REGULAMIN
przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Goleniowie, tj. części działki o nr 214/2 obr. 3 o powierzchni 372 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§1.
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką” lub „Organizatorem przetargu”) jest organizatorem przetargu. Przedmiotem przetargu jest poddzierżawa części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Goleniowie, będącej w dzierżawie Spółki, tj. części działki o nr 214/2 obr.3 Goleniów o powierzchni 372 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
	Granice Przedmiotu przetargu oznaczone są na mapce stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
	Dokument Założenia Projektu Umowy Dzierżawy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Ogłoszenie o  przetargu na dzierżawę powierzchni nieruchomości określonej w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu (Spółki) oraz na stronie internetowej Spółki.

§2.
Przetarg odbędzie się w formie pisemnej. Uczestnicy składają pisemne oferty. W przypadku zaoferowania stawek w tej samej kwocie, odbędą się negocjacje w celu uzyskania najwyższej stawki, o której mowa w §4 niniejszego Regulaminu.
Oferty należy składać w siedzibie Spółki, w terminie do dnia 19 października 2018 roku.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty, którym ustawy przyznają możliwość nabywania praw, zaciągania zobowiązań, pozywania i bycia pozywanym, zwane dalej Oferentami, jeżeli spełniają warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
§3.
Umowa z osobą, która wygrała przetarg zostanie podpisana na czas oznaczony – 3 lat.
	Organizator przetargu zobowiązany jest udostępnić wszelkie informacje o przedmiocie dzierżawy i dodatkowych obowiązkach, natomiast Oferenci we własnym zakresie po wcześniejszym uprzedzeniu Organizatora przetargu mogą przeprowadzić wizję lokalną powierzchni będącej przedmiotem dzierżawy.
	Wizja lokalna nieruchomości, o której mowa w ust. 2, jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Organizatora przetargu – mgr inż. Małgorzatą Radoń pod numerem 914664304. 
§4.
Przetarg ma na celu wybór oferty spełniającej przyjęte przez Organizatora przetargu  wymagania formalna– prawne, ponadto zawierającej najwyższą, miesięczną stawkę netto za 1 m kwadratowy, na podstawie której zostanie obliczony miesięczny czynsz netto, który stanowić będzie iloczyn ilości metrów kwadratowych i zaoferowanej, najwyższej, miesięcznej stawki netto za 1 metr kwadratowy.
	Przetarg dojdzie do skutku, jeżeli zostanie złożona chociażby jedna oferta z kwotą czynszu wyższą od minimalnej, która wynosi 4,04 zł netto (słownie: cztery zł 04/100) za m2. 
	W sytuacji, gdy wpłynie więcej niż jedna równorzędna tzn. o tej samej zaoferowanej kwocie czynszu, oferta odbędą się negocjacje w których udział wezmą oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty. Celem negocjacji będzie uzyskanie jak najwyższej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy. W trakcie negocjacji każdy z Oferentów będzie zobowiązany do złożenia co najmniej jednej kolejnej oferty, wyższej niż oferta złożona dotychczas. O ile w ramach negocjacji złożone zostaną kolejny raz oferty z identyczną wysokością czynszu dzierżawnego Organizator zaprosi Wykonawców do złożenia kolejnych ofert prezentujących wyższy niż dotychczas czynsz dzierżawny, a w przypadku braku takich ofert Organizator dyskrecjonalnie wybierze, z którym z Oferentów oferujących tą samą wysokość czynszu dzierżawnego zawrze umowę dzierżawy.
	W sytuacji, gdy wpłynie tylko jedna ważna oferta spełniająca warunek o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Organizator przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy dzierżawy z tym Oferentem.
§5.
Czynsz dzierżawny wyliczony zgodnie z § 4 Regulaminu, powiększony o kwotę należnego podatku VAT, według obowiązujących stawek, płatny będzie miesięcznie z góry do 10. dnia każdego miesiąca, na podstawie faktur wystawianych przez Wydzierżawiającego do 5. dnia każdego miesiąca.
	Od pierwszego stycznia każdego następnego roku miesięczny czynsz netto będzie zwiększany, przy zastosowaniu publikowanego przez GUS średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok lub wskaźnika równorzędnego, a faktury nie objęte waloryzacją – będą korygowane. Waloryzacja czynszu nie stanowi zmiany umowy (bez aneksu). W przypadku ujemnej wartości wskaźnika waloryzacja nie będzie następowała.

