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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW PRZETARGU

Przetarg pisemny ograniczony
09.11.2018 r.

I. WSTIlP

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z pom. zm. 1) oraz § 3 ust. 1 rozporz~dzenia Rady
Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz
rokowait na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) przetarg dotyczy wylonienia
podmiotu, ktory zawrze umowc< przedwstc<pn~ nabycia prawa uZytkowania wieczystego
nieruchomosci oraz umow~ dzier:i:awy tej nieruchomosci na czas oznaczony pic<ciu lat a po
zakoilczeniu dzier:i:awy nab~dzie prawo uzytkowania wieczystego dzialki opisanej w niniejszej
specyfikacj i.
Przetarg jest ograniczony do podmiotow, ktore zamierzaj~ na nieruchomosci wybudowac obiekty
sluz~ce dzialalnosci gospodarczej 0 charakterze przernyslowym, zgodnym z rniejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i prowadzic tak~ dzialalnosc w tych obiektach zgodnie
z regulaminem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonornicznej, tworz~c nowe miejsca pracy - oraz
posiadaj~ rnozliwosci finansowe wykonania tego zamierzenia.
II. SZCZEGOWWY OPIS NIERUCHOMOSCI

Przedmiotern przetargu jest prawo uzytkowania wieczystego niezabudowanej cz~sci nieruchornosci
o powierzchni 8,0492 ha, oznaczonej jako dzialka ewidencyjna nr 41115 , karta mapy 10, polozonej
w K~dzierzynie-Kozlu, obr~b Slawi~cice przy ul. Naftowej.
Nieruchomosc polozona jest na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonornicznej
w K~dzierzynie-Kozlu przy ul. Naftowej. Dla przedrniotowej nieruchomosci w S~dzie Rejonowym
w K~dzierzynie-Kozlu - V Wydziale Ksi~g Wieczystych prowadzona jest ksi~ga wieczysta
nr OP1KJ00038396/8. Nieruchornosc nie jest obci~ona, dzialy III i IV ww. ksiygi wieczystej bez
wpisow. Przedniiotowa dzialka stanowi wlasnosc Skarbu Paitstwa w uzytkowaniu wieczystym
Gminy Kc;dzierzyn-Kozle.
Dzialka posiada ksztah prostok~tny, jej teren nie wykazuje znacZl\cych romic rzc<dnych wysokosci.
W ewidencji gruntow i budynkow dzialka oznaczona jest kJasouzytkiem Bp, oznaczaj~cym
zurbanizowane tereny niezabudowane i w trakcie zabudowy.
Aktualna na dzieil ogloszenia 0 przetargu wysokosc oplaty rocznej z tytulu uzytkowania
wieczystego dzialki b~d~cej przedmiotem przetargu wynosi 13.581,66 zl (slownie: trzynascie
tysic<cy piycset osiemdziesi~t jeden zlotych szescdziesi~t szesc groszy). Wlasciciel, tj. Skarb
Paitstwa ·rna prawo dokonywac aktualizacji oplaty rocznej na zasadach okreSlonych w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchornosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z pom. zm.).
Przeznaczenie nieruchomosci z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z rniejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kydzierzyn-Kozle
zatwierdzonym uchwal~ Rady Miasta K~dzierzyn-Kozle Nr IXl98/2003 z dnia 22 maja 2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 50, poz. 1038 z pom. zm.) dzialka b~d~ca przedrniotern przetargu
jest polozona na terenie 0 przeznaczeniu funkcjonalnyrn: tereny przemyslowe - oznaczone
symbolem przeznaczenia: P, w ramach jednostki planistycznej: K - Blachownia Przemyslowa.
1 Zmiany

tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650,1000, 1089 i 1496.
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Opis infrastruktury technicznej
o

Komunikacja: dzialka rna dost~p do drogi publicznej - ul. Naftowej za posrednictwern
gminnej drogi wewn~trznej , prostopadlej do ul. N aftowej.

