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Zalacznik nr 3

REGULAMIN PRZETARGU

Podstawowe informacje

1. Organizator przetargu pisemnego ograniczonego udostepni informacje o lokalach uzytkowych
przeznaczonych do oddania w najem poprzez:
a) wywieszenie wykazu lokali uzytkowych na tablicy ogloszen w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Poznaniu - ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan /tablica ogloszen I
pietro/, oraz umieszczenie go na stronach internetowych Powiatu Poznanskiego'
\vww.bip.powiatpoznan.pl). Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do
publicznej wiadomosci za posrednictwem jednego z dzienników ukazujacych sie na
terenie Powiatu Poznanskiego.

b) zamieszczenie ogloszenia o przetargu na lokale uzytkowe w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu - ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan /tablica ogloszen I
pietro/, oraz umieszczenie go na stronach internetowych Powiatu Poznanskiego
www.bip.powiatpoznan.pl .

2. Regulamin przetargu pisemnego ograniczonego wywieszony zostanie na tablicy ogloszen w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu - ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan /tablica
ogloszen I pietro/

3. Przedmiotem przetargu pisemnego ograniczonego sa lokale uzytkowe usytuowane w budynku
pieciokondygnacyjnym polozonym w Poznaniu przy ul. Slowackiego 8, wymienione ponizej:
a). lokal uzytkowy nr 1 o powierzchni uzytkowej 25,90 m2 polozony na parterze

(pomieszczenie nr 60),
b). lokal uzytkowy nr 2 o powierzchni uzytkowej 61,07 m2 polozony na parterze

(pomieszczenie nr 55,56,65,66),
c). lokal uzytkowy nr 3 o powierzchni uzytkowej 102,54 m2 polozony na parterze

(pomieszczenie nr 45,46,47,48) + pomieszczenia piwniczne o powierzchni 57,75 m 2

(pomieszczenie 0,12,0,16,0,18,0,19) Laczna powierzchnia lokalu wynosi 160,29 m2
d). lokal uzytkowy nr 4 o powierzchni uzytkowej 10,71 m2 polozony na II pietrze

(pomieszczenie nr 206),
e). lokal uzytkowy nr 5 o powierzchni uzytkowej 24,61 m2 polozony na II pietrze

(pomieszczenie nr 237),
f). lokal uzytkowy nr 6 o powierzchni uzytkowej 39,58 polozony na III pietrze

(pomieszczenie nr 338,339),
g) lokal uzytkowy nr 7 (pomieszczenie socjalne-magazyn) o powierzchni uzytkowej 1,72 m2

polozony na II pietrze (pomieszczenie nr 257)

/Nieruchomosc zabudowana budynkiem pieciokondygnacyjnym, obreb: Jezyce, arkusz mapy
12, dzialki nr: 155, 156 KW Nr 102 prowadzona przez XIII Wydzial Ksiag Wieczystych Sad
Rejonowy w Poznaniu, ul. Mlynska 1 a/

4. W przetargu moga wziac udzial osoby fizyczne, osoby prawe oraz jednostki nie posiadajace
osobowosci prawnej prowadzace dzialalnosc zwiazane z sektorem uslug
medycznych/paramedycznych, które zostana zakwalifikowane do przetargu, zloza pisemna
oferte oraz dokonaja wplaty wadium w wyznaczonym terminie.

5. Oferent przystepujac do przetargu zobowiazany jest wniesc wadium w wysokosci 10 %
rocznego czynszu najmu (netto) na konto:

Starostwa Powiatowego w Poznaniu:



, Bank Handlowy w Warszawie
O/Poznan

85103012470000000034916000
lub w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

6. W przypadku zlozenia ofert na wiecej niz jeden lokal uzytkowy Oferent wnosi wadium na
kazdy lokal w wysokosci okreslonej w ogloszeniu o przetargu.

7. Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, który wygral przetarg zostanie zaliczone na
poczet kaucji (stanowiacej równowartosc trzymiesiecznego czynszu najmu), do której
wplacenia Oferent jest zobowiazany z chwila podpisania umowy najmu.
Wadium pozostalym uczestnikom przetargu zwraca sie niezwlocznie nie pózniej niz przed
uplywem 3 dni od zamkniecia przetargu lub jego odwolania.

8. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Poznanskiego w przypadku uchylenia sie przez
Oferenta od zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu. .

9. Postepowanie przetargowe przeprowadza w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

10. Oferty pisemne na zagospodarowanie lokali uzytkowych objetych przetargiem pisemnym
ograniczonym nalezy skladac w zamknietej kopercie z oznaczeniem adresu lokalu i jego
numeru.

