
REGULAMIN PRZETARGOWY
0DDZIAŁU REGIoNALNEGo AGENCJI MIENIA woJSKowEGo

W KRAKOWIE
dla przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości znajdujących się
w zasobie Agencji Mienia Wojskowego oYaz nieruchomości czasowo

niewykorrystywanych użyczonych Agencji Mienia Wojskowego

Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o Wytyczne nr 212016 Prezesa Agencji Mienia
Wojskowego z dnia 22lutego2016 r. (tekst jednolity).

SŁowNICZEK

$1
IlekroÓ w regulaminie jest mowa o:

1. Agencji - naIeŻy przez to rozumieÓ Agencję Mienia Wojskowego, dziaŁającą na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
(D2.U.2016, poz. 614 j.t.)

2. ustawie - naleŻy ptzez to rozumięć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (d. D".U. zŻ0I5 r.,poz.I7'74 zpoźn. zm.);

3. nieruchomości - naleŻy ptzęz to rozumieó grunt zabudowany lub niezabudowany oraz
lokal użytkowy stanowiący budynek lub jego wyodrębnioną częśc wykorzystywaną na
cele inne niż cele mieszkaniowe;

4. nieruchomości czasowo niewykorzystywanej - naIeŻy pTzez to rozumieó nieruchomość
czasowo niewykorzystywaną ptzez resort obrony narodowej lub jej częśó zabudowaną
lub niezabudowaną uŻyczoną Agencji na podstawie art' 50 ustawy z dn. 10 ltpca2015 r,

o Agencji Mienia Wojskpwego ((D2.U.2016,po2. ila i.t.);
umowie - naIeŻy prZęZ to rozumieó umowę najmu |ub dzierŻav,ry, której stroną jest

ktor ą zamięrza zawr zeć A gencj a Mieni a Woj skowe go ;

najmie - naleŻy przez to ffiumieó rowniez dzierŻawę, jeŻeli z treści regulaminu
wynika inaczej;

7. najemcy - na\eŻy przez to rozumięÓ równiez dzierŻawcę, jeŻeli ztreści regulaminu nie
wynika inaczej;

8. stawkach rynkowych - na|eŻy ptzęz to rozumieć stawki czynszu nie niŻsze niŻ
przeciętne stawki stosowanę przy wynajmie przez podmioty inne niz Agencja,
nieruchomości podobnych ze względu na powierzchnię, stan oraz połoŻenie'

9. czynszu - jeŻeli w1'tyczne nie stanowią inaczej, naleŻy przez to rozumieć miesięczny
czynsz najmu;

l0. organizatorze przetargu - naleŻy pTZęZ to rozumieć dyrektora oddziału regionalnego'
w którego właŚciwości terytorialnej połozona jest nieruchomość będąca przedmiotem
przetargu lub umowy;

1 1. uczestniku przetargu lub oferencie - nalęzy ptzez to rozumieć osoby, I<tóre złożyły
ofertę w przetatgu pisemnym lub stawiły się w celu uczestnictwaw przetargu ustnym, po

spełnieniu wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu;
12. uĘczającym, wojskowym uzytkowniku nieruchomości, stronie wojskowej - naleŻy

przez to rozumieó instytucję lub jednostkę reprezentującą resorl obrony narodowej.

5.

6.

lub
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R0ZDZIAŁI
PRZEPISY OGÓLNE

$21. Przetarg na najem moŻe być przeprowadzony przy zastosowaniu następujących form:
1) przetarguustnego nieograniczonego;
2) przetarguustnego ograniczonego;
3) przetargupisemnego nieograniczonego;
4) przetargu pisemnego ograniczonego.

2. Główną formą przetargu jest przetarg ustny nieograniczony.
3. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie na1wyŻszego czynszu.
4. Przetarg pisemny, organizowany jedynie w uzasadnionych przypadkach dotyczących

np. najmu garaży, miejsc postojowych' które usytuowane są poza Krakowem ' Przetatg
pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty, najbardziej odpowiadająceJ
specyfice wynajmowanej nieruchomości realizacji szczególnych załoźęn łgórrcji,
ustalonych w warunkach przetargu.

