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Zalttznik do zarzOdzcnia nr 2/2019

z dnia 21 05 2019r

D y r c k t o r a  2 o b k a  M i t t s k i e g o  n r 2

w  B i よ押l s t o k u

Regulamin okreSla procedury przetargitw na najem czgSci nieruchomoSci
budynku bgd4cego w trwalym zarz4dzie inobb Miejskiego nr 2 w

Bialymstoku stanowiqcym wlasno5d Gminy Biatystok

Przepisy og6lne
$ 1

l.Przetargi na najem czgSci nieruchomoSci w budynku przy ul. Rumiankowej l2,bgd1cych

w zasobach Miasta Bialystok przeprowadza siE w formie przetargu nieograniczonego

ustnego b4dZ pisemnego.

$ 2

1. CzynnoSci mvi4zarre zprzeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa
(co najmniej trzyosobowa), powolana przez dyrektora ZNobka Miejskiego nr 2 w
Bialymstoku.
2. W sklad komisji, o kt6rej mowa w ust. 1 nie mog4 wchodzid osoby pozostaj4ce z
oferentem lub czlonkiem tvladz podmiotu przystgpuj4cego do przetargu w rwiqzku
malzeriskim, stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieflstwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz osoby zwiqzane z w/w z
t5rtulu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W przlpadku zaistnienia okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust. 2 czfonek komisji kt6rego
te okolicznoSci dotycz1 zostaje wyl4czony ze skladu komisji po zlo2enu stosownego
oSwiadczenia.

$ 3

l. Przetarg odbywa sig na podstawie ogloszenia. Ogloszenie o przetargu organizator
podaje do publicznej wiadomo5ci co najmniej na 14 dni przed Wznaczeniem terminu
przetargupoprzez ogloszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej, tablicy
ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz Zlobka Miejskiego nr 2 w Biatymstoku.
2. W ogloszeniu o przetargu podaje sig w szczeg6lnoSci informacje:

a) o przedmiocie przetargu,

b) o czasie i miejscu przetargu,

c) o wysokoSci wadium orazterminie i miejscu jego wplacenia,
d) o mo2liwoSci zapoznania sig z regulaminem przetarglr oraz postanowieniami prrysztej

umowy.



3. Ogloszenie o przetargu mohe r6wnieZ zawierat dodatkowe informacje dotycz4ce w
szczeg6lno5ci ograniczenia co do os6b mog4cych przystqpi| do przetargu, okresu najmu,
rodzaju dzialalnoSci jaka mohe byd prowadzona nanieruchomoSci.

$ 4

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargujest wplacenie wadium w wysokoSci trzykrotnej
oplaty ustalonej jako iloczyn powierzchni nieruchomoSci i stawki wyjSciowej do licytacji,
zaokr4glonej do pelnych zlotych, w terminie podanym w ogloszeniu o przetargu.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pisemnl'rn, oprScz wplacenia wadium jest
zlo2enie oferty spelniaj4cej wymogi okreSlone w ogloszeniu o przetargu.
3. Wadium przetargowe zrmaca sig niezwlocznie po odwolaniu lub zamknigciu przetargu,
jednak nie p6zniej nizprzed uplywem 22 dni od dnia odwolania lub zamknigcia przetargu.
4. Wadium przetargowe wplacone przez uczestnika przetargu, kt6ry wygral przetarg,
zalicza sig na poczetczynszui oplat dodatkowych.

