
OGI-OSZENIE O USTNYM PRZETARGU NA DZIERZAW4 CZTERECII
CEGLANyCH KORT6W TnNTSOWYCH USYTUOWANYCH PRZY

UL. KOBUSIEWICZA W ZDUNSKIEJ WOLI

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji w Zdur[skiej Woli sp. z o. o.

oglasza ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji na oddanie w dzieriawg
czterech ceglanych kort6w tenisowych usytuowanych plzy ul. Kobusiewicza
w Zdurfskiej Woli

1. Poloienie nieruchomoSci: 98-220 ZduitskaWola, ul. Kobusie wicz4dziatki o nr

ewidencyjnych 198/8 i 199,Obrgb Zdufska Wola. . :

;

2. Opis nidruchomoSci: 4 ceglane korty tenisowe ogrodzone siatk4 vftaz,4Qybun4 ziemn4 o

l4cziej powierzghni 5 000 m2.

3. P rzeznaczenie nieruchomoS ci : prowadzenie kort6w teni sowych.

4. Forma przetargu: ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji .

5. Kwota wywolawcza cz.ynszu rocznego: 2 400100 zlnetto plus co najmniej jedno

post4pienie w wysoko6ci 50 ztrotych lub wielokrotnoSci tej kwoty.

6. Termin wnoszenia oplat: w comiesigcznychratach do 15 kuzdego miesi4ca.

7. Czas trwania dzier2awy: na czas nieokreslony, od dnia l.ll-2017 r.

8. Specyfikacja warunk6w dzieriawy:

- dzieraawcazobowiqzany jest do prowadzeriana nieruchomoSci dziahalno(rci sportowo -
rekreacyjnej i szkoleniowej w zakresie tenisa ziemnego, w tym calorocznegp udostgpniania

przynajmniej l kortu.

-dzier?awcaniemozezmierttalbieLqcegoprzeznaczenianieruchomo3ci,

- dzier1awcazobowi4zany jest udostEpniad korty tenisowe klientom przez 7 dni w tygodniu

(zavtyjqtktem dni, w kt6rych pogoda uniemoZliwia korzystanie z kort6w),

- dzier1awcazobowtqzany jest do przygotowania kort6w do sezonu, tttzymaniaich w
gotowoSci eksploatacyjnej, dokonywaniabiehqcych napraw i drobnych remont6w,

- dzier1awcazobowiqzany jest do utrzymywanianasw6j koszt i wlasnym staraniem porz4dku

i czystoSci na caNymterenie obj gtym przedmiotem dzier1av'ry,

- dzier1awcazobowiqzany jest do zabezpieczerianieruchomo5ci (wlaSciwe zanrrkj,zamykante

obiektu po zakofrczenrt dziaNalnoSci), przestrzegania przepis6w p. poZ., bhp,

odpowiedzialnoSci zamienie i sprzgt pruez caly okres trwania umowy'

*



- w ramach umowy dzierhav,ry dzierhawca,pozazaplat4rocznego czpszu okreSlonego w
umowie, zoboviEzanyjest do ponoszenia op\atzazu|ylqwodg i energig eleldrycnt1, koszt6w
wywozu odpad6w stalych onzkosztlw ubezpieczeniaprzedmiotu dzierhav,ry odzdnzei
losowych, na jakie narahona jest nieruchomoS6 w zwazlr.:trzprowadzonqdzialalno6ci4.

9. Warunki udzialu w przetargu:

Wplata wadium w wysoko5ci 500 zl w terminie do dnia 27.10.2017 r. do godz. 10.00 na konto
MPWiK w Zduriskiej Woli Bank PEKAO S.A. I OlZdufskaWola nr rachunku bankowego
251240 3305 1111 0000 2935 7123 lub bezpoSrednio w formie got6wkowej w kasie
MPWiK w Zduriskiej Woli przy ul. Kr6lewskiej 1 5.

Wadium wniesione prr"roferenta, kt6ry wylicytowal najwyhszqkwotg czyrvzrlzaliczone
zostasie napoczet czynszrL dzierlavtrnego. W stosunku do pozostalych uczestnik6w przetargu
ustnego, wpdium zwrqca sig niezwlocznie po odwolaniu htb rozstrzygnigciu przetargu. ^

Wplatp wadirun nie powoduj e naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. ;
Wadium nie pqdlega zwrotowi, jezeli osoba ustalona w wyniku licytacji jako dzidrZawca
wylicytowanych kort6w nie zawrze z Miejskim Przedsigbiorstwem {odociEg6w i Kanalizacji
w Zduriskiej Woli sp. o. o. w -vql:znaczonlirn terminie umowy dzieraav'ry.
Informacje dolycz4ce regulaminu przetngamo2nauzyska6 w Miejskim Przedsigbiorstwie
Wodoci4g6w i Kanalizacji w Zduriskiej Woli sp. z o. o.,przy ul. Kr6lewskiej 15, tel.
43 823-31-97lub tel. kom. 604-245-302.
Otwarcie przetarguustnego w formie licytacji nadzierlawg czterech ceglanych kort6w
tenisowych rozpocznie sig w dniu 27 puldziemika2}lT r. o godzinie 11.00 w siedzibie
Miejskiego Przedsigbiorstwie Wodoci4g6w i Kanalizacji w Zduriskiej Woli sp. z o. o.,
przy l;'I. Kr6lewskiej 15,98-220 Zduhska Wola, na sali konferencyjnej.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji w Zdurfiskiej Woli sp. z o. o.
zastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaZnienia przetargu bez konieczno5ci podania
przyczyn.
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