n Alb... I zooS
zarz4dzeni"
BurmistrzaGminy Sztum
2008 roku
z dnia /tl tj"

W sprawie
zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego
nieograniczonegona oddanie gruntu w uzytkowanie wieczyste i sprzedaz budynkow
wymienionychw w uchwaleRady Miejskiej w Saumie nr XXVVl78l20O8, z dnia 05 lipca
2008 roku w sprawie sprzeda2ylub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomoSci
polozonych w Sztumie obrpb 2 Miasta Sztum, objgtych ochronq Konserwatorazabytk6w
na Centrum Hotelowo zgodniez decyzj4nr 82AJ z dnia 16.07.1959roku, z przeznaczeniem
Konferencyjne.
i..ia podstawieArt. 30 ust 2 pkt. 2 i3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gminnym (tekstjednolity z 2001r. Dz. lJ. 742 poz. 1591 ze zm.\ w zwiqzku z uchwalq Rady
Miejskiej w Sztumienr XXVUI78l20O8, z dnia 05 lipca 2008 roku w sprawie sprzedazylub
oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomoScipolozonych w Sztumie obrgb 2 Miasta
Sztum objgtych ochron4 Konserwatora zabytk6w zgodnie z decyzjq nr 824{ z dnia
16 07.T959 roku z przeznaczeniem na Centrum Hotelowo -Konferencyjne oraz
rozporz4dzeniemRady Ministrow z dnia 14 wrzesnia2A04 roku w sprawie sposobui trybu
przeprowadzaniaprzetargoworaz rokowah na zbycienieruchomoSci(Dz. U. Nr 207 poz.2lo8
Zarzqdzamco nastqpuje:
$l
ZatwierdzamRegulaminprzeprowadzeniaprzetargupisemnegonieograniczonegona oddanie
w uzytkowanie wieczyste gruntu i sprzedu2budynkow wymienionych w uchwale Nr
XXVV178I2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 05 lipca 2008 roku w sprawie sprzeda|y
lub oddaniaw uzytkowaniewieczystenieruchomoScipolozonychw Szhrmieobrgb 2 Miasta
Sztum, objgtych ochron4 Konserwatora zabytkow zgodnie z decyil4 nr 82411 z dnia
na CentrumHotelowo -Konferencyjne.
16.07.I 959 roku, z przeznaczeniem

$2
Regulamin,o kt6rym mowa w $i stanowi ZalqcznikNr I do niniejszegozarzqdzenia

$3
Zarzqdzenie
wchodziw 2ycie z dniempodpisania

B
Miasta

WN\
lr{usna.'mtht

MiastaiGminy Sztumz dnia
.1.4hi z00gBurmistrza
zaracznlkNrr do zarzqdzeniuw,
przetargu
Regulaminuprzeprowadzen\a
* sira*ie zatwierdzenia
iili"rii;jOt-.-nieruchomoSci
uZytkowanie wieczyste
pisemnego nieograniczonego na oddanie w
Konserwatora
* Sttumie obrqb 2 Miasta Sztum, objqtych ochrona
lrunro1"i.h polozonycn
nieruchomoSciach budynkow'
Zabytkow t ,o*no"tesna sprzedaz4 potoZonychna .tych Konferencyjne
budowli i urzqdzeitz przeznaczeniemna Centrum Hotelowo

REGULAMINPRZEPROWADZENIAPRZETARGUPISnMNEGO
wIECZYSTE
NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE w UZYTKOWANIE
z nOw NOCZESNA S"RZEDAZ'1
cRUNTol[vi:'H
NIERUCH'M'SCT
pOLOZONYCH NA TYCH NIERUCHOInOSCTaCH BUDYNKOw, BUDOwLI
URZADZEN.