5. Formę przetargu ograniczonego stosuje się w szczególnych okolicznościach
faktycznych, prawnych bądź ekonomicznych, jeżeli jej zaśtosowanie pozostaje
w zgodzie z zasadami prawidłbwej gospodarki nieruchomościami i interesem Skarbu
Państwa.

6. W przetargu mogą brac udział osoby ftzyczne, osoby prawne i inne podmioty, po
spełnieniu wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu.

7. W przetargu nie mogą uczestniczyó osoby wchodzące w skład komisji przetargowej
oraz osoby bliskie tym osobom , a także osoby, które pozo stają z osobami wchodzącymi
w skład komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Że moze
budzić to uzasadnione wątpliwości co do bęzstronności komisji przetargowej.

8. Uczestnikowi przetatgu przysługuje prawo wniesienia skargi na czynno gci związane
zprzeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji' Za pośrednictwem dyrektora
oddziału regionalrxpgo, w termtnte ] dni od daty zamkntęcia przetargu. Za termin
zŁoŻenia skargi uznaje się datę doręczenia skargi do siedziby właściwego oddziału
regionalnego.

1. Czynności zwiĘane ż przepro*uar.r'i31 przetargu przęprowadza komisja powołana
przęz dyrektora oddziału regionalnego, w składzie 3, 5 lub 7 osób.

2. W skład komisji wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącęgo otaz
członkowie.

3. Skład komisji przy ptzeprowadzaniu przetargu nie może być mniejszy niz 3 osoby.
W przypadku nieobecności przewodniczącego' pracą komisji kieruje jego zastępca.

4. Komisja Z plzeprowadzonego przetargu, sporządzaprotokół, podlegający zatwierdzeniu
przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji w terminie 3 dni roboczych. Protokół
winien zaulierać informacje o:
1) terminie i miejscu przetargu;
2) imionach i nazwiskach przewodrticzącego i członków komisji;
3) oznaczentu i opisie lokalu będącego przedmiotemprzetargu;
4) obciązeniach lokalu i zobowtązaniach, których jest przedmiotem;
5) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetarguwrazzuzasadnieniem;
6) wszystkich oferentach, wraz z proponowanymlprzęZ oferentów stawkami czynszy

najmu;
7) wyjaśnieniach i oŚwiadczęniach zŁoŻonych przezuczestników przetargu;
8) wywoławczej stawce czynszu najmu oraz o osiągniętej nĄwyższej stawce albo

informacje o złożonych ofertach wTaz z uzasadnięniem wyboru najkorzystniejszej
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albo o niewybraniu zadnej z ofeft. Przebieg licytacji w przypadku
ustnego stanowi załącznlk do protokołu;

9) imieniu i nazwisku 1ub nazwie lub firmie podmiotu wyłonionego jako
na najemcę;

1 0) uzasadnien lu r ozsttzygnięć podj ęty ch przez komisj ę przetar gow ą;
1 1) dacie sporządzentaprotokołu.

przetargu

kandydat

5. Protokół Z przęprowadzonego przetatgu sporządza się w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, z ktorych jeden przeznaczony jest dla organtzatora przetargu, a drugi
dla osoby ustalonej jako najemca. Protokół podpisują przewodniczący i człoŃowie
komisji przetargowej oraz podmiot wyłoniony jako kandydat na najemcę.

Rozdział II
ORGANIZACJA PRZETARGU

s4
ogłoszenie o przetargu powinno zawietac w szczegolności informacje o:

1) danych wymienionych w art.35 ust. 2 ustawy;
2) formie przetargu oraz jego organizatorze;
3) czasie obowiązywania umowy najmu;
4) preferowanej lub dopuszczalnej formie zagospodarowania nieruchomości,
5) zobowiązantach ciĘących na najemcy;
6) zasadach waloryzacji czynszu i uprawnieniu wynajmującego wynikającym

z art. 685rKC;
7) wywoławczej stawce czynszunajmu;
8) terminie i miejscu składania ofert na przetargpisemny;
9) terminie i miejscu przetargu;
10) wysokości wadium, j ego formie, terminie i miejscu wniesienia;
11) terminie i miejscu, w którym naIeŻy się zapoznac Zę wzorem umowy najmu

i z dodatkowymi warunkami przetargu fieŻeli występują) oraz o obowiązku
złoŻęnta pisemnego oŚwiadczenia o zaakceptowaniu ich postanowień bez
zastrzeŻen;