§6.
Dzierżawca w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy, wpłaci na rachunek bankowy Wydzierżawiającego kaucję pieniężną, w kwocie trzykrotnego ustalonego przetargiem czynszu dzierżawnego brutto, na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Wydzierżawiającemu wobec Dzierżawcy. Przyjmuje się, że data dokonania przelewu na rachunek bankowy jest datą wpłaty kaucji, pod warunkiem, że przelew będzie skuteczny. W przypadku braku wpłaty w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wydzierżawiający ma prawo według własnego wyboru do: 
	wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym albo 
do zaliczania wszystkich wpłat Dzierżawcy – bez względu na oznaczenie tytułu jakim są realizowana przez Dzierżawcę - w pierwszej kolejności na poczet kwoty kaucji aż do osiągnięcia przez nią poziomu trzykrotności czynszu dzierżawnego brutto;
	Wydzierżawiający ma prawo do dokonywania potrąceń z kwoty kaucji, bez odrębnego wezwania do zapłaty, o czym poinformuje Dzierżawcę.
	Dzierżawca zobowiązany będzie uzupełniać kwotę kaucji bez wezwania Wydzierżawiającego w terminie 3 dni od dnia potrącenia z tej kwoty przez Wydzierżawiającego, a w przypadku braku stosownego uzupełnienia w tym terminie Wydzierżawiający uprawniony jest do zaliczania wszystkich wpłat Dzierżawcy – bez względu na oznaczenie tytułu jakim są realizowana przez Dzierżawcę - w pierwszej kolejności na poczet uzupełnienia aż do osiągnięcia jej pierwotnego poziomu.
§7.
Osoba, która wygrała przetarg lub jedyny Oferent, który złożył ofertę na piśmie zobowiązany jest zawrzeć umowę dzierżawy w terminie do dnia 20 października 2018 r., pod rygorem utraty wadium, o którym mowa poniżej i utraty prawa do zawarcia umowy.
	W przypadku nie zawarcia umowy z osobą, która wygrała przetarg lub jedynym Oferentem w terminie określonym w ust. 1 Organizator przetargu może w terminie 7 dni od upływu terminu o którym mowa w ust. 1 zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta będzie druga w kolejności jako najkorzystniejsza.
§8.
Bez podania przyczyn Organizator przetargu może odwołać przetarg lub unieważnić go na każdym etapie, w tym w szczególności po otwarciu ofert.
Koszty uczestnictwa w przetargu każdy z Oferentów pokrywa we własnym zakresie, a Organizator nie odpowiada za ich zwrot bez względu na podejmowane w toku przetargu decyzje. Reguła art. 70(4) §2 zdanie ostatnie k.c. nie ma zastosowania, a w przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu Organizator zwróci nominalną kwotę wadium Oferentom.
ROZDZIAŁ II
Przetarg pisemny
§9.
Ogłoszenie o przetargu zawiera :
	opis przedmiotu przetargu,
czas i miejsce składania i otwarcia ofert,
minimalną miesięczną stawkę netto za 1 m2
§10.
Ofertę należy składać wyłącznie w formie pisemnej, czytelną, sporządzoną na maszynie lub komputerze.
	Ofertę należy podpisać w sposób czytelny (imię i nazwisko). Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, a każda strona oferty powinna być zaparafowana.
	Kopie dokumentów, o których mowa w §11, powinny być opatrzone klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpisane czytelnie (imię i nazwisko) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Oferent, który dostarczy nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z przetargu.
	Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Załączniki oferty stanowią jej integralną część. Cała oferta ma być spięta.
	Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:
	dokładny adres Oferenta (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),

numer sprawy SCM/1/2018/GS,
	napis: 
„Przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Goleniowie tj. części działki o nr 214/2 obr. 3 Goleniów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Nie otwierać przed dniem 19 października 2018 godziną 09:30 (termin otwarcia ofert)”
	Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. W związku z tym zaleca się, aby Oferent uzyskał wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia ważnej oferty.
	Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
	Oferent uiszcza wadium, w wysokości, o której mowa w §11 ust. 10, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.
	Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszego Regulaminu pod rygorem odrzucenia.