11. Oferent przez zlozeniem oferty zobowiazany jest zapoznac sie ze stanem technicznym lokalu
uzytkowego

12. Oferta powinna posiadac czytelna forme (najlepiej sporzadzona na komputerze) i WInna
zawierac:

a) imie, nazwisko i adres oferenta lub nazwe firmy, jej siedzibe i osoby upowaznione do jej
reprezentowania,

b) zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub wypis z wlasciwego
rejestru,

c) oswiadczenie o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej mieszczacej sie w sektorze uslug
medycznych/paramedycznych (nalezy okreslic rodzaj prowadzonej dzialalnosci oraz
dzialalnosci deklarowanej w lokalu),

d) zaswiadczenia z wlasciwego: US oraz ZUS-u potwierdzajace odpowiednio, ze oferent nie
zalega z oplacaniem podatków, innych oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i
spoleczne,

e) oswiadczenie, ze oferent
zastrzezen,

f) oswiadczenie, ze Oferent zapoznal sie ze stanem technicznym danego lokalu i nie wnosi z
tego tytulu zadnych zastrzezen,

g) oswiadczenie o fakcie, ze Oferent nie zalega z oplatami czynszowymi (tzn. czynsz i oplaty
niezalezne od wlasciciela) za inne najmowane lokale (dotyczy równiez lokali
wynajmowanych od prywatnych osób fizycznych i prawnych ),

h) deklarowana stawke czynszu najmu za 1 metr kwadratowy netto,
i) dowód wplacenia wadium.

zapoznal sie z warunkami przetargu i przyjmuje je bez

13. Obowiazek uzyskania opinii, zezwolen lub decyzji stosownych organów w przedmiocie
mozliwosci prowadzonej dzialalnosci gospodarczej ciazy na Najemcy lokalu.

14. W przetargu nie moga brac udzialu osoby wchodzace w sklad Komisji Przetargowej oraz
osoby bliskie tym osobom.

15. Przetarg skladajacy sie z czesci jawnej i niejawnej przeprowadza Komisja Przetargowa.
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Zakres zadan Komisji Przetargowej
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16. Komisja Przetargowa w czesci jawnej przetargu, która odbywa sie w obecnosci Oferentów:
a). podaje liczbe otrzymanych ofert oraz sprawdza czy wadia zostaly wplacone w

wyznaczonym terminie i we wskazanej wysokosci,
b). dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletnosc zlozonych ofert,
c). oglasza, które oferty zostaly zakwalifikowane 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 zamkniecia przetargu.

17. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do czesci niejawnej przetargu, jezeli:
a). zostaly zlozone po wyznaczonym terminie,
b). wadia nie zostaly zlozone, zlozonoje w nie pelnej wysokosci lub zlozono je po terminie,
c). sa nieczytelne lub budza watpliwosci co do tresci i rzetelnosci danych,
d). nie zawieraja danych wymienionych w ogloszeniu o przetargu, lub dane te sa'

niekompletne
18. W czesci niejawnej przetargu Komisja Przetargowa:

a). dokonuje szczególowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejsza z nich lub stwierdza,
ze nie wybiera zadnej ze zlozonych ofert,

b). sporzadza protokól z przeprowadzonego postepowania przetargowego.
19. W przypadku zlozenia równorzednych ofert Komisja Przetargowa organizuje dodatkowy

przetarg ustny ograniczony od oferentów, którzy zlozyli te oferty.
20. Komisja zawiadamia Oferentów, o których mowa w pkt 19, o terminie dodatkowego przetargu

oraz umozliwia im zapoznanie sie z trescia równorzednych ofert.
21. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym Oferenci zglaszaja ustnie kolejne

postapienia ceny powyzej najwyzszej ceny zamieszczonej w równorzednych ofertach, dopóki
mimo trzykrotnego wywolania nie ma dalszych postapien.

22. Przetarg uwaza sie za zamkniety z chwila podpisania protokolu.
23. Przewodniczacy Komisji Przetargowej zawiadamia na pismie wszystkich, którzy zlozyli

oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia zamkniecia przetargu.