o

Woda: siec wodoci'!gowa wody pitnej zlokalizowana jest wzdluZ wschodniej i p61nocnej
granicy dzialki w pasie drogi wewn~trznej prostopadlej do ul. Naftowej. Siec wodoci,!gowa
wody przeciwpoZarowej zlokalizowana jest wzdluz wschodniej i p61nocnej granicy dzialki
w pasie drogi wewn~trznej prostopadlej do ul. Naftowej.

o

Kanalizacja' sanitarna: siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowana jest wzdluZ
wschodniej i p61nocnej granicy dzialki w pasie drogi wewn~trznej prostopadlej do
ul. Naftowej. Podl,!czenie do sieci jest na zasadach ustalonych z odbiorc,! rnedi6w.

o

Kanalizacja deszczowa: siec kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest wzdluZ wschodniej
i p61nocnej granicy dzialki w pasie drogi wewn~trznej prostopadlej do ul. Naftowej.
Podl,!czenie do sieci jest na zasadach ustalonych z odbiorc,! rnedi6w.

o

Gaz ziemny: Istnieje rnozliwosc podl,!czenia gazu zlemnego na warunkach ustalonych
z Polsk,! Sp61k,! Gazownictwa Sp. z 0.0.

o

Energia elektryczna: linia kablowa NIN 0,4 kV zlokalizowana jest wzdluz wschodniej
i p61nocnej granicy dzialki w pasie drogi wewn~trznej prostopadlej do ul. Naftowej.
Linia kablowa SIN 6 kV zlokalizowana jest wzdluz wschodniej i p61nocnej granicy dzialki
w pasie drogi wewn~trznej prostop.adlej do ul. Naftowej .

III. FORMA UDOSTIlPNIENIA DZIAtKI
o

o

Dzieri:awa na czas oznaczony pillciu lat po uplywie okresu dzierZaWY nast,!pi zbycie
nieruchornosci na rzecz dzierZawcy w wykonaniu umowy przedwst~pnej , zawartej
r6wnoczesnie z umow'! dzierZawy - przy czyrn za zgod'!. obu stron umowa sprzedaZy rnoze
zostac zawarta w dowolnyrn czasie przed uplywern okresu dzierZawy 0 ile do tej chwili
zostanie zrealizowane przedsi~wzi~cie okreSlone w ofercie albo 0 ile zostanie zastrzezone
na rzecz Grniny K~dzierzyn-Kozle prawo odkupu nieruchomosci w wypadku
niezrealizowania tegoz przedsi~wzi~cia w okresie pi~ciu lat od dnia zbycia.
Sprzedaz prawa uZytkowania wieczystego (w wykonaniu zobowi<)Zania z umowy
przedwst~pnej, zawieranej r6wnoczesnie z umow'! dzierZawy).

Cena wywolawcza zbycia prawa uZytkowania wieczystego dzialki wynosi 2.500.300,00 zl
netto, Powillkszonej 0 podatek od towarow i uslug w obowiqzujqce stawce, ktora w chwili
oglaszania przetargu wynosi 23% (co po doliczeniu ww. podatku wedlug stawki 23%
stanowi kwotll 3.075.369,00 zl - slownie: trzy miliony siedemdziesillt pillC tysi4tcy trzysta
szescdziesiqt dziewi4tc zlotych zero groszy) ..
Proponowana cena nabycia prawa uzytkowania wieczystego dzialki byd,!cej przedmiotem
przetargu musi bye wyzsza od ceny wywolawczej.
Ofere nt, kt6rego oferta zostanie wybrana b~dzie m6g1 skorzystae ze zwolnienia z podatku od
nieruchornosci w ramach regionalnego programu pomocy inwestycyjnej na okres do 5 lat
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zgodnie z postanowieniami Uchwaly Nr XXXIIU286/ 16 Rady Miasta Kydzierzyn-Kozle z dnia
31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zwolnienia z podatku od nieruchomosci
stanowiqcego regionalnq pomoc inwestycyjnq i warunk6w jego udzielenia.
Warunkiem skr6cenia okresu dzierZawy jest realizacja przez Oferenta przedsiywziycia
opisanego w ofercie poprzez wykonanie obiekt6w budowlanych, uzyskanie niezbydnych
zezwolen i innych decyzji administracyjnych koniecznych dla uruchomienia tego
przedsiywziycia oraz ruchu przedsiybiorstwa objytego przedsiywziyc~em, a takze uruchomienie
przedsiybiorstwa - albo zastrzezenie na rzecz Gminy Kydzierzyn-Kozle prawa odkupu prawa
uzytkowania wieczystego nieruchomosci na wypadek niewykonania powyzszych dzialail
w terminie piyciu lat od dnia zbycia prawa uzytkowania wieczystego.
W razie uniemozliwienia ziszczenia siy tych warunk6w, umowa przedwstypna nabycia prawa
uzytkowania wieczystego nieruchomosci oraz umowa dzieri:awy zostan!! rozwi!!Zane.