Zasady pmetargu ustnego
$ s

1. Przystgpuj4cy do przetargu ustnego przed jego rozpoczEciem, pod rygorem
niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu powinien:

a) podai imig i nazwisko, adres, Nr PESEL,nazwg fi*y, siedzibg, NTNIP, umowg sp6lki
cywilnej, regon, opis wlaSciwego rejestru nie starszy niz 6 miesigcy,

b) okazat dow6d to2samoSci,
c) okazal oryginal wplaty wadium,
d) zloiryI pisemne oSwiadczenie o zapoznaniu sig z regulaminem przetargu, warunkami
przetargu zawartymi w ogloszeniu, warunkami umowy najmu oraz o przyjgciu ich bez
zasttzehen,

e) zlofi| pisemne oSwiadczenie, o tym 2e znany jest mu stan techniczny czgSci
nieruchomoSci oraz jest Swiadomy, i2 na najemcy ciqry obowiqzek uzyskania opinii,
zezttrolefi lub decyzji stosownych organ6w w przedmiocie moZliwoSci prowadzenia

zamierzonej dzialalno Sci.
f) zlofi(: oSwiadczenie, iz w przypadku koniecznoSci, zmiang sposobu uZytkowania
nieruchomoSci dokona wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
2. Kahdy uczestnik przetarga otrzymuje numer identyfikacyjny. Licytacja odbywa sig
poprzezpodniesienie rgki i gtoSne podanie proponowanej stawki.
3. Przewodnicz4cy komisji przetargowej informuje uczestnik6w przetargu, 2e po trzecim
wywolaniu najv,ryZszej zaoferowanej stawki dalsze post4pienia nie bgd4 przyjgte.

4. Post4pienie nie mohe wynosi6 mniej niz 0,50 groszy.

S.Przetargjest waZny bezwzglEdu na liczbg uczestnik6w, jeheli chociaz jeden uczestnik

zaoferowal co najmniej jedno post4pienie powyzej stawki wywolawczej.

6. Z postgpowania przetargowego sporz4dza sig protok6l, kt6ry podpisuj4 wszyscy
czlonkowie komisji i osoba, kt6ra wygralaprzetng.
7. Protok6l z przepr owadzone go przetar gu zawiera;



a) termin i miejsce przetargu,
b) adres lokalu,
c) liczbg os6b, kt6re braly udzial w przetargu,
d) ceng osi4gnigt4 w przetargu,
e) imig, nazwisko i adres osoby lub firmg, siedzibg podmiotu, kt6ry wygraNprzetarg.
8. Wygrywaj4cy podaje do protokolu rodzaj dzialalnoSci, jaka bgdzie prowadzona w lokalu
b1d?na nieruchomoSci.

Zasady przetargu pisemnego

$ 6

1. Oferty w przetargu pisemnym naleiry skladai w yieprzezroczystych, zamknigtych
kopertach z napisem ,,Przetarg - oznaczenie nieruchomoSci". Oferta w szczeg6lnoSci
powinna zawieraf dane okreSlone w $ 5 ust.l.
2. Oferta zostanie oznaczona numerem porz4dkowym, pod kt6r5rm zostanie zarejestrowana

w rejestrze z datq i godzin4 wplywu.

3. Kryterium oceny ofert bgdzie zaoferowany miesigczrry czpsz. Umowa najmu zostanie

zawarta z oferentem, kt6ry zaoferuje najwylszy czynsz. Ieheli oferent, kt6rego oferta

zostala wybrana jako najkorzystniejsza odm6wi podpisania umowy Wynajmuj4c wybierze

ofertg z kolejn4 nalvtyLszq cen4 c4mszu. W przypadku zlohenia oferty z jednakow1 cen4
czpszu Wynajmuj4cy wezwie oferent6w do zlo2enia oferfy dodatkowej.
4. Przetarg jest wazny jezeli wplyngta co najmniej jedna oferta spelniaj4ca warunki

okreSlone w ogloszeniu o przetargu.

$ 7
l. Celem przetargu jest wyb6r najkorzystniejszej oferty gwarantuj4cej osi4gnigcie
najkorzystniejszych warunk6w cry to w postaci ceny czy teZ wyboru kontrahenta
gwarantuj4cego najwyZszy stopieri starannoS ci prry wykonywaniu umowy.
2. Pruetarg mohe sig odby6 nawet wtedy, gdy wptynie tylko jedna oferta spelniaj4ca
okre3lone warunki w ogloszeniu o przetargu.