Warunki dodatkowe w odniesieniu do Oferenta (Najemcy), którego oferta zostala przyjeta
przez Organizatora przetargu (Wynajmujacego)

24. Najemca z chwila zawarcia umowy najmu zobowiazany jest przedstawic Wynajmujacemu
dowód wplaty na rachunek, o którym mowa w pkt 5 kwoty stanowiacej róznice pomiedzy
wysokoscia trzymiesiecznego czynszu najmu lokalu uzytkowego wraz z oplatami
niezaleznymi od wlasciciela dla danego lokalu uzytkowego (wyliczone w formie ryczaltu dla
okresu trzymiesiecznego) a kwota wadium wniesiona przez Najemce w zwiazku z
przetargiem. Kwota stanowiaca równowartosc trzymiesiecznego czynszu najmu lokalu
uzytkowego wraz z oplatami niezaleznymi od' wlasciciela dla danego lokalu uzytkowego
stanowi kaucje zabezpieczajaca pokrycie naleznosci z tytulu najmu przedmiotu umowy.
W okresie trwania umowy najmu jedynym dysponentem scedowanych srqdków bedzie
Wynajmujacy, upowazniony przez Najemce do dysponowania nimi w przypadku powstania
zaleglosci czynszowych.
Zdeponowana w banku kwota zostanie odblokowana po rozwiazaniu umowy najmu i
uregulowaniu wszystkich platnosci obciazajacychNajemce z tytulu umowy.

26. Zmiany i ulepszenia w przedmiocie najmu moga byc dokonywane przez Najemce jedynie po
uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmujacego.

27. Naklady zwiazane ze zwyklym uzywaniem przedmiotu najmu obciazaja Najemce.
28. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
29. Stronom umowy przysluguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesiecznego

okresu wypowiedzenia liczac naprzód na koniec miesiaca kalendarzowego.
30. Najemca zobowiazuje sie uiszczac czynsz najmu, z góry do lO-go dnia kazdego miesiaca

kalendarzowego.



~ 31. Najemca oprócz czynszu okreslonego w umowie zobowiazuje sie uiszczac oplaty z
nastepujacych tytulów:
. zuzycia energii elektrycznej,
. zuzycia wody i scieków,
. zuzycia energii cieplnej,
. inne koszty eksploatacyjne,
. podatek od nieruchomosci

32. Oplaty okreslone w pkt 31 Najemca uiszczac bedzie w miejscach i terminach wskazanych na
fakturach zgodnie z odczytami liczników, zamontowanymi na koszt Najemcy, a w przypadku
ich braku w proporcji powierzchni najmu lokalu do powierzchni zajmowanej przez
wszystkich najemców nie posiadajacych liczników.

33. Najemca partycypuje takze w oplatach okreslonych w ust. l ponoszonych na powierzchni
wspólnej, w proporcji w powierzchni najmu lokalu do powierzchni najmu zajmowanej przez
wszystkich najemców. Oplaty te Najemca uiszczac bedzie w miejscach i terminach
wskazanych na fakturach.

34. Najemca zobowiazuje sie w przedmiocie najmu swiadczyc uslugi medyczne/paramedyczne
zgodnie z wpisem do wlasciwego rejestru i rodzajem dzialalnosci deklarowanej w ofercie.

35. Rozszerzenie przedmiotu dzialalnosci Najemcy wymaga zgody Wynajmujacego.
36. Najemca nie ma prawa dokonac podnajmu lokalu lub jego czesci bez zgody Wynajmujacego.
37. Umowa z Najemca zostanie rozwiazana ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Najemca:

a) dopuszcza sie zwloki z platnoscia czynszu najmu co najmniej za pelne dwa okresy
platnosci, jednakze Wynajmujacy udzieli najpierw Najemcy dodatkowego
jednomiesieczny terminu na uregulowanie zaleglych oplat,

b) Najemcy uzywa pomieszczenia w sposób sprzeczny z umowa,
c) wykracza w sposób razacy lub uporczywy przeciwko obowiazujacemu porzadkowi albo

przez swoje niewlasciwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku
uciazliwym.

38. Po zakonczeniu umowy najmu Najemca zobowiazany jest zwrócic przedmiot najmu w stanie
nie pogorszonym z tym, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za zuzycie bedace nastepstwem
prawidlowego uzytkowania.

.....



Zalf1cznik nr 4

Zarzad Powiatu Poznanskiego

podaje do publicznej wiadomosci, ze wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do
oddania w najem usytuowanych w budynku polozonym w Poznaniu przy ul.

Slowackiego 8 zostal wywieszony 2 lutego 2005 r. na okres 21 dni w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (tablica ogloszen I pietro) oraz

zamieszczony na stronach internetowych Powiatu Poznanskiego www.bip.
powiat.poznan.pl., tel. 841-05-84, 841- 06-97
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