
REGULAMIN

ustnego nieograniczonego przetargu na dzieria,wg czterech ceglanych kortrfw
tenisowych usytuowanych w Zdufiskiej Woli przy ul. Kobusiewicza.

$1
1. Przedmiotem przetargu jest dzierhawa czterech ceglanych kort6w tenisowych

usytuowanych w Zduriskiej Woli przy :uI. Kobusiewicza zawarta na czas nieokreSlony,
poczqwszy od dnia I.Il.20l7 r.

2. Przetargna dzierhawg przeprowadzany jest w trybie ustnego nieograniczonego przetargu
w formie licytacji.

3. Celem ustnego przetargunieograniczonego w formie licytacji jest uzyskanie najv,ry*szej
kwoty"oplaty rocznej zadzierZawg obiektu wyrnienionego w $ 1.

i

4. Szczeg6lowy opis przedmiotu przetargu) narwa i siedziba o$aszajqcego, ririnimalna
kwota rocznego czyrrszrL, miejsce i termin odbycia sig licytacji, wy$ob9?6 wadium,
zawarte s4 w ogloszeniu o przetargt.

5. Ogtroszenie o przetargu umieszczono na tablicy ogloszeri Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodoci4g6w i Kanalizacji w Zduriskiej Woli sp. z o. o., na stronie intemetowej
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodoci4g6w i Kanalizacji w Zduriskiej Woli sp. z o. o.:
www. mpwikzdw. com. pl oraz rta portalu spoleczno Sciowym,,Facebook".

$2
W przetargu mogE bra(,udzial osoby frzyczne i osoby prawne, jeheli:.

1. wplac4 wadium w wysokoSci 500,00 zl. Wadium naIeZy wplaci6 na konto MPWiK w
Zduiskiej Woli sp. z o. o. Bank PEKAO S.A., I Ol Zdufska Wola na rachunek bankowy
nr 251240 3305 1111 0000 2935 7123 w terminie do dnia 27.10.2017 r. do godz. 10.00 lub
bezpoSrednio w formie got6wkowej uiScii w kasie MPWiK w Zduriskiej Woli przy lul.
Kr6lewskiej 15. Termin do wniesienia wadium twuha sig za dochowany, je2eli najp62niej w
dniu27.10.2017 r. do godziny 10.00 kwota stanowi4ca wadium znajdzie sig na w/w koncie
bankowyrn MPWiK w Zduriskiej Woli sp. z o. o. lub te?zostante wplacona w kasie MPWiK
w formie got5wkowej.
2. Osoba bior4ca udzial w licytacji winna przedloiry! do wglqdu komisji przetargowej
dokument toZsamoSci.
3 . Osoba rdprezentuj qca w przetargl osobg prawn4, winna okazal sig stosownymi
pelnomocnictwami.
4. Warunkiem dopuszczeria do przetargu jest spelnienie wymog6w okreSlonych
w regulaminie.

s3

Cena wywolawcza netto rocznego czyrrszu dzierlav,mego wynosi: 2400,00 zlotych (slownie
zlotych netto: dwa tysi4ce czterysta 00/100)..Post4pienie wynosi 50,00 zl bqdL jego
wielokrotnoSi.

i*



$4
W przetargu nie mog4 trczestriczy6 osoby wchodz4ce w sklad komisji przetargowej, ich
malzonkowie, rodzice i dzieci.

ss

Przewo dni czqc e go or az czlonk6w komi sj i przetar gowej W znacza Preze s MPWiK
w Zduriskiej Woli sp. z o. o.

$6
| . Przetarg jest waZny belz wzglgdu naliczbg uczestnik6w, j ezeli chociaz j eden uczestnik
zaoferowal za dzierzawg obiektu co najmniej jedno post4pienie powyZej ceny wlrwolawczej.
2.PrzetarglwuZasig zazakofrczony wynikiem negatyvmym, jeheli?aden z uczestnik6w
przetargt ustnego nig zaoferowal post4pienia ponad ceng wywoNawcz4.

$7
1. Przewodni czEgyKomisji Przetargowej otwiera przetargustny llicytacjEl na'dzier?awg 

i

obiektu wymienionego w $ 1. l. 
..

2.Przewodniczqcy przekazvje informacje zawarte w ogloszeniu o przetargt oruz podaje do
wiadomoSci dane uczestnik6w spelniaj 4cych wymo gi.
3. Przewodniczqcy Komisji Przetargowej informuje uczestnik6w przetargu, 2e po trzecim
wywolaniu najwyhszej zaoferowanej kwoty rocznego czynszvdzierhawnego zakorty dalsze
post4pienia nie zostan4 przyjgte.
4. Uczestnicy przetargt zglaszajqustnie kolejne post4pienia ceny do czasu, kiedy pomimo
trzykrotnego wywolania nie ma dalszych post4pieri.
5. Ustala sig wysokoS6 post4pienia na kwotg: 50 zN llub jej krotno56/.
6. Po ustanit zglaszania post4piefr Przewodni czqcy wywoluje trzykrotnie ostatni4 nalwyhsz1
kwotg rocznej oplaty zakorty i oglasza dane uczestnika licytacji, kt6ry wygral przetarg.
7. Wyniki zostan4 wywieszone na tablicy ogloszeri Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociqg6w i Kanalizacji w Zduriskiej Woli sp. zo. o. przy ul. Kr6lewskiej 15 orazna
stronie internetowej Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociqg6w i Kanalizacji w Zduriskiej
Woli sp. z o. o.: www.mpwikzdw.com.pl.

8. Komisja przetargowasporzqdzazprzeprowadzonego przetargtprotok6l, kt6ry stanowi
podstawg zaw ar cia umowy dzierlav,ry .

$8 '

Otwarcie przetargtustnego w formie licytacji nast4pi w dniu 27.10.2017 r. o godzinie 11.00
w siedzibie Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodoci4g6w iKanalizacji w Zduriskiej Woli sp. z o.
o.przy ul. Kr6lewskiej 15, 98-220 ZdufskaWola, na sali konferencyjnej.

$e
1. Wadium wplacone przez uczestnika, kt6ry przetargrygral - zalicza sig na poczet oplaty
dzierhawnej
2. Wadium pozostalych uczestnik6w przetargnz;wtaca sig po odwolaniu lub zamknigciu
przetargu.
3. W pr4padku nie podpisania umowy dzierhawy przez uczestnik4 kt6ry wygralprzetarg
jego wadium ulegaprzepadkowi narzecz Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodoci4g6w i
Kanalizacji w Zduriskiej Woli sp. z o. o., aprzetarg zostaje poivt6rzony.
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$10
l. Dzier?awca wygrywaj 4cy przetarg zobowiqzany jest podpisad umowg dzierhawy
w terminie 3 dni roboczych od dnia zakonczeniaprzetargu.
2. W z6r umowy j es t zaNqcznikiem do powy Zsze go re gulaminu.

$11
Niniejszy regulamin wchodzi w Zycie z dniem wywieszenia na tablicy ogloszeri Miejskiego
Przedsigbiorstwa WodociEg6w i Kanalizacji w Zdufskiej Woli sp. z o. o. oraz zamieszczenia
na stronie internetowej Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodoci4g6w iKanalizacji w Zdunskiej
Woli sp. z o. o.i www.mpwikzdw.com.pl, atak2e na portalu spolecznoSciowym ,,Facebook".

$12
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacjiw Zdut'rskiej Woli sp. z o. o. zastzega
sobie prawo uriewaZnieriaprzetargu.bezpodania przyczyn. .

Zduriska Wola, 17 pa1dziemika 2017 r.
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