IV. INFORMACJA 0 OBOWIJ\ZU,J\CYM REGULAMINIE STREFY
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 paidziernika 1994 r: 0 specjalnych strefach ekonomicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z pOin. zm.), regulamin specjalnej strefy ekonomicznej okreSla zasady
i tryb sprawowania zarz!!du stref!! przez zarz!!dzaj!!cego; jak r6wniez zasady relacji pomiydzy
zarZ!!dzaj!!cym a podmiotami prowadz!!cymi dzialalnosc gospodarcz!! w Strefie. Regulamin Strefy
jest dostypny na stronie internetowej Strefy pod adresem: http://ksse.com.pl w zakladce
"Dla inwestorow " ---+ "Akty prawne ".

V. KRYTERIA OCENY OFERT
Komisja przetargowa, powolana przez Prezydenta Miasta Kydzierzyn-Kozle, dokona oceny
przedlozonych ofert - spelniaj!!cych kryteria formalne.
Oceny ofert komisja przetargowa dokonuje w oparciu 0:
1) ocen<; zamierzen oferenta co do przedsiywziyc gospodarczych, kt6re maj!! byc realizowane na
terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - zwanej dalej Stref!! - na kt6rej polozona
jest dzialka, kt6ra bydzie dokonywana w uwzglydnieniu nast<;puj!!cych kryteri6w:
a) proponowanej wielkosci naklad6w inwestycyjnych,
b) proponowanej wielkosci zatrudnienia,
c) przedmiotu i zakresu dzialalnosci gospodarczej oferenta prowadzonej dotychczas oraz
. dzialalnosci, kt6rej prowadzenie planuje na terenie Strefy,
d) udzialu w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w Strefie,
e) udzialu w powi!!Zaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiybiorcami
dzialaj!!cymi na terenie Strefy i w jej otoczeniu,
.
t) zgodnosci przedsiywziyc gospodarczych planowanych na terenie Strefy z celami rozwoju
Strefy oraz przedsiywziyciari:J.i gospodarczymi realizowanymi na terenie Strefy przez innych
przedsiybiorc6w,
g) stopnia innowacji technologii przedsi<;wziyc i dzialalnosci planowanej na nieruchomosci,
h) stopnia zagrozenia dla srodowiska oraz planowanych przedsi<;wziyc w zakresie jego ochrony,
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i) projektu deklarowanych korzysci socjalnych dla przyszlych pracownik6w.
2)

proponowan~

cenc; nabycia prawa uzytkowania wieczystego dzialki z zastrzezeniem, ze
decyduj~ca jest ocena dokonana w uwzglc;dnieniu kryteri6w okreslonych w pkt 1.