I

nieruchomoSciwymienionych
Regulaminniniejszy ustala sposobprzeprowadzeniap-rzetargu
7812008"z dnia 05 lipca 2008 roku w
w uchwale nuoy ivri.lskiej^w S"iumil nr XXV'I
nieruchomoScipolozonych w
sprawie sprzeda2ylut oddania w uzytkowanie wieczyste
zabytkow zgodnie z decyziq
Sztumie obrgb 2 Miasta Sztum objgtyctrochronq Konserwatora
na centrum Hotelowo -Konferencyjne,
nr g2A{ z dnia 16.07.1g5groku z przeznaczeniem
wylonienia najkorzystniejszejoferty i
warunki formalne uczestnictwa w przetargu'zasady
uzy'tkowania,wieczystego gruntu i
istotne podmiotowo warunki umowy ultanowienia
przetargunabywc4'
sprtedaiy budynkow zawieranej z wylonionym w drodze
I. Ogloszenieo Przetargu
zbycie nieruchomoSci'ktorej cena
Ogloszenieo przetargu pisemnym nieograniczonymna
000 euro zamieszczasig' co najmniej na 2
wywolawcza jest *y'i,ru'nzrownowartose tOO
w prasie codziennejogolnokrajowej a
miesi4ce przed wyznaczonymtermtnem przetargu,
w siedzibie Urzgdti
podlega publikacji poprzezwy*ieszerie na iablicy ogloszen
ponadto
'oraz
nasironie internetowej urzgdu Miasta i Gminy Sztum.
sig nie wcz.eSniejniZ 7 dnt
Przeliczenieceny wywolawc zei na r6wnowarto$ceuro dokonuje
Sredniegokursu ogloszonegoprzez
przeddniem pie.*srego ogloszeniao przetargu'wedlug
irrBP obo*iq.zuj4cegow tYm dniu'
powlnno za'wrerac"
Ogloszenieo przetargupisemnymnieograniczolyT
i ewidencji gruntow ,
l. oznaczenien[ruchomoSci wedlug ksiqgi wieczystej
2. powierzchnipnieruchomoSci( gruntow i budynkow)'
3. opis nieruchomoSci,
nieruchomo6cii sposobjej zagospodarowania'
4. przeznaczenie
nieruchomoSci'
5. iermin zagospodarowania
6.cenQwywo|awczqwtymzagruntyoddawanewu2ltkowaniewieczyste,
rocznych z tytulu u2ytkowania
7. wysokoSc stawki procentowej piefoszej oplaty i oplat
wieczYstegogruntu.
gruntu
8. termin wnoszenia opl'atztytuh"ruzytkowaniawieczystego
g,zasadyaktua|izacjioplatztytuluuzytkowaniawieczyste
uzytkowaniewieczyste'gruntu i sprzeda|y
10. informa"iii
ittl"na"""nit, do oddaniaw
budynkow i budowli zwi4zanychz nieruchomo$ci4'

nn
t/u

wr.