12) obowiązku złoŻania oświadczenla przez uczęstnika ptzetargu o Zapoznaniu się ze
stanem prawnym' technicznym i faktycznym przedmiotu ptzetatgu t Że ttę będzl'e
wnosił roszczęn z tego ty,tułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukr1tych
przedmiotu przetargT-"stosunku do Agencji;

13) obowiązku złoŻenla ptzez uczestnika przetargu oświadczenia o vłyrazeniu zgody
na przetvłarzante danych osobowych przez Agencję w związku z ptowadzonym
przetargiem;

\4) sposobie ustalania i wysokości postąpienia;
15) zasadach i terminach zwrotu wadiów;
16) terminie zawarcia umowy najmu z podmiotem ustalonym w przetargu jako

kandydat na najemcę;
17 ) moŻliwości odwołania przetar gu z waŻny ch powodów;
18) możliwości zamknięcia przetargu pisemnego bez wybrania którejkolwiek oferty;
19) mozliwości zawarcia umowy najmu z osobą wyłonioną w ptzetargu wyłącznie po

zatwtetdzeniu protokołu z przetargu ptzez dyrektora oddziału regionalnego
Agencji;

20) skutkach nie zawarcia umowy najmu przęz osobę' ktoraprzetargvłygtała;
21) tęrminach przęprowadzęnta poprzednich przetargow - w razię ogłoszenia

kolejnego przetargu.
22) obowiązku okazanta ptzęz uczestnika przetar gu dokumentu tozsamo ści ;



23) obowiązku przedstawienia pr1?. Ltczestnika plzetalgu aktualnego wypisuz centralnej ewidencji i informacj i o.d,ziałalnos., gorpoa arczej,w przypadku osóbfuy czny ch prowadząc ych d ziałaln" ść g"'p; Jarc;; 
"

24) obowiązku przedstawienia przezuczesinika przetarguaktualnego odpisuz Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotów wpisanych do KRS;25) obowiązku przedstawienia prłez uczestnika 
.prżetargudokumentu pozwalającegona określenie nazwy, siedziby i osób 

"p'u*nń''y"h Eo ..pr.'entacji, w przypadkupodmiotów innych niz wymienione w plrtzz-zą;26) w ptzypadku nierucho-lś"i oddanej Agencji w czasowe użyczenie: informacjeo ograniczeniach w zagospodu.o*ur'iu nńr,rńo- ości przezn*.ó"i"njo odaaniaw najem lub dzierŻawę oraz innych *u'unLu.t i og.ur'i.'.niach dotyczących jejwykorzystywania wynikającycń. 
_Z umowy uŻyczenia oraz z położenianieruchomości na terenió 

'źamkniętych 
tómp't.irow wojskowych, w tymw szczego7ności informację o mozliwości *.rósrri";Szego rozwiązania umowynajmu lub dzierżalvy w'przypadku ,"r;;ą;;;; umowy użyczenia pIzezUżyczającego oraz ograniczeniaóh w dostępie do nieruchomości.

1. Wadium wnosi się w
2. Wadium określa się

wywoławcze.j.

$s
formie przelewu pienięznegcl na rachunek bankowy Agencji.w wysokości 3 miesięcznego czynsz' liczonego'*"Ei.ri.tu*t i

3' Wadium musi być wniesione na rachunek bankowy Agencji podany w ogłoszeniuo przetargu nie póŹniej niż na 3 dni przed' terminem pr.zetargu, przy czym za datęwniesienia wadium przyjmuje się dzień u'"uniu.u.r'unku bankowego Agencji.4' Wadium zw'aca się-o'ó!o''', które.nie zostały *yłor'ior'" jako najem cy, niezwłoczniepo odwołaniu, zamknięciu lub uniewaznie"j; p:r;;;urgu, nie póŹniej niż po upływie3 dni roboczych od' dnia odwoł uniu, zamkn'ńi; i;;;'iewaznieni aprzetargu.5' Wadium wniesione pTzez oferenta,.'który 
ryr"org wgrał zaiicza się na poczet

ill::':::'j 
kaucji gwarancyjnej' o ile * t"ra.1 r".i'i. ku,,.;u ma być przezoferenta

Rozdział III
PRZETARG USTNY

Ż.

1.

l.