VI. SPOSOB OCENY OFERT
Komisja przetargowa dokona punktacji przedlozonych ofert wedlug nastc;puj~cych zasad:

Maksymalna liczba
punktow za spelnienie
kryterium

Kryterium

Lp.
I

Oferowana cena nabycia prawa llZytkowania wieczystego dzialki

40

2

Proponowana wielkosc naklad6w inwestycyjnych

15

3

Proponowana wielkosc zatrudnienia (utworzenia nowych miej sc pracy)

25

4

Inne (za spelnienie kryteri6wopisanych w pkt V ppkt. I lit. c - i)

20

W razie gdy ocenie podlega tylko jedna oferta, ka:i:dy z czlonk6w komisji przyznaje ocenc; w
punktach za ka:i:de ze wskazanych kryteri6w, nie przekraczaj~c limitu okreslonego w tabeli,
nastc;pnie z tych ocen oblicza siC; sredni~ arytmetyczn~ za ka:i:de kryterium. Suma tych srednich
stanowi ocenc; oferty.
W razie gdy ocenie podJega wic;cej niz jedna oferta, komisja dokonuje oceny ka:i:dej

z przedlozonych ofert, maj~c na uwadze kryteria okreslone w pkt. 1-4,
obliczenia:

stosuj~c nastc;puj~cy

Won - 1 nX 0,40 + 2n X 0,15 + 3 nX 0,25 + 4nX 0,20

Cn
1n =

---------------- X

lOO pkt.

Cmax

Nn
2n = ----------------

X

100 pkt.

X

100 pkt.

X

100 pkt.

Nmax
Zn
3n = ----------------

Zmax

4n =

h
----------------

S
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spos6b

In -liczba punkt6w przyznana za spelnienie kryteriwn I
2n - liczba punkt6w przyznana za spelnienie kryteriwn 2

3 n - liczba punkt6w przyznana za spelnienie kryteriwn 3
4 n - liczba punkt6w przyznana za spelnienie kryteriwn 4
wskaZnik oceny oferty
n - nwner oferty
e max - cena najwyzszej oferty na nabycie prawa uzytkowania wieczystego dzialki
N max - najwyzsze deklarowane naklady
Zmax - najwyzsza liczba deklarowanych nowych miejsc pracy
IE - liczba przyznanych lqcznie przez kazdego z czlonk6w komisji przetargowej za spelnienie
kryteri6w opisanych w pkt V ppkt. 1 lit. c - i) (maksymalnie 20 pkt przez kazdego z czlonk6w
komisji przetargowej), z czego:
Won -

•

maksymalnie 2 pkt od kazdego z czlonk6w komisj i przetargowej za spelnienie kryterium
okreslonego w pkt V ppkt. I lit. c)

•

maksymalnie 3 pkt od kazdego z czlonk6w komisji przetargowej za spelnienie kryterium
okreslonego w pkt V ppkt. I lit. d)

•

maksymalnie 1 pkt od kazdego z czlonk6w komisji przetargowej za spelnienie kryteriwn
okreslonego w pkt V ppkt. 1 lit. e)

•

maksymalnie 2 pkt od kazdego z czlonk6w komisji przetargowej za spelnienie kryterium
okreslonego w pkt V ppkt. 1 lit. f)

•

maksymalnie 4 pkt od kazdego z czlonk6w komisji przetargowej za spelnienie kryterium
okreslonego w pkt V ppkt. I lit. g)

•

maksymalnie 4 pkt od kazdego z czlonk6w komisji przetargowej za spelnienie kryterium
okreslonego w pkt V ppkt. I lit. h)

•

maksymalnie 4 pkt od kazdego z czlonk6w komisji przetargowej za spelnienie kryterium
okrdlonego w pkt V ppkt. I lit. i)

S - iloczyn liczby czlonk6w komisji przetargowej i liczby 20.

VII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA ZGtOSZENIA I OFERTY

I.
2.

3.
4.
5.