zostalyzlo2onewnioski przez
I l. informacjg,czy w terminie okreslonymw wykazie
nieruchomoScina podstawieart'
osoby , ktorym przyslugujepie.*steftstwo w nabyciu
34 ust.l Pkt 1 i Pkt 2
oraz informacjqo.
nieruchomoSci;
1. obci4zeniach
2.zobowi4zaniach,ktorychprzedmiotemjestnieruchomo$c;
ot'ert;
3. mozliwosci, terminiei mi-ejscuskladaniapisemnych
sip z dodatkowymi warunkami
4. terminie-i'miejscu, w ktorym mozna zapoznat
Przetargu;
5. ierminie i miejscu czqscijawnej przetargu; .
6.wysokoSci,'udi.,*.formach,terminieimiejscujegowniesienia'
T.sposobieustalaniaoplatztytutuuzytkowaniawieczystego;
lub oddania w uzytkowanie
8. skutkach u"i-,Vf.niu'si9 od ,a*uriia umowy sprzedazy
wieczystenieruchomoScigruntowej;
przetargubez
g. zastrzezeniu,
ze wla3ri*.*u t.gano*i przysluguje prawo zamknigcia
wYbraniaktorejkolwiek z ofert'
przetargu'
ze Burmistrzowi przyslugujeprawo odwdania
10. zastrzezeniu,
Il. Opis i stan prawny nieruchomoSci'
i budowli jest
przedmiotemoddaniaw uzytkowaniewieczystegruntu i sprzeda2ybudynkow
nieruchomoScskladaj4casig z dzialek"
murem obronnym (zachodnim)i
l. nr 625o po*. itlZ ^' z dziedziitcemzamkowym,
c z g s c i q B r a m y W j a z d2
owejiczg6ci4BasztyWigziennej'KWnr11654zfragmentamimurow obronnych,KW nr 1654
m
tbqt
po*.
61914o
Z. nr
3. nr 61913o pow. 630 m2 z'',parkingiem'KW nr 2833
par{ingiemi cz96ci4murow , KW nr 2833
4. nr 619/ I o po* 1033m
KW nr 10807
5. nr 6260 pow. 25grf stanowi4cejdrogg brukow4
(pofudniowym), skrzydlem
6 nr 62914o po*. 4599m', fnur"* obionnym
1' 155'90m2i czQsciq
poludniowym zamku z domem z wykuszemo pow. u2ltktwej
BramYWj azdowej,KW "1654
i polnocnym,studniq,
7. nr 62714opow. 4976m' zmuremobronnymwschodnim
wschodnim zamkuz
budynkiemwilli o pow. uzytkowej 605,8q*-',-i.tktzydlem
1654
wozowni4 o pow. uzytkowej 1208,41m'' KW nr
murze ) KW nr 1654
8. nr 62213o po*. 37 m2- nie zabudowana(przy
, (p,.y murzez ich fragmentami) Kw nr 2833
9. nr 61916,o po* 939m
'
z jej fragmentami)'KW nr
10.nr 62417o pow. 80 m (przy mutzei bramie wjazdowej
1654
a (przy murzezachodnim)'KW nr 11905
1l. nr 621111o pow. 132m2 - nie zabudowan
2 z czqici4BasztyWigzienneji terenemokalaj4cymmur
12.nr 62013o po* 404 m
obronnY,KW nr 1654
-nie zabudowana-(skarpaprzy murze.)'5W nr 1654
13.nr 6?g13o po* 707m2t
Zimku zczpsci?-Bramywjazdou'ej),
14.nr 6t4llo io* 141 m ldroga dojazdowa'do
KW nr 10807
do parkingow), KW n1 10807
15.nr 57511opow. 108.n' 1te.enprzylegaj4cy
t't
uzytkoweJpowier"chni zabudowy rownej
d#ej
o l4cznej pow. gruntu rownej 16.909 ;
m2.
2.970,17
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Obciqzenia.
jest umow4u2yczenia zawatt4ze
t. CziSc nieruchomoScizabudowanej nr 62914 obciqzona
r'
SAumskim CentrumKultury na czasokreslonydo dnia 31.12-2009
gruntowa przechodui
jest
sluzebnoSc
wpisana
2. W ksigdzewieczystejKW nr 2833 i nr 165i
wieczystegouzltkownika