§11.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :
	w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru i właściwe pełnomocnictwa. 
	w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą –  wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk z CEIDG).
Aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego lub inny dokument (jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG określające pełną nazwę, status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzające, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta (należyta reprezentacja).
	W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta, należy do ofert dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub za potwierdzeniem notarialnym (oryginał pieczęci) albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub przez notariusza (oryginał pieczęci).W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.
	Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy (NIP).
	Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
	Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega  z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu.
	Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu. 
	Posiadane, udokumentowane uprawnienia wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej.
	Kserokopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz kserokopia dowodu wpłacenia bieżącej składki wynikającej z polisy.
	Oświadczenie o akceptacji treści regulaminu i projektu umowy.
	Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł.

 Informacja o oferowanej miesięcznej stawce netto za 1 metr kwadratowy.
	Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert, wadium może być wpłacone na rachunek bankowy Organizatora przetargu: 
BANK PEKAO S.A.  I O/Goleniów:
72 1240 3839 1111 0000 4424 4291
Przyjmuje się, że data dokonania przelewu na rachunek bankowy jest datą wpłaty wadium, pod warunkiem, że przelew będzie skuteczny.
	Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Należy podać adres banku, numer konta itd.
	Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do Oferenta, który nie wygrał przetargu lub przetarg wygrał i zawarł umowę dzierżawy w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
	Wadium nie podlega zwrotowi Oferentowi, który przetarg wygrał, ale nie zawarł umowy w terminie określonym w §7 ust.1 z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora przetargu.
Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do należytej reprezentacji Oferenta wynikającą z §11 ust. 1 lit. a) lub b).
Organizator przetargu może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 
Wymagane dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert.
W przypadku dokumentu wymienionego w §11 ust. 1 lit. a) i b) za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku dokumentów wymienionych w § 11 ust. 1 lit. g) i h) za aktualne uważa się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku pozostałych dokumentów za aktualne uważa się dokumenty wydane po ostatnio dokonanych w nich zmianach.
§12.
Informacji dotyczących przedmiotu oraz organizacji przetargu udziela: mgr inż. Małgorzata Radoń –   tel. 914664304.
§13.
Komisję Przetargową powołuje Organizator przetargu.
§14.
Termin i miejsce składania ofert :
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitalnego Centrum Medycznym w Goleniowie sp. z o.o. w terminie do dnia 10 października 2018 godziną 09:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po w/w terminie zostaną zwrócone Oferentom.
	Otwarcie ofert nastąpi w: Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie sp. z o.o. w dniu 10 października 2018 r. o godzinie 09:30 w budynku administracyjnym Spółki w Sali konferencyjnej, Organizator przetargu poda nazwę i adres Oferentów oraz wysokość zaoferowanej miesięcznej stawki netto za 1m2.
	Komisja Przetargowa dokona szczegółowej analizy złożonych ofert pod względem formalno-prawnym.
	Komisja Przetargowa dopuści do negocjacji równorzędne oferty Oferentów spełniających warunki, o których mowa w § 11 niniejszego Regulaminu po szczegółowej analizie złożonych ofert i sprawdzeniu pod względem formalno-prawnym.
	Komisja Przetargowa odrzuci oferty jeżeli :
	nie spełniają wymogów określonych w § 10 i 11,

zostały złożone po wyznaczonym terminie.
	Komisja Przetargowa dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
	O wyborze oferty Organizator przetargu powiadomi wszystkich Oferentów na tablicy ogłoszeń w Spółce oraz na stronie internetowej, podając nazwę i siedzibę osoby, która wygrała przetarg.

§15.
Przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta zaakceptowana przez Organizatora przetargu, jako oferta spełniająca wszystkie wymogi formalno-prawne oraz wymagania przedmiotowe określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności wymagania określone w § 4 ust. 2 Regulaminu.
§16.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółki, ponadto można go nabyć w siedzibie Spółki w wersji papierowej. Cena Regulaminu przetargu w wersji papierowej wynosi 10,00 zł.