Oferta powinna bye przygotowana wedlug formularza oferty wraz z zalqcznikarni,
Oferta powinna bye przygotowana w formie pisemnej w jyzyku polskim oraz podpisana
przez upowa:i.nionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie zalqczniki stanowiqce
oswiadczenie oferenta winny bye podpisane r6wniez przez upowa:i.nionego przedstawiciela
oferenta.
W przypadku dolqczenia do oferty dokumentu w jyzyku innym niz polski wymagane jest
tlwnaczenie przysiygle na jyzyk polski.
Upowaznienie do podpisania oferty winno bye dolqczone. do oferty, 0 ile nie wynika
z innych dokument6w zalqczonych przez oferenta.
Do oferty winny bye do!qczone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi
postanowieniami specyfikacji istotnych warunk6w przetargu.
6

6,

7.

8.

W przypadku, gdyby oferent jako zahlCznik do oferty dohlczyl kopi y jakiegokolwiek
dokumentu, zgodnose kopii z oryginalem winna bye potwierdzona przez organ wydaj'lcy
dokument lub notariusza.
W razie braku imiennej piecz~ci przy podpisach skladanych przez osoby upowaZnione do
dzialania w imieniu oferenta, przy podpisie powinna bye umieszczona czytelna adnotacja
o danych osobowych skladaj'lcego podpis i pelnionej przez niego funkcji.
Do zgloszenia uczestnictwa w przetargu przepisy pkt 1-7 stosuje si~ odpowiednio.

Zgloszenie i Ofert'! wraz z dokumentami, ktore ma dostarczyc oferent naleZy zloZyc
do dnia 5 listopada 2018 r. do godz. 15:30 w trwale zamkni'!tych kopertach. Zgloszenie sklada
si y w kopercie opatrzonej dopiskiem "Zgloszenie do uczestnictwa w przetargu dotycZl)cego dzialki
ewidencyjnej 41115". Ofert~ sklada si~ w kopercie opatrzonej dopiskiem "Oferta przetargowa
dotycZl)ca dzialki ewidencyjnej 41 /15". Ka:idll kopert'! naleZy opatrzyc nazwII i adresem
oferenta oraz terminem przetargu.

VIII. INFORMAqA 0 DOKUMENTACH, JAKIE MAJJ\ DOSTARCZVC OFERENCI
1. Zgloszenie uczestnictwa w przetargu - zawierajllce:
a) dane oferenta oraz aktualny wyci'lg z Krajowego Rejestru S'ldowego lub zaswiadczenie
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej lub odnosnego
rejestru zagranicznego;
b) oswiadczenie oferenta, it. zaniierza na nieruchomosci wybudowae obiekty sluZ<jce dzialalnosci
0
charakterze przemyslowym, zgodnym z mleJSCOwym planem
gospodarczej
zagospodarowania przestrzennego i prowadzie tak'l dzialalnose w tych obiektach zgodnie
z regulaminem Katowickiej Specjalnej StrefY Ekonomicznej, tworz'lC nowe miejsca pracy;
c) dokumenty potwierdzaj'lce zdolnose do finansowania planowanego przedsi~wzi~cia.
przypadku finansowania z zewn'ltrz, np. przez zalot.yciela lub z kredytu bankowego altematywnie:
- list gwarancyjny banku lub uchwaly kompetentnych organ6w podmiotu zobowil)ZUj'lcego
si~ do finansowania przedsi~wzi~cia, wraz z dokumentami potwierdzaj'lcymi zdolnose
finansow'l podmiotu (bilans, rachunek zysk6w i strat, opmla banku itp.) oraz
potwierdzaj'lcymi kompetencje organu lub osoby, kt6ry podj'll zobowil)zaDie do
finansowania)
albo
- dow6d na pismie, it. oferent zwr6cil si~ 0 wydanie wskazanych pod lit. a listu
gwarancyjnego lub uchwaly - w postaci kopi stosownego wniosku wraz z zal'lcznikami
i adnotacj'l 0 dor~czeniu wniosku wlasciwemu podmiotowi,
d) dow6d wniesienia wadium na rachunek bankowy Gminy
w ogloszeniu 0 przetargu.
2. Oferta (na formularzu oferty