pnrqutau przezdzialke nr 61916i 62914 nu ri""t kizdoczesnego
dziatki nr 62913.
IIl. PrzeznaczenienieruchomoScii spos6bzagospodarowania'
do rejestru zbytkow i
NieruchomoScjest zabudowanaobiektami zabytkowym wpisanymi
bgd4cymipod ochron4konserwatorsk4'
rekonstrukcji' rozbudowa i
Celem ich zbycia i pr"""nu"zeniemjest wykonanie renowacji,
budowlanych z
adaptacji istniej4cycir obiektow oraz odbudowa zabytkowych obiektow
czterogwiazdkowym
prtl"ni"t"niem na Centrum Hotelowo Konferencyjneo co najmniej
noclegowymi' zgodnie z
standardzieuslug hotelarskichz co najmniej 150-ciomamiejscami
przestrzennegodla
posiadanym przezGminq Sztum Miejscowym planem zagospodarowania
i wytycznymi Pomorskiego
..CentrumMiasta sarr*,1 StudiumUibanisiyczno-Historycznym
KonserwatoraZabYtkow.
wieczystegogruntu
IV. Istotne podmiotowo warunki umowy ustanowienia u'ytkowania
i sprzedaiy budYnk6w
I . Zobowi4zaniaKuPujqcego:
Centrum Hotelowo
a) zagospodaro*uni"- nieruchomo$ci \6czn\e z uruchomieniem
hotelarskich' z co
usfug
Konferencyjnego o co najmniej czterogwiazdkowym standardzie
przez Gminp Sztum
najmniej iio-"iornu miejscami"noclegowymi,zgodnie z posiadanym
Miasta Sztum"'
Miejscowym planem zagospodarowaniaprzestrzennegodla ,,Centrum
KonserwatoraZabytkow'
StudiumUrbanistyczno-Historycznym, wytycznymi Pomorskiego
inwestycji' w terminie
zaoferowanymi.koncepcj4architektonicznqi p.ogta*em uzytkowym
4lati8 miesigcyod dnia zawarciaumowynotarialnej'
5 lat od daty zawarc'.aumowy
b) ustanowieniepra*a odkupu nieruchomoSciw okresie do
w przypadku uchybienia
oddania gruntu w uzytkowanie wieczyste i sprzedu2y.budynkow
zgodnie z ustaleniami
przez Kupujqcego obowi4tkowi zagospodarowanianieruchomoSci
umowy w ustalonYmterminie.
pr?wa uzytkowania
c) zobowiq.zaniedo uzyskania pisemnej zgody Gminy na przeniesienie
jak i obci42enienieruchomoSci
wieczystegogruntow i wlasnoSciUuAyntoiv na osobetrzeci4
nabycia'
ogrunirroiy,ii p.u*umi rzeczowymiw terminie do 5 lat od daty
dla nieruchomoScibpdqcej
prowadzonej
d) wpisanie w dziale trzecim ksiggi wieczystej
przedmiotemumowy obci4zeri:
nieruchomoSci
1) sposobui terminu zagospodarowania
zagospodarowania
2) roszczeniao zaplatpkar umownych ztytulu uchybienia terminowi
i oddaniegruntu
nieruchomosciw *yrokos"i ustalonejw umowie sprzedazybudynkow
w uz1'tkowaniewieczYste'
z umow4'
3) prawa odkupu nieruchomolci sfuz4cegoGminie Sztumzgodnie
za:
2. Poddaniesig odpowiedzialnosciodszkodowawczejna zasadachkar umownych
w
nieruchomosci
a) uchybienie terminowi realizacji zobowiqzania zagospodarowania
bez
nieruchomoSci
wysokoSci 0,18% za kaldy dzien zwloki liczonych od ceny sprzeda:2y
o gospodarce
ustawy
3
68
ustart.
bonifiiaty wynikaj4cej z brimienia
uwzglgdnienia 50o/o
nieruchomosci albo
nieruchomosciami, o ile Gmina nie skorzysta z prawa odkupu
rozwiqzaniaumowy w trybie art.24okc'
hl