9:?o' p"y'tępui'[ 
"'1l y-."r?rg".r"Ł::,,.ą zane sąprzedstawió komisji przetargowejdokumenty oraz złoŻyÓ oświadczenia wymienione w igłor'"rriu o przetargu.Przetarg jest wazny,' bez względu na \iczbę u.'"rtnfi.J w, jeżeli ptzynajmniej jedenuczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

s7Przewodniczący komisj i przetargowej (lu! jego. zastępca) otwiera przetarg, przekazujeuczestnikom przetarg' informacje o przedmiocie i warurtk ac.hprzetargu, wywoł awczejstawce czynszu najmu, podaje do wiadomości imiona i nazwiska' firmy lub nazwy osóbprawnych lub innych podmiotów, które wpłaciły *uaiu- o. az zostały dopuszczone doprzetargu.
Przewodniczący komisji przetargowej.(lub jego zastępca) informuje uczestnikówptzetatgu' że po trzecim wywołaniu iajwyzsźei'uorooi*ej stawki czynsz|t,dalszepostąpienia nie zostaną przyjęte'
o wysokości postąpienia deóydtrją uczestnic y przetatgu, z tymze postąpienie nie moŻewynosić mniej niż 1%o yrr1o]awczej stawki 

"ryrJr:u ę, ,uok ągleniem w górę dopełnych dziesiątek złotych). Minimalną'.wysokośó portąilniu podaje przewodniczący(lub jego zastępca) przed'rozpoczęciemiicytac.ji.'
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4.

5.

6.

7.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki czynszu.
Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje
trzykrotnie ostatnią najv,ryŻszą stawkę czynszu i ogłasza imię i nazwisko osoby albo
nazwę firmy lub innego podmiotu, która ją zaoferowała.
Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, który podpisuje
przewodniczący 1członkowie komisji oraz podmiot ustalony jako najemca.
Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą zatwierdzenia protokołu przez dyrektora
oddziału regionalnego Agencj i.

Rozdział IV
PRZETARG PISEMNY

$8
Przed organizacją przetargu pisemnego, komisja przetargowa ustala wagi cech, które
będą miały wpływ na wybór oferty. Wagi te, jak równieŻ wzor matematyczny wiąŻący
wagę z kr1'terium wyboru oferty' muSZą byó upublicznione w ogłoszeniu
przetargowym,
W wyznaczonym terminie do składania ofert, nie póŹniej niz 3 dni przed terminem
przetargu, osoby przystępujące do przetargu składają, w zamkniętych i opisanych
kopertach, pisemne ofefty, które winny zawierac'.
1) imię' nazwisko, PE'SEL i adres, w przypadku osób fizycznych;
2) imię, nazwisko, siedzibę, PESEL, NIP, aktualny !\rypis z centralnej ewidencji

i informacji o działalnoŚci gospodarczej, w przypadku osób fizycznych
prowadząc y ch działalno ś ć go spo dar czą;

3) nazwę) siedzibę, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego' w przypadku
podmiotów wpisanych do KRS;
dokumenty pozwalające na określenie nazwy' siedziby i osób uprawnionych do
reprezentacji, w przypadku podmiotów innych niż wymienione w pkt 1-3;
oferowaną stawkę czynszu za najem nieruchomości ;
rodzaj planowanej na nieruchomoŚci działalności gospodarczej ;

datę sporządzenta i podpłsy osób składających ofertę;
oświadczenię o 'zapoznaniu się z warunkami przetatgu (eŻeli występują),
warunkami zawatcia umowy' wzorem umowy najmu oraz przyjęciu ich
po stanowie n b ęz zastł*eŻen;

9) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, ze umowa najmu z osobą, która
przetarg wygrała będzie mogła być zawarta vłyłącznte po zatwięrdzentu
protokołu przetargowego przez dyrektora oddziału regionalnego Agencj i ;

10) oświadczenie uczestnika przetargu o zapoznaniu się ze stanem prawnym'
technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu, i że nie będzie wnosił z tego
ty.tułu otaz Z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu ptzetargu roszczen
w stosunku do Agencji;

11) oświadczenie uczestnika przetargu o wyrazeniu zgody na przetwatzanie danych
o sob owych pI zez Ag encj ę w związku z pr ow adzony m pr zetargi em ;

12) ploponowany sposób rcaltzacjt dodatkowych warunków przetargu.

