
REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO 
na najem dwóch części nieruchomości gruntowych o powierzchni ok. 133  

i 200 m2, stanowiących część działki nr 32/8, obręb Nad Odrą 
położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22. 

 
Organizatorem niniejszego przetargu jest Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum 
Onkologii w Szczecinie. 
 
 
I. Podstawa prawna przetargu. 
 
1. Podstawę prawną przetargu stanowią: 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 
102, poz. 651); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108 z późn.zm.); 

- Ustawa z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1590 z późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, 
poz. 89 z późn.zm), 

- Uchwała Nr 1287/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 
2007r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, dla których Województwo Zachodniopomorskie pełni funkcje 
organu założycielskiego przy wydzierżawianiu i wynajmowaniu i użyczaniu 
nieruchomości; 

- Uchwała Nr 1332/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 
2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargowym przez 
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie dwóch części nieruchomości  
o pow. 133 m2 i 200 m2, położonych przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie, na okres  
3 lat, na cel rekreacyjno – wypoczynkowy. 

 
 

2. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego ograniczonego.  
 
 
II. Ogłoszenie o przetargu. 
 
Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości przez: 
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu 

Marszałkowskiego w Szczecinie. 
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii 

w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, 
- doręczenie (osobiste, lub listem poleconym) właścicielom nieruchomości przy ulicy 

Bylinowej Nr 11 i 11a;  
- zamieszczenie na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.  
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III. Przedmiot przetargu.  
 
1. Przedmiotem przetargu jest najem przylegających do działek 65/1 i 65/2 zabudowanych 

budynkiem bliźniaczym, dwóch części nieruchomości Nr 32/8 z obrębu 89 Nad Odrą 
będącej w użytkowaniu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Powierzchnia, 
objętych przetargiem części nieruchomości wynosi ok. 133 m2 i ok. 200 m2. Szczegółowy 
obmiar przedmiotu najmu zostanie dokonany przed podpisaniem umowy najmu.  

 
2. Najem będzie dokonany wyłącznie w celu rekreacyjno – wypoczynkowym. 

 
3. Opisana część nieruchomości gruntowej nie ma dostępu do części użytkowanej przez 

Wynajmującego na cele statutowe oraz do drogi publicznej. 
 
 
IV. Podmioty uprawnione do przetargu. 
 
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości przy 

ulicy Bylinowej 11 i 11a (działki Nr 65/1  
i 65/2) jeżeli wniosą wadium w terminie, miejscu i w formie wyznaczonym w ogłoszeniu  
o przetargu, przedłożą dokumenty wymienione w pkt. V.3. regulaminu oraz zobowiążą się 
wykorzystywać przedmiot przetargu zgodnie z celem określonym w pkt. III regulaminu. 

 
2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, 

członkowie komisji przetargowej, osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które 
pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. 

 
 
V. Warunki przetargu.  
 
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

1/ złożenie w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. 
Strzałowskiej 22, budynek administracyjny I piętro Kancelaria pok. 101 pisemnej oferty 
w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na najem nieruchomości gruntowej  
o powierzchni ok. ….. m2, położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22”, 
najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, 

2/ złożenie przez oferentów dokumentów, wymienionych w pkt. 3, 
3/ wniesienie wadium najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, 
4/ zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 
 

2. Oferta powinna zawierać: 
- imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta; 
- oferowaną  wysokość netto miesięcznego czynszu za najem 1m2 gruntu,  
- datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta ( w przypadku współwłaścicieli lub 

wspólności ustawowej małżonków wymagane jest złożenie wszystkich podpisów lub 
załączenie pełnomocnictwa); 

- dokumenty wymienione w pkt. 3; 
- wskazanie przez oferenta rodzaju działalności jaka będzie prowadzona na 

wynajmowanym gruncie, zgodną z działalnością określoną w pkt. III regulaminu  
i zobowiązanie oferenta do jej prowadzenia pod rygorem natychmiastowego 
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rozwiązania umowy i zapłaty kary umownej w wysokości 3-miesięcznego czynszu 
najmu brutto. 

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń. 

 
3. Dokumenty, które należy załączyć do oferty to: 

- dowód wpłacenia wadium, 
- aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości przy ulicy Bylinowej 11 lub 11a 

(działki Nr 65/1 lub 65/2) 
Uwaga: Dopuszcza się składanie dokumentów w formie kserokopii, poświadczonej za   

zgodność z oryginałem przez oferenta. 
 