I ttl

l(*"

jezeli
b) uchybienie terminowi realizacji zobowi4zaniazagospodarowanianieruchomo6ci
w trybie ar1'240
dmina skorzystalaz prawaodkupunieruchomoScialbo rozwi4zaniaumowy
na dzieh
kc, w *yrokoS"i iownowartoSci naklad6w poczynionych na nieruchomoS6
gruntu'
wieczystego
wykonania prawa odkupu albo rozwi4zaniaumowy uzytkowania
na osobQ
c) przeniesienieprawa uzytkowania wieczystego gruntu i wlasnoScibudynkow
Gminy
titiciqalbo obci4zenienieruchomofciogtanictonymi prawami rzeczowymi bez zgody
wieczystego
jak rownie2 nieuwzglpdnieniew umowie przeniesieniaprawa u2ytkowania
grunt., i sprzedazy b-ud-ynkowcesji zobowiqgair stanowi4cych istotne podmiotowo warunki
* *yrokosci naklad6w poczynionych na nieruchomoScna dzien przeniesienia
i-o*y,
wlasnoscialbo obciqzeniaograniczonymiprawami rzeczowymi.
3. Inne ustalenia:

--^- 1-.,^,,:d^a^n 6rarr/q rrirrrrrnrwrnie
iw i wlasnosci
a) przeniesienieprzez kupuj4cego prawa uzytkowania wieczystego gruntc
prawami
ograniczonymi
nieruchomoSci
budynkow na osobg trzeciq albo- obciqzenie
w
bpdzie
bez wymaganej "gody Gminy w okresie do 5 lat od daty nabycia
,t"ito*y*i
w umowie
stosunkach umo*nych- u.iuni jako uchybienie zobowi4zaniu oznaczonego
prawa
odkupu
nieruchomosciz konsekwencj4uprawnieniado wykonania
zagospodarowania
pried'ustalonadat4 albo rozwi ryaniaumowy w trybie art. 240 kc i naliczeniakar umownych
w wysoko3ciprzewidzianejdla tego przypadku'
gruntow i wlasnoSci
b) przeniesienieprzez kupujacego ptu*u uzytkowania wieczystego
budynkow na osobptrzeciqz pominigciemcesji na nabywcp'
nieruchomosciw oznaczonym
l) praw Gminy obejmujqcy.h,orru.nia o zagospodarowanie
terminie,w oznaczonysPosob,
2) zabezpieczeniareilizaci\ww. zobowi4zafrw postaci zastrzehonychkar umownych,
wartoSci
3i postanowiefi dotycz4cych potrQcenia z ceny odkupu kar umownych i
wierzytelno lci zabezpieczonychhipotekq
4) prawa odkupu nieruchomoSciprzezGming,
5iustalefr dotycz4cychumownego znaczeniaupadloicii likwidacji kupuj4cego
w
bgdzie w stosunkach umownych uznane jako uchybienie zobowiq,zaniu oznaczonego
wykonania
umowie zagospodarowanianilruchomoSci z konsekwencjq natychmiastowego
umowy w
uprawnienia do *yt onania prawa odkupu ptzed ustalonadatq albo rozwiqzania
dla tego przypadku'
tr'Uie art. Z4Okci naliczeniakar umownych w wysoko6ci.przewidzianej
5 lat od daty
cj oglosrenie upadloScilub wszczgcieiikwidacli kupuj4cego w okresie.do
nuuy""iubgdzie w stosunkachumownych rownozn acznez zaniechaniemrealizacji zobowi4zafr
w trybie
umownych upowazniajQcymdo wykonania prawa odkupu albo rozwiqzaniaumowy
przypadku.
art. 240 kc i naliczenia ku, u*o*nych w wysokosci przewidzianej dla tego
sluzy prawo
Gminie
hipotek4,
d) w przypadku obci4zenia odkuplwanej nieruchomoSci
prawo do z4dania
potr4cenia r ".ny odk,rpu *artoSci wieizytelnoSci hipotecznej oraz
r'ysokoSci roszczen wierzyciela hipotecznego skierowanych do
odszkodowania ;
nieruchomoScipo wykonaniu prawa odkupu'
w trybie art'
e) w przypadkuwykonania pit"t Gminq prawa odkupu.lub rozwi4zaniaumowy
kar
kupuj4cemu
ttaleznego
i+o i", Gminie ,iury" bgdzie prawo poiraceniaze Swiadczenia
umownych oraz odszkodowafrwynikajqcychz umowy'
do nieodplatnegoudostppnieniaterenu
fl kupujacy zobowi4zany bpdzil * turi* potrzeby
budynkow w
bpdqcegoirzedmiotem oddania gruntu w u2ytkowaniewieczyste i sprzedazy
Etap II" i
,g.tu-*ytonania inwestycji zwi4zanych z ,,RewitalizaciqCentrum Sztumu
i
remontow
modernizacjq Bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie" konserwacji
jak i obecnieistniej4cych'
urz4dzeipowstatychw wyniku powyzszychinwestycji