0

K~dzierzyn-Kozle

jakiej mowa w pkt VII), wraz z zal'lcznikami:

2.1 Biznesplan
Biznesplan powinien zawierae co najrnniej

nast~puj'lce
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elementy:

wskazany

1) Koncepcja planowanego przedsiywziycia finansowego, opis dotychczasowego
funkcjonowania firmy i jej forma prawna, planowany przedmiot dzialalnosci oferenta,
2) Koncepcja przedsiybiorstwa oraz opis projektu wedlug nastypujqcych elementow:
a) harrnonogram realizacji przedsiywziycia z zaznaczeniem terminow (dat) rozpoczycia
kolejnych etapow dzialalnosci,
b) harrnonogram zatrudniania pracownikow przez oferenta z okresleniem liczby i rodzaju
stanowisk pracy oraz wymagan stawianych kandydatom,
c) okreslenie
wielkosci
nakladow
inwestycyjnych
Zrodel
finansowania
(z wyszczegolnieniem terminow i form ponoszenia nakladow inwestycyjnych
w poszczegolnych - okreslonych w postaci punktow - etapach),
d) przedmiot dzialalnosci gospodarczej okreslony wedlug Polskiej Klasyfikacji
Wyrobow i Uslug Glownego Urzydu Statystycznego,
e) lokalizacja inwestycji z okresleniem uproszczonego planu zagospodarowania dzialki
oraz schematu powiqzania firmy oferenta z otoczeniem (dostawcy, odbiorcy,
kooperanci wraz z nazwami podmiotow),
t) opis stosowanych iechnologii,
3) Plan finansowy przedsiywziycia

2.2

Analiza wplywu inwestycji na srodowisko naturalne obejmujllca wskazanie stopnia
zagro:ienia dla srodowiska oraz planowanych przedsi~wzi~c w zakresie jego 'ochrony lub
decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

2.3

Decyzja

0

nadaniu numeru Regon jesli oferent takowy posiada.

2.4

Decyzja

0

nadaniu numeru NIP lub zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej.

2.S

Umowa spolki, statut lub inny dokument regulujllCY ustroj oferenta
prawnll, w tym wskazujllcy sposob reprezentacji.

2.6

Aktualna Iista wspolnikow (akcjonariuszy) z podaniem
(akcji).

2.7

Nazwa iadres banku oraz numer rachunku podstawowego oferenta.

2.8

Zaswiadczenie 0 braku zobowillzait wobec Urz~du Skarbowego i Zakladu Ubezpieczeit
Spolecznych lub oswiadczenie 0 braku ww. zobowillzait w przypadku nierozpocz~cia
dzialalnosci przez oferenta.

2.9

Oswiadczenie, :ie oferent zapoznal
bez zastrze:ieit.

si~

obj~tych

b~dllcego

osobll

przez nich udzialow

z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki

2.10 Zezwolenie na nabycie praw do nieruchomosci wydane przez wlasciwy organ, jesli
obowillzujllce prawo wymaga od oferenta takiego zezwolenia lub oswiadczenie oferenta,
i:i takie zezwolenie nie jest od niego wymagane.
2.11 Uchwala kompetentnego organu oferenta b~dllcego osobll prawnll, wyra:iajllca
nabycia prawa u:iytkowania wieczystego przedmiotowej dzialki.
2.12 Oswiadczenie oferenta 0 zapoznaniu
i niewnoszeniu do niego zastrze:ieit.

si~

8

zgod~

na

ze stanem prawnym i faktycznym dzialki

2.13 Pisemne zobowil!zanie oferenta do przestrzegania regulaminu Strefy w razie wygrania
przetargu, ktore winno byc dolllczone do oferty.
W przypadku zlozenia oferty przez sp61k~ kapitalowlj w organizacji, 0 kt6rej mowa w art. II
ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks sp61ek handlowych, nie jest wymagane dostarczenie
decyzji 0 nadaniu nurneru NIP oraz aktualnego wyciljgu z Krajowego Rejestru Sljdowego.

