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POZNAŃ ,  2018-06-06 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu 

działając na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1456 z 
późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 
121 t.j.), 

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony,  nr 35/2018, na najem, na czas nieoznaczony 

lokalu użytkowego zlokalizowanego w wolnostojącym pawilonie handlowym przy ul. Głuszyna 206                 
w Poznaniu, o pow. 61,75 m2. Lokal składa się z pomieszczenia zasadniczego, zaplecza, korytarza oraz dwóch 
pomieszczeń sanitarnych. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania.  
Nieruchomość oznaczona w ewidencji  gruntów: obręb: 0012 Głuszyna, działka nr 25/3, księga wieczysta KW   
nr PO2P/00128514/0.  

Wywoławcza stawka czynszu za lokal wynosi 1.100,00 zł plus należny podatek VAT. 
Wadium wynosi 3.300,00 zł. 
Niezależnie od czynszu Najemca ponosił będzie opłaty za media i usługi komunalne.  
Nieruchomość przeznaczona na  prowadzenie działalności:  usługowej, biuro, handel, ujęta została w wykazie, 
wywieszonym w dniach 10.08.2017 r. - 31.08.2017 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego 
Oddziału Regionalnego w Poznaniu. Informacja o wywieszonym wykazie została opublikowana na stronie 
internetowej Agencji Mienia Wojskowego www.amw.com.pl oraz w dzienniku Super Express, wydanie o zasięgu 
regionalnym, region: Wielkopolska, w dniu 10.08.2017 r. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony został 
przeprowadzony w dniu 10.10.2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi  ustny przetarg nieograniczony 
został przeprowadzony w dniu 21.02.2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Czynsz najmu podlega waloryzacji raz do roku  
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez 
Prezesa GUS. Waloryzacja nie będzie dokonywana w przypadku deflacji. Aktualizacja dokonywana jest w drodze 
pisemnego powiadomienia przez wynajmującego. Ponadto, wynajmujący ma prawo do podwyższenia czynszu  
najmu stosownie do treści art. 6851 Kodeksu Cywilnego. 
Podatek od nieruchomości (od powierzchni lokalu i gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej) 
płatny jest we własnym zakresie, przez najemcę, na podstawie złożonej informacji/deklaracji podatkowej,                    
w Urzędzie Miasta Poznań.  
Warunkiem wydania przedmiotu najmu protokołem zdawczo-odbiorczym jest złożenie notarialnego oświadczenia       
o poddaniu się egzekucji z tytułu roszczeń AMW stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 
1964r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie opuszczenia i wydania lokalu po rozwiązaniu umowy oraz 
obowiązku zapłaty czynszu i innych opłat wynikających z umowy w tym odsetek, odszkodowań, kar umownych             
i kosztów egzekucji, w terminach wskazanych przez AMW.  
Najemca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu najmu od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej 
i deliktowej), na własny koszt, w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym, w terminie 14 dni od 
zawarcia umowy najmu.  
Termin wnoszenia opłaty: za czynsz – z góry, do 15. dnia każdego miesiąca, za zużyte media komunalne – w terminie 
14. dni, od daty wystawienia faktury VAT. 
Podane dla określonej nieruchomości wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 27.06.2018 r. na konto bankowe 
Agencji: BGK 41 1130 1088 0001 3115 8520 0008. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na 
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rachunek bankowy Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg 
nr 35/2018 ” oraz dopisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu.   
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet kaucji 
gwarancyjnej, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy najmu. 
Kaucja, w wysokości trzymiesięcznej opłaty najmu (czynszu) brutto, winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy najmu. 
W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, wyłonionego jako Najemca, od zawarcia umowy najmu,          
w terminie 45 dni od daty zamknięcia przetargu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia a wadium 
ulega przepadkowi na rzecz Agencji.  
Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni  roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 
Celem ustalenia listy uczestników przetargu: 
-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający ich tożsamość; 
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności    
  Gospodarczej, ważne 6 miesięcy przed przetargiem, umowę spółki cywilnej;  
-  osoby prawne - aktualny odpis z KRS wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przetargiem;   
-  pełnomocnicy - pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym oraz dokument stwierdzający ich tożsamość. 
Kopia dokumentów, w postaci umowy spółki cywilnej wraz z aneksami, winna być notarialnie poświadczona za 
zgodność z oryginałem. 
Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości. 
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest nieposiadanie, na dzień przetargu, przez uczestnika przetargu, 
jakichkolwiek zaległości finansowych względem Agencji Mienia Wojskowego. 
Każdy uczestnik, biorący udział w przetargu, zobowiązany jest do złożenia komisji przetargowej oświadczenia: 
1. o zapoznaniu się z warunkami przetargu tj. z regulaminem przetargu, z pełną treścią ogłoszenia o przetargu 

oraz ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, z projektem umowy najmu i że nie będzie wnosił 
roszczeń z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu, w stosunku do Agencji. 

2. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez AMW danych osobowych, w związku z prowadzonym przetargiem 
(art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.               
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 04.05.2016 r., nr 119, str. 36. 

Oświadczenia, o których  mowa powyżej, złożone zostaną przez uczestnika przetargu na formularzach, wskazanych 
przez przewodniczącego komisji przetargowej, w dniu przetargu. 
Z regulaminem przetargowym, warunkami przetargu oraz wzorem umowy najmu można się zapoznać w siedzibie 
Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, przy ul. Dojazd 30, w terminie od dnia 13.06.2018 r. do dnia 
27.06.2018 r., w godzinach od 8.00 – 14.00. 

Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2018 r. o godzinie 1200 
w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego,   

w Poznaniu przy ul. Dojazd 30, wejście A, I piętro, sala konferencyjna nr 101 
Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje stawki czynszu wyższej od stawki wywoławczej  
o przynajmniej jedno postąpienie lub nikt nie wpłaci wadium, wówczas przetarg zakończy się wynikiem 
negatywnym. 
O wysokości postąpienia, decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % 
wywoławczej stawki opłaty najmu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
Umowa najmu może być zawarta z osobą wyłonioną w przetargu, wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu  
z przetargu przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. 
Protokół z przetargu podlega akceptacji, w terminie 3 dni, licząc od daty jego przeprowadzenia. Umowa najmu 
zostanie zawarta z osobą (podmiotem), która została wyłoniona w przetargu jako kandydat na najemcę 
niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 45 dni, licząc od daty zatwierdzenia protokołu. 
Uchylenie się Najemcy, bez usprawiedliwienia, od przejęcia przedmiotu najmu protokołem zdawczo                    
– odbiorczym, od Agencji Mienia Wojskowego, jest podstawą do rozwiązania umowy najmu, bez zachowania 
okresu wypowiedzenia. 
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Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności Komisji 
Przetargowej, związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, za 
pośrednictwem Dyrektora Oddziału Regionalnego.  
Agencja zastrzega, że do chwili rozpoczęcia przetargu ma prawo do odwołania przetargu, z ważnej przyczyny. 
Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa, Agencja odstąpi od zawarcia umowy. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny  
w Poznaniu, przy ul. Dojazd 30 lub telefonicznie (61) 660-67-49/50, w dniach od poniedziałku do piątku              
w godzinach od 8.00 do 14.00. 
Niniejsze ogłoszenie zostaje wywieszone od dnia 13.06.2018 r. do dnia 27.06.2018 r., na tablicy ogłoszeń 
Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu oraz zamieszczenie na stronie internetowej 
www.amw.com.pl. Informacja o przetargu zostanie opublikowana w dzienniku Puls Biznesu oraz wywieszona 
na nieruchomości przy ul. Głuszyna 206 w Poznaniu. 
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