W

V. Warunki przystqpienia do pnetargu :
i terminie podanymw ogloszeniu'
1. Wplaceniewadium w odpowiedniej formie" wysokoSci
w ogloszeniu'Z. Zl.o1enieofertyw odpowiednimteiminie i sposobokre.slony
sig zezwoleniemMinistra Spraw
3. Osoby bQdqcecudzoziemcami,winny legitymowac
Wewngtiznyin i a.a*inistracji na nabycienieruchomosci'
Vl. Tre56 i forma ofertY
Oferta winna zawrerac'.
Oferenta'
i.tfnig, nazwisko i adresOferentalub nazwq i siedzibp
podmiot gospodarczy'-Nr NIP' aktualny
2. Jetelt Oferentem jest osoba prawna l,rt inny
dzialalnoScigospodarczel(nie starszy
wyciqg z wlasciwego rejestrusadowegolub ewidencji
j
przetargu),
nii : iriesi4ce liczfc do inia przeprowadzeniaczpsci awnej
osoby te w rozumieniuustawy z
3. W przypadkuosob prawnychbpd4cychcudzoziemcami
Dz' u' 22004 r' Nr 167'
nieruchomosciprzezcudzoziemcow
',
dnia 24.03.t920r.;;;t*r;iu
licz4c do
powinny dolfzyc:-aktualny (nie starszyn\23 miesi4ce
poz. 1758 zpoLn. ti,
z.wlaSciwegorejestru uwierzytelniony
dnia przeprowadzeniaczgscijawnej pJetargu; odpis
nieruchomosci wydane zgodniez
pnezttumacza przysigglega, orazrer*olerrle na nabycie
przez cudzoziemc6w'
ustawez dn\azq ;arcitiZO t o nabywaniunieruchomo3ci
ofertY.
4. Datg sPorzqdzenia
objptych tym
organow statutowych na nabycie nieruchomo$ci
wlaSciwYch
Zgodq
5.
przetargiem.
przetargu ( Y tv' istotnymi
6. oswiadczenie , ze oferent zapozna\sig z warunkami
urbanistyczno-planistyczn4bgdaca
podmiotowo warunkami umowy) oraz dokumentacj4
je
podstaw4planowaniainwestycji i przyjmuje bez zasttzeieh'
. . c.- ,^^^---^,.
7. Informacjgo:
nieruchomosci i fi nansowanta
u) po"*idv*anych 2r odlachfinansowaniazakupu
inwestycji,
posiadanychobiektow ( z podaniem tytulu
b) doswiadczeniu w budowie lub adaptacji
na prowadzenie ustug Hotelowo
prawnego wladania nieruchomo6ciq)t'pri"rni"zeniem
noclegowymi o standardzie minimum
Konferencyjnych z minimum 100 miejscami
opiso*,, zdjpi i terminow realizacji w/w
trzygwiazdkowym,z podaniem liczby, adies6w,
obiektow,
Konferencyjnychobiektachposiadanych
c) doswiadczeniuw prowadzeniu ustug Hotelowo
z minimum 100 miejscami
(z podaniem tltulu'pra*n"go.-n wladaiia nieruchomo3ci{
trzygwiazdkowym, z podaniem liczby' adresow'
noclegowymi o standardzie initu*
squsfugi hotelarskiw tych obiektach'
opisow i zdjpcorl infor.acji od kiedy prb*ad"one
"" *p"lniony jezeli doSwiadczenietakie
Warunek posiadania doSwiadtz"ni" .rinuie sig
lub spolki bedAcejoferentem'
posiadabezpoSrednioco najmniejjeden uczestnikkonsorcjum
wywo\awczq z zaokr4gleniemjej
8. Oferowane cenQ przewy*szalqcqo minimum 1olocenQ
jej zaplaty'
w gorp do piny.tt dziesiqtekzlotych oraz sposob
wizualizacji w formacie pdf oraz
wformie
(przedstawion4
9. ,,Koncepcjgarchitektoniczn4'
przyszlejinwestycji"
terenuw-skali 1.500) olaz ,,Programuzytkowy
planu zagospodarowania
poszczeg.olnychkondygnacji w skali l:100 z tabelarycznym
-i -fo*i",'."tri'i1
(przedstawiony w rzutach
iaakceptowane przez Pomorskiego Konserwatora
zestawienie- nrnf..ii
elektronicznej z uwzglgdnieniem ustalen
Zabytkow, sporz4dzonew wersji papierowej i
zawartychw:
dla,,centrum Miasta Sztum"'
Przestrzennego
Miejscowym Planie zagospodarowania
pomorskiego
KonserwatoraZabytkow.
Studium urbanistyczno_Historycznym,wytycznyci-

