
REGULAMIN ORGANIZOWANIA I TRYBU PRZEPROWADZANIA PRZETARGU 

NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY I TERENÓW 

ADMINISTROWANYCH PRZEZ IPIŚ PAN W ZABRZU 

Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi:  

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

Przetarg odbędzie się w dniu i godzinie określonej w ogłoszeniu w sali konferencyjnej, w 

budynku Laboratoryjnym Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk 

przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34 w Zabrzu. 

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU 

 

1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nie posiadające osobowości prawnej. Osoby biorące udział w przetargu muszą być 

pełnoletnie. 

2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: 

a) osoby wyznaczone w komisji przetargowej  

 

3. Warunkiem uczestnictwa przetargu jest: 

3.1. wpłacenie wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu w formie pieniężnej na 

rachunek bankowy nr 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001 z dopiskiem „WADIUM 

ZA UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O STAWKĘ CZYNSZU”. Za datę uiszczenia 

wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego IPIŚ PAN, przy czym 

uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg. 

3.2. dostarczenie do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 14:30 do siedziby Instytutu 

następujących dokumentów: 

3.2.1. Dowodu wpłaty wadium 

3.2.2. Dowodu osobistego lub paszportu 

3.2.3. KRS (w przypadku osób prawnych) 

3.2.4. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i stanem technicznym 

licytowanego lokalu użytkowego wraz z pełnomocnictwem (jeśli wymagane). 

 

II. ZASADY OGÓLNE PRZETARGU 

 

1. Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Instytutu. 

2. Na przetargu mogą być obecne osoby spełniające warunki uczestnika przetargu, a w 

przypadku osób fizycznych również osoba bliska w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

3. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy zgłoszenie jednego licytanta spełniającego 

warunki określone w ogłoszeniu o przetargu oraz regulaminie przetargowym 

4. Jedynym terminem oględzin lokalu jest termin określony w ogłoszeniu.  
5. Przedmiotem licytacji jest stawka czynszu wyłącznie za powierzchnię lokalu, opłata za 

przylegający teren zostanie doliczona do wylicytowanego czynszu za lokal.  

6. Za stawkę wywoławczą czynszu za 1 m
2
 powierzchni lokalu przyjmuje się kwotę 

określoną w ogłoszeniu. 

7. Do wylicytowanej stawki (netto) za 1 m
2
 lokalu dolicza się stawkę czynszu za teren 

przyległy do lokalu, mnożąc najmowaną powierzchnię ternu razy stawkę najmu zgodną z 



zarządzeniem Prezydent Miasta Zabrze w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty będące własnością Skarbu Państwa, aktualnie wynoszącą 0,84 zł/m
2
. 

III. PRZEBIEG PRZETARGU 

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej prowadzący licytację przed jej rozpoczęciem 

podaje:  

a) informację o lokalu (adres, powierzchnię użytkową, wyposażenie w urządzenia 

techniczne, stawkę wywoławczą za 1 m
2
 powierzchni użytkowej),  

b) ilość osób, które wpłaciły wadium na dany lokal, 

c) termin wpłacenia kaucji oraz spisania umowy z osobą, która wygra przetarg, 

d) minimalne postąpienie, 

e) informację o możliwości zawarcia umowy najmu na czas oznaczony określony w 

ogłoszeniu lub na czas nieoznaczony. 

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 

zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej o kwotę postąpienia.  

3. Ustala się postąpienie w wysokości co najmniej 0,10 zł 

4. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokalu. 

5. Zaoferowana cena (stawka za 1 m
2
) przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny 

uczestnik zaoferował stawkę wyższą.  

6. Po ustaniu postąpień organizator po trzecim ogłoszeniu stawki zamyka go ogłaszając 

uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę i tym samym wygrał przetarg.  

7. Do wylicytowanej stawki (netto) za 1 m
2
 lokalu dolicza się stawkę czynszu za teren 

przyległy do lokalu, mnożąc najmowaną powierzchnię ternu razy stawkę najmu 

zgodną z zarządzeniem Prezydent Miasta Zabrze w sprawie stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty będące własnością Skarbu Państwa aktualnie wynosząca 0,84 

zł/m
2
. 

8. Do wylicytowanej stawki (netto) za 1 m
2
 lokalu oraz stawki za najem terenu 

przylegającego do lokalu dolicza się podatek VAT.  

9. Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu 

użytkowego: 

a) przedłożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zobowiązań 

pieniężnych, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz 

niezbędne koncesje do prowadzenia działalności gospodarczej, 

b) wpłacić w terminie 7 dni od daty przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3-

krotnej wylicytowanej opłaty czynszowej wraz z opłatami za dany lokal.  

10. Kaucja zabezpieczającą należy wpłacić w formie pieniężnej.  

11. Kaucja wpłacana jest na oprocentowane konto organizatora przetargu i stanowi 

zabezpieczenie należności wynajmującego, istniejących w dniu zwrotu lokalu. 



12. Umowa najmu winna być zawarta w terminie do 2 tygodni od dnia przeprowadzenia 

przetargu. Płatność czynszu obowiązuje od dnia zawarcia umowy.  

13. Wpłacona kaucja wraz z oprocentowaniem pomniejszona o ewentualne należności 

wobec wynajmującego, podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty 

protokolarnego zdania lokalu.  

14. Nie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym wyżej terminie traktowane jest jak 

odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem 

następnego przetargu.  

15. W przypadku nie wywiązywania się przez wygrywającego przetarg z obowiązków 

określonych w pkt 9, umowa najmu nie zostanie zawarta, natomiast wpłacone wadium 

przepada na rzecz IPIŚ PAN.  

16. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi 

niezwłocznie po zakończeniu przetargu.  

17. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, który powinien zawierać:  

a) dane dotyczące lokalu użytkowego, 

b) oznaczenie miejsca i terminu przetargu, 

c) imiona i nazwiska prowadzących przetarg, 

d) wysokość cen wywoławczych, 

e) minimalne postąpienie, 

f) wylicytowaną stawkę za dany lokal, 

g) dane osoby wygrywającej przetarg, 

h) informację o terminie obowiązywania umowy (czas oznaczony lub czas 

nieoznaczony) 

i) podpisy osób wchodzących w skład komisji przetargowej i obserwatorów. 

18. Protokolarne przejęcie lokalu użytkowego następuje po zawarciu umowy najmu.  

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dyrektor IPIŚ PAN może wycofać lokal z przetargu bez podania przyczyny.  

2. Integralną częścią regulaminu precyzującą warunki adaptacji przedmiotu najmu oraz 

prawa i obowiązki najmującego jest wzór umowy najmu będący załącznikiem do 

niniejszego regulaminu.  

3. Każdy uczestnik przetargu powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem 

znajdującym się u organizatora przetargu, jak i ze stanem technicznym licytowanego 

lokalu użytkowego przed wpłaceniem wadium, będącym warunkiem przystąpienia do 

przetargu. 