$e
Przetargmożę się odbyć, chociazby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi
określone w ogłoszeniu.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
W części jawnej przetargu mogą uczestniczyó oferenci, ktorzy zŁoŻy|i oferty
przetargowe.

2.

1.

1.

2.
3.

4)

s)
6)
t)
8)



5.

4' W części.jawnej przewodniczący komisj i przetargowej (lub jego zastępca):1) otwiera przetarg, przekazując ofeientom ińormacje, o których mowa w $4 pkt 1-5,71_14'
2) sprawdza tożsamość oferentów oraz pełnomocnictwa notarialne albo znotarialniepoświadczonym podpisem, w przypadku reprezentacji oferentów przezpełnomocników;
3) podaje liczbę otrzymanych ofert;4) członkowie .Komisji przetargowej składają oświadczenia na okolicznośćokreśloną w $2 ust. 7;
5) o ile po wypełnieniu oświadc zen, o których mowa w pkt. 4, przez osobywchodzące w skład komisji przetargowej, "wyjdzie 

nu ja-, że osoba (osoby)wchodząca w skład komisji przetarlowej'poźostaj e w związku prawnym lubfaktycznym z uczestnikiern' 
.1"c'J.t''iLumil przetarg', mogącym budzicwątpliwości co do bezstronności' wstrzy mlĄe czynnoŚci przetargowe, a sprawęptzekazuj e or ganizatorowi przetargu cel em zaj ęciistanowiska . 

- a -

6) informuie uczestników 
^ptzetargu, 

Że ó' terminie dalszych czynnościprzetargowych zostaną powiadomieni pisemnie, przy 
"'ry;:_; przypadkupotwierdzenia się zarzutu okr.eil9neso w pkt 5, organizator przetargu odwołujeosobę (osoby) wchodzącą w skład kJmisji'prz.turgo*.; i powołuje w to miejsceinną osobę (osoby);

7) w terminie, o którym mowa w pkt 6, przewodniczący komisji przetargowejinformuje uczestników przetargu o stanowisku organiz atora przetargu w sprawieokreślonej w pkt 5, a w pt.Zypadku zmiany składu komisji przetatgowej,informuje takŻe o składzie t<omisji. -J

Komisja przetargowa:
1) dokonuje otwarcia koperl z ofertami oraz Sprawdza komple tnośc złożonych ofert;2) przyjmuje wyjaŚnienia lub oświa d,czeniad";;;. przezobecnych oferentów;3) weryfikuje oferty i ogłasza, ktore ofer{, ł"łt^łi zakwalifiko*ń ao częściniejawnej przetargu;
4) zawiadamia obecnych oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetatgu;5) zawiadamia 

, 
obecnjzch oferentów o p'r"*ijywanym terminie zamknięciaprzetargu.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetatgu,jeżeli: -Ęr

1) nie odpowiadają warunkom przetatguokreślonym w ogłoszen iuprzetargolvym;2) zostały zŁoŻone po wyznac rony^terminie;
3) są nieczytelnę lub bud'ząwątpliwości co do ich treści;4) nie zawierają wymaganych iałączników.
Przy wyborze oferty'komisja przetargow abierzepod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne
-kryteria 

(cechy) wpływające na wybor najkorzystnl.;r'"; oferty.W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegołowej analizy ofertoraz wybiera najkorzystniejszą z nich tuń .t*i.rJ'u, Że nie wybiera Żadnej Zezłożonych ofert oraz spotządzaprotokół.
W przypadku złożenla równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowyprzetatg ustny ograniczony do of-erentow,którzy źłozytite oferty.Komisja zawiadamia oferentów, którzy złoży\i ,ó*no.'ędr'" oferty, o terminie

3[T:o"*" 
go przetargll oTaz umozliwia i^ ,ipir"ł"i. .ię z treścią ró*no.ręd.,y.h

W dodatkowym przetargu ustnym ograni czonym oferenci zgłaszają ustnie ko1ejnepostąpienia ceny powyŻej nĄwyższej ceny ,ń"rr"^nej w równorzędnych ofer1ach,dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma d,alszycr' |ortąpi.n.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



12,

13.

14.

Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół' który
przewodnic zący otaz członkowie komisj i.