ilil

(:entntm Miasta Sztum,' dostqpnl'
(fulieiscovryplan zugospodarowaniaprzestrzennegodlu ,.
jest
na stronie internetowei IVWW.Sztum'pl
"
sttrtlium (Jrbanistyczrto Historyczne, dostqltne na plycie cD.
- kopia do pobrania w (|rzqdzie Miasta i
WT,lycznePomorskiego Konserw'atora Zabytkow
Gminy Sztum.
]:100 - dostqnn na
lnwetftaryzacla istniejcpych obiektow ,, Wzgdrza Zamkowego" w skali
('D oraz skrzydlopoludniowe zamku w wcrsji papiertme-i'
Bulwaru nad
Dokrtmerftqcja ,,Rewitalizacji Centntm Sznmti Etap II" i modernizacli ,,
,IezioremSztumskimw Sztumie" dttstqpnana CD '
w skali I : I000 do
Mapa do celow inlormacllinych w skali I :500 oraz mapa ewidencyinet
pohrania w siedzibie (/rzqdu.)
inwestycji
10 .Harmonogramrzeczowo - finansowy w ukladzie rocznym do zakoficzenia
Hotelowo
zagospodaro'Jania nieruchomo$ci l4cznie z uruchomieniem Centrum
do 4 lata i 8
ni2
Konferencyjnego, w okresieod ,awariia umowy notarialnej,nie dlu2szym
miesigcy.
Miasta i Gminy
11. Dowod wniesieniawadium w formie potwierdzeniaz Banku lub Urzpdu
Sztum.
VlI. Spos6b PrzYgotowaniaofertY:
Oferenta' z napisem
l.Ofertg nale2y zlohycw opakowaniuuniemozliwiajqcym identyfikacjp
,.Pr zetarg - W zgorzeZamkowe".
2. W opakowaniuwinny znajdowacsig dwie koperty:
w regulaminie
a) pierwsza zawieralqiawszystkie niezbgdneelementy oferty wymienione
przetarguzwYjqtkiemcenY
i..
ceny gruntu I ceny
f; arug-u"u*i"ru1q"a oferowan4cenQnabycia nieruchomoSciz rozbiciem
budowli
2a) eliminuje ofertp z
Uwaga: umieszczenieoferty cenowej w pierwszej z kopert (pkt
przetargu.
podpisaneptzez uprawnlone
: or"rtu i wszystkiedolqczonedo niej oswiadczeniawinny byc
osoby.
przygotowaniaoferty obci4zaj4oferentai nie.podlegaj4zwrotowi.
4.
. _Koszty
sipetapou'ania
niestosuje
gdyuplynelatylkojednaoferta- rvtakimprz-lpadku
no Jotl..i1,.pialpaotu,
cz1nnoSciczpSciniejaunel-

VIII. Spos6bprzeprowadzenia przetargu
kom-isja przetargowa'
1. Czynno$ci zwiqzane z przeprowadzeniemprzetargu wykonuje
2OO4roku w
zgodnie z $ 19 - S t, Rozporz4dzeniaRady Ministto* z dnia 14 wrzeSnia
na zbycie nieruchomosci
sprawiesposobui trybu prr"pro*udzenia prr.turgo* oraz rokowat'r
( Dz. U nt ZOIpor. itOti;, ktora zostaniepowolanaodrqbnymzarzqdzen\em'
komisji przetargowq oraz
2. W przetargunie mog4 uczestniczycosoby wchodz4cew sklad
przetargowej
osoby bliskie tym osob-om,a takze osoby, kiore pozostil4z czlonkami-komisji
w4tpliwoSci co
w takim stosunkuprawnym lub faktyczny*, t. mo2e budzic to uzasadnione
wplynpla tylko jedna
do bezstronnoScikomisji przetargowlj. I.Przetargjest wazny, chocby
oferta spelniaj4cawarunki okre6lonew ogloszeniu'
jawnej w obecnoScioferentowi czpsci
3. przetargpisemnynieograniczonysklai'a sig z czpsci
niejawnejbez udzialu oferentow.
+. w crQscjawnej przetarguw obecnoscioferent6w,komisja przetargowa
a) ustalai podajedo publicznejwiadomoSciliczbq otrzymanychofert