IX. INNE ZOBOWIJ\ZANIA OFERENTA
I. Oferent wyloniony w drodze przetargu jest zobowiljzany do:

• Zawarcia urnowy

przedwst~pnej

sprzedaZY prawa uzytkowania wieczystego dzialki
(w formie aktu notarialnego) oraz urnowy dzierZaWY dzialki - w terminie okreslonym
w zawiadomieniu wystosowanym do oferenta przed uplywem 21 dni od daty rozstrzygniycia
przetargu - termin wyznaczony na zawarcie urn6w b~dzie nie kr6tszy niz siedem dni od dnia
dor~czenia zawiadomienia (na zyczenie DzierZawcy urnowa moze zostac zawarta w formie
pisemnej z podpisami notarialnie poswiadczonymi). Oferent ponosi wszystkie koszty
zwiljzane z zawarciem przedmiotowych urn6w.

•

zawarcia przyrzeczonej bmowy sprzedaZy prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci
w terminie do 60 dni od zakoitczenia dzierzawy, 0 kt6rej mowa wyzej .

•

zaplaty ceny nieruchomosci ustalonej w przetargu powi~kszonej 0 podatek od towar6w
i uslug a pomniejszonej 0 wpiacone wadi urn, nast~puje najp6Zniej na jeden dzien przed
zawarciem przyrzeczonej urnowy sprzedazy prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci
Gesli umowa przyrzeczona bydzie zawierana po uplywie co najrnniej roku od dnia zawarcia
urnowy przedwst~pnej, cena podlega aktualizacji - zwi~kszeniu lub zmniejszeniu - do
poziomu wartosci rynkowej gruntu z chwili zawierania urnowy przyrzeczonej, ustalonej na
podstawie operatu szacunkowego, powi~kszonej 0 koszty przygotowania gruntu do zbycia
oraz powi~kszonej 0 procent w jakim cena osiljgni~ta w przetargu byla wi~ksza od ceny
wywolawczej) - na rachunek bankowy Urzydu Miasta K~dzierzyn-Kozle w banku PKO BP
S.A. Oddzial w K~dzierzynie-Kozlu nr 78 102037140000460201085414, przy czym za
zaplat~ ceny rozurnie si~ uwanie powyzszego rachunku bankowego.

2. W razie reprezentowania oferenta przez pelnomocnika, kt6ry nie wlada dostatecznie j~zykiem
polskim, oferent zobowiljZllIlY jest do zapewnienia osoby, kt6ra w wystarczajljcym stopniu
przetlumaczy przebieg posiedzenia komisji przetargowej oraz dokurnenty przedstawione
w trakcie jej posiedzenia do akceptacji oferenta.

X. WYMAGANIA DOTYCZJ\CE WADIUM
Wadium w kwocie 125.015,00 zl (slownie: sto dwadziescia piyc tysiycy piytnascie zlotych zero
groszy) nalei}' wplacic przelewem na rachunek bankowy Urzydu Miasta Kydzierzyn-Kozle
w PKO BP S.A. w Kydzierzynie-Kozlu nr 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455 w terminie
do dnia 2 Iistopada 2018 r. Za term in zaplaty wadium przyjmuje siy daty wplywu kwoty
wadium na ww. rachunek bankowy.
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Potwierdzenie wplaty wadium na ww. rachunek powinno zostac dolllczone do zgloszenia
uczestnictwa w przetargu.

Wadium wplacone przez oferenta, kt6rego oferta nie zostala wybrana w drodze przetargu oraz
wadium oferenta, kt6rego oferta nie zostala zakwalifikowana do cZysci niejawnej przetargu podlega
zwrot6wi w terminie do 3 dni od daly przetargu.
Wadium wplacone przez oferenta, kt6rego oferta zostala wybrana w przetargu zostanie zaliczone
w poczet ceny nabycia prawa uzytkowania wieczystego dzialki.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy ofere nt, kt6ry wygral przetarg uchyli siy od
zawarcia umowy dzierZaWY lub/i umowy przedwstypnej sprzeda:i:y prawa uzytkowania wieczystego
dzialki albo umowy przyrzeczonej.