 
VI. Wadium.  
 
1. Wadium od oferowanego najmu nieruchomości gruntowej wynosi 130,- zł (w przypadku 

oferty dotyczącej nieruchomości o pow. ok. 133m2) oraz 200  ,- zł (dla oferty na najem 
nieruchomości o powierzchni ok. 200 m2) złotych i powinno być wniesione najpóźniej na 3 
dni przed dniem otwarcia przetargu, przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin 84 1240 3927 1111 0000 4099 9692,  
z adnotacją „ wadium-przetarg na najem nieruchomości gruntowej” 
lub w obligacjach Skarbu Państwa albo papierach wartościowych dopuszczonych do 
obrotu publicznego. 
 

2. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
kaucji zabezpieczającej, wymaganej w umowie najmu.  
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej kaucji 
zabezpieczającej. 
 

3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: 
1/  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy; 
2/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta; 

w szczególności nie uiszczenia do dnia zawarcia umowy, kaucji zabezpieczającej  
w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto, pomniejszonego o wpłacone wadium. 

 
 
VII. Komisja przetargowa. 
 
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa  

w następującym składzie: 
1/ przewodniczący –  Zbigniew Dudziński; 
2/ członek – Adrianna Zalewska; 
3/ członek – Jolanta Paluch. 
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2. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.  

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji 
przetargowej. Wszystkie rozstrzygnięcia komisji podlegają akceptacji Dyrektora. 
 

3. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego przetargu, 
który zawiera następujące informacje: 
1/  termin, miejsce i rodzaj przetargu; 
2/ oznaczenie nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu;  
3/ o osobach  dopuszczonych i nie dopuszczonych do przetargu, wraz z uzasadnieniem; 
4/ o rozstrzygnięciach podjętych przez komisję przetargową wraz z uzasadnieniem; 
5/ o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo  

o niewybraniu żadnej z ofert, 
6/  imię, nazwisko i adres osoby ustalonej jako najemca gruntu. 
 

4. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla 
najemcy. 

 
 
VIII. Procedura przetargowa. 
 
1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki 

określone w ogłoszeniu o przetargu. 
 

2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 
Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. 

 
3. W części jawnej komisja przetargowa: 

1/ stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu; 
2/ ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza czy zostały wniesione wadia; 
3/ otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu; 
4/ przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów; 
5/ zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu; 
6/ zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 

 
4. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, 

jeżeli: 
1/ nie odpowiadają warunkom przetargu, 
2/ zostały złożone po wyznaczonym terminie, 
3/ nie zawierają dokumentów wymienionych w pkt V niniejszego regulaminu lub są 

niekompletne, 
4/ są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 

 
5. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa: 

1/  dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, 
że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert, 

2/ podpisuje protokół przetargu.  
 
6. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje się zaoferowaną wysokością 

miesięcznego czynszu najmu netto. 
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7. Protokół przeprowadzonego przetargu uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, 
jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował czynszu wywoławczego. 
Zaoferowany czynsz netto określa się w pełnych dziesiątkach złotych. 

 
8. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy 

przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.  
O terminie dodatkowego przetargu komisja zawiadamia oferentów oraz umożliwia im 
zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.  

 
9. W trakcie przetargu ustnego ograniczonego oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia 

ceny powyżej najwyższego czynszu zamieszczonego w równorzędnych ofertach, dopóki 
mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.  

 
10. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu, który podpisują 

przewodniczący, członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu 
jako najemca nieruchomości. 
Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu  
o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów oraz  

zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 
 
IX. Zaskarżanie czynności przetargowych. 
 
1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu 

do Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. 
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu. 
Skarga wstrzymuje dalsze czynności związane z wynajęciem nieruchomości gruntowej. 
 

2. Dyrektor może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych 
albo unieważnić przetarg. 

  
 
X. Zawarcie umowy. 
 
1. Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o rozstrzygnięciu przetargu,  

z jednoczesnym powiadomieniem osoby ustalonej jako najemca nieruchomości gruntowej 
o terminie i miejscu zawarcia umowy najmu. 
Termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  
o rozstrzygnięciu przetargu i dłuższy niż 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

 
2. Warunkiem zawarcia umowy jest okazanie przez nabywcę dowodu uiszczenia kaucji 

zabezpieczającej w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto, pomniejszonego o 
wpłacone wadium. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  
i terminie podanym w zawiadomieniu, Centrum może odstąpić od zawarcia umowy. 
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3. Prawa i obowiązki stron przyszłej umowy najmu reguluje umowa stanowiąca załącznik do 

niniejszego regulaminu, której postanowienia uczestnik akceptuje przystępując do 
przetargu. 

 
 
 
 
Szczecin, dnia  12 listopada 2010 r.           Zatwierdził: 
 
 
 
         ________________ 
 
 