$ 8
l.Przetarg sklada sig z czgSci jawnej i niejawnej.
2. CzES(, javnaprzetargu odbywa sig w obecnoSci oferent6w.
3. W czgSci jawnej komisja przetargowa:
a) ustala liczbE otrrymanych ofert oriv sprawdza czy wadia zostaly wplacone,
b) kwalifikuje oferty do czgSci niejawnej przetargu,
c) przyj muj e wyj aSnienia lub o Swiadc zenia zgNaszane przez o ferent6w,
d) zawiadamia oferent6w o terminie i miejscu czgSci niejawnej przetargu,
e) zawiadartia oferent6w o przewidywanym terminie zamknigcia przetargu.
4. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do czgSci niejawnej przetargu
jeheli:

a) nie odpowiada warunkom przetargu,

b) zostaly zloitone po wyznaczonym terminie,



c) nie zawieraj1danych wymienionych w $ 6 lub dane s4 niekomplefire,

d) s4 nieczytelne lub budz1wqtpliwoSci co do ich treSci.

5. W czgsci niejawnej przetargu komisja przetargowa:

a) dokonuje szczeg6lowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejsz4 znich

lub stwierdza,2e nie wybrano ladnej ze zlohonych ofert,

b) sporz4dza protok6l zprzetargupodaj4c w nim rozsttzygnigcie przetargu

v,tr az z uzasadnieniem.
6. O wynikachprzetarguzawiadarria sig wszystkich oferent6w na piSmie.

T.Przewodnicz4cy komisji przetargowej sporz4dza protok6l zprzeprowadzonego

Przetargu.

8. Protok6l powinien zawierat nastgpuj4ce informacje:

a) datg sporz4dzenia protokolu,

b) termin i miejsce orazrodzq przetargu,

c) oznaczerie lokalu bgd4cego przedmiotem wynajmu (adres)

d) informacjg o osobach dopuszczonych i nie dopuszczonych do ptzetatga

wrazz uzasadnieniem,

e) najwyZsza stawka osi4gnigta w przetargu,

f) imig, nazwisko i adres osoby lub firmg, siedzibg podmiotu, kt6ry wygral przetarg,

g) imiona i nazwiska przewodnicz4cego i czlonk6w komisji przetargowej,

h) miejsce i termin zawarciaumowy najmu - dzierhavty oraz skutki odst4pienia

od zawarcia umowy.

9. Protok6l podpisuj e przewodnic z4cy oraz czlonkowie komisj i przetargowej .

$ e

1. W przypadku zloaenia r6wnorzgdnych ofert komisj aprzetargowa orgarizuje dodatkowy

przetargustny ograniczony do oferent6w,kt6rzy zlo?yli te oferty.

2. Komisja zawiadarria oferent6w, o kt6rych mowa w ust. 1 o terminie dodatkowego

przetargu orazurnolliwia im zapoznartie sig z tresci4 r6wnorzqdnych ofert.

3. W takcie dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego oferenci zghaszaj4ustnie

kolejne post4pienia ceny powyzej nalwyzszej ceny zarnieszczonej w r6wnorzqdnych

ofertach, dop6ki mimo trzykrotnego wywolania nie ma dalszych post4pieri.

$ 1 0

l. Jehelipierwszy przetargzakofrczyl sig wynikiem negatywnym' w okresie

nie dluZszlmr niZ 3 miesi4celicz1c od dnia jego zamknigcia,przeptowadza sig drugi

przetarg,w kt6rym moZe zostat obnizona stawka wywolawczao rie wigcej nizzOo .

2. Je1e\idrugi przetargzakofrczyl siq wynikiem negatywnym, w okresie nie dluzszym

ni2 6 miesigcy liczqc od dnia jego zamknigciaczEs( nieruchomoSci moZe zosta(,

wynajgta w drodze bezprzetngowej wedlug stawki cz;Wsztrustalonej w drodze negocjacji.