XI. POSIEDZENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ
W dniu 8 listopada 2018 r. odbydzie siy niejawne posiedzenie wstypne Komisji Przetargowej, na
kt6rym zostanie dokonane sprawdzenie ilosci zlozonych ofert i danych 0 wplaconym wadium celem
opracowania listy os6b zakwalifikowanych do udzialu w postypowaniu.
Lista os6b zakwalifikowanych do udzialu w postypowaniu zostanie wywieszona w dniu 8 listopada
2018 r. na tablicy ogloszen w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciarni i Planowania
Przestrzennego Urzydu Miasta Kydzierzyn-Kozle przy ul. Piastowskiej 17. CZyse jawna przetargu
odbydzie siy w dniu 91istopada 2018 r. 0 godz. 13:00 w siedzibie Urzydu Miasta Kydzierzyn-Kozle
przy ul. Grzegorza Pirarnowicza 32 w pokoju nr 420.

XII. SZCZEGOtOWY TRYB PROWADZENIA PRZETARGU
Przetarg sklada siy z dw6ch czysci:

Cz\,sc jawna przetargu:
I. W czysci jawnej przetargu biorlj udzial oferenci osobiscie lub przez pelnomocnik6w.

2. W czysci jawnej przetargu komisja przetargowa:
• Stwierdza prawidlowose ogloszenia 0 przetargu pisemnym ograruczonym oraz liczby
otrzymanych ofert,
• Otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do cZysci niejawnej przetargu,
• Przyjmuje , do protokolu oswiadczenia i wyjasnienia zgloszone przez oferent6w lub ich
przedstawicieli
3. Po zarnkniyciu CZySCI jawnej przetargu komisja przetargowa moze postanowie
o przeprowadzeniu ekspertyz opiniujljcych oferty zakwalifikowane do cZysci niejawnej lub
zwr6cie si y do oferent6w 0 zlozenie dodatkowych informacji, pisemnych lub ustnych,
wskazujljc jednoczesnie termin ich zlazenia, kt6re nie moze bye kr6tszy niz 7 dni.

Cz\,sc niejawna przetargu:
1. W czysci niejawnej komisja przetargowa ocenia zlozone oferty. Ocena zarnierzen co do

przedsiywziye gospodarczych, kt6re majlj bye podjyte na terenie Strefy oraz wyb6r oferty bydlj
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•
dokonane przez komisjy przetargow'l w oparciu 0 kryteria zawarte w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Przetargu.
2. W przypadku zlozenia r6wnorzydnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy
przetarg ustny ograniczony do oferent6w, kt6rzy zlozyli te oferty.
3. Komisja zawiadamia oferent6w 0 terminie dodatkowego przetargu. W dodatkowym przetargu
ustnym oferenci zglaszaj'l ustnie kolejne post'lpienia ceny powyzej najwyzszej ceny
zamieszczonej w r6wnorzydnych ofertach, dop6ki mimo trzykrotnego wywolania nie rna
dalszych post'lpien.
4. 0 wyniku przetargu jego uczestnicy zostan'l zawiadomieni w ci'lgu trzech dni od dnia
zamkniycia przetargu.
5. Prezydent Miasta Kydzierzyn-Kozle zastrzega sobie prawo zamkniycia przetargu bez wybrania
jakiejkolwiek oferty.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE I WYJASNIENIA
Szczeg610wych informacji 'na temat przedmiotu przetargu oraz jego warunk6w udziela Malgorzata
Jarosz-Wojtarowicz - kierownik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami i Planowania
Przestrzennego Urzydu Miasta Kydzierzyn-Kozle pod numerem telefonu: (77) 40 50 392 lub za
posrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: malgorzata.wojtarowicz@kedzierzynkozle.pl
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