernizacje obiektów w

okresu dzierzawy oraz termin ich wydatkowania
c) cel i sposób zagospodarowania obiektów DPS

stosunku do

5. I.W przetargu nie moga uczestniczyc osoby wchodzace w sklad Komisji
Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

2.Przetarg skladajacy sie z czesci jawnej i niejawnej przeprowadza Komisja
Przetargowa, o której mowa w § 3 uchwaly.

Zakres zadan Komisji Przetargowej

6. Komisja Przetargowa w czesci jawnej przetargu odbywajacego sie z udzialem oferentów:
a) stwierdza prawidlowosc ogloszenia o przetargu
b) ustala liczbe otrzymanych ofert oraz sprawdza czy wadia zostaly wplacone
c) otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do czesci niejawnej przetargu
d) przyjmuje dodatkowe wyjasnienia lub oswiadczenia zgloszone przez oferentów



e) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu czesci niejawnej przetargu
f) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie rozstrzygniecia przetargu

7. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifIkowania ofert do czesci niejawnej przetargu, jezeli:
a) zostaly zgloszone po wyznaczonym terminie
b) sa nieczytelne lub budza watpliwosci co do tresci i rzetelnosci danych
c) nie zawieraja danych wymienionych w ogloszeniu o przetargu, lub dane te sa

niekompletne.

8. W czesci niejawnej Komisja Przetargowa:
a) dokonuje szczególowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejsza z nich lub stwierdza,

ze nie wybrano zadnej oferty
b) sporzadz<:,-protokól przeprowadzonego przetargu

9. Prawo glosu posiadaja wszyscy czlonkowie Komisji Przetargowej. Przy równej liczbie
glosów o wyborze oferty decyduje glos przewodniczacego komisji przetargowej.

lO..Przetarg uwaza sie za zamkniety z chwila podpisania protokolu. Przewodniczacy komisji
przetargowej zawiadamia na pismie uczestników przetargu o jego wyniku w terminie 3
dni od zamkniecia przetargu.

Warunki dodatkowe przetargu

11. Dzierzawca przedstawi opis sposobu zagospodarowania nieruchomosci bedacej przedmiotem
dzierzawy wraz z podaniem deklarowanej kwoty przeznaczonej na remont i modernizacje
oraz termin poniesienia tych nakladów, a takze opis sposobu wykorzystania bazy DPS.

12. Wydzierzawiajacy moze wypowiedziec umowe dzierzawy ze skutkiem natychmiastowym w
sytuacji, gdy zadeklarowana kwota przeznaczona na remont i modernizacje przedmiotu
dzierzawy nie zostanie przez Dzierzawce wydatkowana w terminie podanym w ofercie.

13. Dzierzawca posiada mozliwosc korzystania z bazy lokalowej Domu Pomocy Spolecznej
w Lisówkach tj: sali gimnastycznej, gabinetów rehabilitacyjnych, pracowni terapii
zajeciowej, zaplecza gastronomicznego, sali konferencyjnej wraz z basenem
rehabilitacyjnym do celów prowadzonej dzialalnosci za odplatnoscia ustalona w drodze
odrebnej umowy z Dyrektorem DPS.

14. Dzierzawca ma obowiazek dokonywania napraw
przedmiotu dzierzawy w stanie nie pogorszonym.

niezbednych do zachowania

15. Wydzierzawiajacy moze zadac przywrócenia stanu poprzedniego przedmiotu dzierzawy i
nie ponosi odpowiedzialnosci za zuzycie badz korzystanie z przedmiotu dzierzawy bedace
nastepstwem nieprawidlowego uzywania.

16. Dzierzawca powinien korzystac z przedmiotu dzierzawy zgodnie z wymogIem
prawidlowej gospodarki i nie moze zmieniac przeznaczenia przedmiotu dzierzawy bez
zgody Wydzierzawiajacego.

17. Dzierzawca na wlasny koszt moze dokonywac nakladów na przedmiocie dzierzawy m.
in. w celu zakladania urzadzen koniecznych do umówionego uzytku lub czynic
ulepszenia wynikajace z zamiaru modernizacji przedmiotu dzierzawy jedynie za
pisemna zgoda Wydzierzawiajacego.



18. Dzierzawca rezygnuje ze zwrotu dokonanych nakladów na remont i ulepszenia
przedmiotu dzierzawy.

19. Wydzierzawiajacy moze zadac przywrócenia przedmiotu dzierzawy do
poprzedniego po rozwiazaniu lub wygasnieciu umowy.

stanu

20. Zasady korzystania z dróg na terenie Domu Pomocy Spolecznej w Lisówkach
zostana uzgodnione pomiedzy Dzierzawca, a Dyrektorem DPS.

21. Dzierzawcabedzie ponosic koszty utrzymania przedmiotu dzierzawy:
-oplatyzaenergieelektryczna
-oplaty za dostarczenie gazu
-oplaty za zimna wode
-oplaty za odbiór nieczystosci plynnych
-oplaty za odbiór nieczystosci stalych
-oplaty telekomunikacyjne
-ubezpieczenie od ognia i innych zdarzen losowych
- inne koszty eksploatacyjne
-podatek od nieruchomosci

22. Dzierzawca zlozy oswiadczenie, ze zapoznal sie ze stanem technicznym przedmiotu
dzierzawy i nie wnosi z tego tytulu zadnych zastrzezen.

23. Wydzierzawiajacy wyrazi zgode na zawarcie przez Dzierzawce umów z dostawcami mediów
i uslug, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu.

24. Dzierzawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedstawi Wydzierzawiajacemu dowód
wplaty na jego rachunek bankowy kwoty stanowiacej dwumiesieczny czynsz dzierzawny
tytulem kaucji zabezpieczajacej pokrycie naleznosci z tytulu dzierzawy przedmiotu umowy
przyslugujacego Wydzierzawiajacemu w dniu rozwiazania umowy.