$  1 l

1. Dotychczasowy najemca czElci nieruchomoSci, kt6rego Lqczny okres najmu

przedmiotowej nieruchomoSci wynosi co najmniej 3lata, posiada pierwszeristwo przed



podmiotem wylonionym w trybie przetargu ustnego, o ile nie posiada zalegloSci

czynszowych, wplaci wadium w wysokoSci i terminie okreSlonym w ogloszeniu o
przetargu orazprzyjmie wylicytowan4 stawkg cz.pszrr. OSwiadczenie o przyjgciu

wylicytowanej stawki naIe?y zloLy(, w dniu licytacji, po jej zakofrczeriu do protokolu.

2. Przepis ust. I stosuje sig odpowiednio w trybie przetargu pisemnego, przy czym prawo

pierwszefstwa polega na tym, 2e dotychczasowy najemca, la6ry zlo4l ofertg spelniaj4c4

warunki przetargt lecz nie zaproponowalnalwy2szej stawki cz.pszu, otrzymuje
informacjgodorganizatoraprzetarguonajv,ryhszejstawcezaproponowanej
w ofertach spelniaj4cych warunki przetargu i w terminie 5 dni od dnia powiadomienia o
przysluguj 4cym mu uprawnieniu moZe zNoty(, organizatorowi przetargu oSwiadczenie o

przyjgciu wskazanej stawki jako wlasnej. Jeileli dotychczasowy najemca zloLy

oSwiadczenie o przyjgciu wskazanej stawki, to organizator przetargu dokonuj4c oceny

ofert przyjmuje t4 ofertg jako najwyZej ocenion4 w kryterium "cena".

s 1 2

1.Podpisanie umowy z osob母 ,kt6ra wygrala przctargラnast9ptte tte p6,筑itt ni2 W Cittu 7

dni od dnia przctargu usinego lub 7 dni od dnia po、viado■1lenia podnllotu wylonioncgo、v

drodze  przetargu piscIImegoo  W  przypadku  nieopr62nieda nicruchomoSci  przez

poprzedniego naJemc9、 v teェ11linic 5 価 od dnia przctargu, oferent, kt6ry zaproponowal

n句 哨 七SZo StaWrk9 1ub zlo2yl nttkorzyStnttsztt Ofe■ 9血 0之e Zlo打 l oSWiadczenic o

rezygntti z Zawarcia llmowy.Nie2o2enic wskazanogo oも宙adczcniajest rozllmiane jako

zgoda na zawarcic umomy po opr6如ieniu i wydaniu胡erllchomoSci przez bジegO nttemc9.

W przypadku niepodpisania llmowy z przyczyn niezalcttnych od organizatora przetargu

WplacOne wadillm ulega przcpadkowi.

2, W przypadku nieprzeJ9cia protokolを Inego niettchomoSci 、 v wyznaczonym telllllde

Wynttm可雫y mOtte OdstOpil od umowy z prawcm naliczcnia kary w wysokoもci ustalonq

、v uttnowlc.

§1 3

1.Warunkiem zawarcia llmowy jcst zlセcnie oSwiadczenia przcz wsp61m滅之onka一 w

przypadku,gdy strontt umowy b9dzie osoba ttzyczna一w zakresie wy陀吃enia zgody na

zawarcie umo巾y oraz poddania si9 egzekutti z mttqtku WSp61nego。
2.Kautta nie podlega oproccntowaniu i podlega zarachowalliu na poczct zalcg10Sci

pOwttalych w zwiγku z nienalc2ytym lub nicterminowym uiszczanicm oplat oraz innych

zobowiγtt z宙γanych z nttmem.Na wl1losek nttemcy kaucJa mo2e ZOStal zaliczona na

poczet zadittcnia jcden raz w cittgu roku kalendarzo、vego.Uzupelnienie kaucJi willno

na並母pil市te..1.inie 14 dnl od daty otrzymania wczwania.Kau句9 wl10Si s19 w picniOdzach.
3.Kautta pOdlega ttTotowi po rozliczeniu ttszelkich zobowi字施zwittanych z nttmem
cz9Sci nieruchomoSci.
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