Przetarg uwaŻa się za zamknięty z chwilą zatwierdzęnia protokołu ptzez
oddziału regionalnego Agencj i'
Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie (za
potwierdzeniem odbioru) wszystkich, ktorzy złożyli oferty, o wyniku
w terminie nie dłuższym niz 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu.

podpisują

dyrektora

zwrotnym
przetargu/

Rozdział V
PRZEPISY WSPOLNE DO PRZETARGOW USTNYCH I PISEMNYCH

$10
1' JeŻeli pierwszy przetarg zakonczyŁ się wynikiem negatywnYfll, w okresie nie krótszym

niz 2 tygodnie od daty jego zamknięcia, ale nie dłuzszym niz 6 miesięcy, organtzator

Ż.

a

pr zetar gu przeprowadza dru gi pr zetar g.

JęŻeli drugi przetarg zakohczył się wynikiem negatywnyffi, W okresie nie krótszym
niz 2 tygodnie od daty jego zamknięcia, ale nie dłuŻszym niz 6 miesięcy, moŻna
organizowaó kolejne przetatgl na najem nieruchomości.
Kolejne ptzetargt przeprowadzane są według zasad obowiązujących w pierwszym
przetargu.

$11
PrzetarguwaŻa się za zakonczony wynikiem negatywnym jezeli:

1) nikt nie przystąpił do przetargu;
2) Żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował stawki czynszu najmu

wryŻszej od stawki wywoławczej;
3) żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował co

postąpienia;
4) komisja przetargowa stwierdziła, Żę żadna z ofert nie

przetargu.

1.

' $12
Zatwietdzony protokóŁ z ptzeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia
umowy naJmu.

1.

Z zastrzeŻeniem terminow okreŚlonych w $ 14:

1) umowę najmu Zawlera się z osobą (podmiotem), która została wyłoniona
wprzetargu jako najemca niezwłocznte,Iecznie dłuzej nlŻw terminie do 30 dni

od daty zatwięrdzenia protokołu przęz dyrektora oddziału regionalnego'
Przedłuzęnie terminu za-warcia umowy najmu, mozliwe jest jedynie

w uzasadnianych przypadkach, na pisemny wniosek zv,rycięzcy przetargu;

2) dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest obowiąZany zawiadomió w formie
pisemnej osobę (podmiot), ustaloną jako najemcę, o miejscu i tęrminie zawarcia
umowy najmu, w terminie 2I dni od dnia zatwierdzenia protokołu z przetargu.

Wyznaczony termin nię moze być krótszy niŻ 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia.

s13
W przypadku zaskarŻenia czynności zwlązanych z przeptowadzeniem przetargu pTzez

uczestnika przetargu, otganlzator przetargu jest zobowiązany przesłać skargę do

Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania wraz z

wyjaśnieniami otaz dokumentami mającymi wpływ na jej rczstrzygnięcie (kopiami
poświadczonej za zgodność z orygtnałem dokumentacji przetargowej)'

7

najmniej jednego

spełnia warunków

2.



Ż.

4.

5.

W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego

Agencji wstrzymuje czynności związane z zawarcięm umowy najmu.
Prezes Agencji rozpatruje Sł.a'gę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Prezęs Agencji może uznac skargę za zasadną i unieważnic przetarg albo uznać skargę

zaniezasadną.
Po rozpatrzenlu skargi Prezes Agencji zawtadamta skarŻące1o, d dyrektor oddziału
regionalnego Agencji wywiesza niez:włoczrlie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie,
informacj ę o spo s obi e r o zstrzy gntę c i a skar gi.

6. W przypadku nięzaskarŻenia w .vqtznaczonym terminie czynności zwtązanych
zp1zeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, dyrektor

oddziału regionalnego Agencji podaje do publicznej wiadomości, wywieszając
w siedzibie oddziału na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która powinna
zawrcraÓ:
1) datę i miej s ce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;
2) oznaczenie i opis lokalu;
3) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia

w przetargu;
4) wywoławczą stawkę czynszr oraz najv,ryzszą stawkę osiągniętą w przetargu albo

informację o złoŻonych ofeńach lub o niewybraniu żadnej z ofefi;
5) imię' nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako najemca

nieruchomości.

$14
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

-*

mqr GrzęEłt