W

b) sprawdzadowody wniesieniawadium '
ceng)
.1 Altonu:e otwarcia oferr (z wyj4tkiem kopert zawierajqcych
d) sprawdzakompletno$czlozonychofert.
"j tp.a*dra tozsamoScosob,ktore zlozyly oferty'
zgloszoneptzez oferentow'
0 plyjm"je wyjaSnienialub oSwiadczenia
do czgsci niejawnej
g) weryfikuje oferty i oglasza, ktore ofert"y zostaty zakwalifikowane

o

przetargu,
przetargu,
h) zawiadamiaoferentow o terminie i miejscu czgsci niejawnej
przetargu'
zamknigcia
ii ru*iuOu,nia oferentowo przewidywanymterminie
ptt^"^t-19:1"':tL
odmawiatak*aiifikowania ofert do czqsciniejawnej
5. Komisja przetargowa
-warunkom
nle
przetargu, zostaly zlo2one po wyznaczonym termlnle'
nie odpowiadaja
co ofert-apowinna zawierac' do
zawieraj4 danych wymienionych w ogloszeniuo przetargu
nieczytelnelub budz4 w4tpliwoScico do
oferty nie dol4czonodowod,, wniesieniawadium, s4
ich treSci.
dokonuje szczegolowejanalizy ofert
6. W czgsci niejawnej przetargukomisja przetargowa
Z" nie wybier a aadneize zloaonychofert'
oraz wybiera najkorzystniejsz4z nich lub stwierd ti.
etapow '
l. Czpicniejawnaprietargu bqdzieskladalasig z dwoch
komisja ocenia :
przetargu
A. W pierwszymetipie, czpsciniejawnej
posiadanychobiektow w ostatnich 10
1. DoSwiadczeniew budowie tuU aOapiacji
prawnegowladanianieruchomoSci$z
latachprzedzlozeniemoferty (z podaniem,tytYh
z minimum 100
przeznaczeni"rnna prowadrenie .,sfug Hotelowo Konferencyjnychza ktore oferta
miejscami noclegowymi o standardzieminimum trzygwiazdkowym
moie uzyskac maksymalnie l5 punktow
Konferencyjnychw obiektach
3. Dofwiadczenie w prowadzeniu uslug Hotelowo
tytutu prawnego wladania
posiadanych w dniu ,lorenia of"rty G podaniem
o standardzieminimum trzy
nieruchomosci{ z minimum 100 miejscami noclegowymi
25 punktow.
gwiazdkowy^l ,uktore oferta *o"i uzyskacmaksymalnie
4.,,Koncepcjparchitektoniczn{'_zaktorqofertamozeuzyskacmaksymalnie25
punklow
5.,,Programuzltkowyprzysz|ejinwestycji'.-zaktoryofertamozeuzyskac
maksYmalnie 25 Punktow
przetargowej dla kazdej z ofert
6. Ocengkrl,teriow poprzedzadyskusjakomisji
i przyznaiejej ocgnq punktowQw ten
7. po dyskusiikomisja dokonuje o.!ny en{
w przyjptej skali
z czlonkow komisji ocenia o-r"np(przyznaiepunkty)
-Jun"go
spos6b, .,eka2dy
jest
arytmetyczna
Srednia
kryterium a nastgpnie ustalana
puntow Ofu
za danekryterium.
pfzyznanyct punt ti* stanowi4caostatecznqpunktacjg
za-ku1de z krlteriow oceny oferty
8. Ustalone wg powyzszego portqdL,, puntty
podlegaj4sumowaniu.
g. Do a*g"go etapuczg$ciniejawnejdopuszczanes4 oferty' kt6re uzyskalyw
pierwszym etapieco najmniej 70 punktow'
z Ofertq
cresci niejawnej przetargu komisja otwiera koperty
B. w o*gi.'"tupie
2o/o
pe\ne
kuade
za
przyznaiqc
cenow4 i dokonuje oceny zto)onej oferty cenowej
podwYzszeniacenYjeden Punkt'
zostanie dodana do liczby punktow
8. Liczba punktow uzyskana za ofertq cenowQ
otrzymanychw pierwszymetapieczqsciniejawnej'
z
ofertg t9, ktora otrzymanajwyzsz4 sump punklow
g. Komisja uznaje za najkorzystniejsz4
obu etapow,czpsciniejawnej ptzetargu'
F n

Iut

ilv
Ity\J'

w obu etapachczpSci
10. W przypadku gdy suma punktow otrzymanychprzez oferentow
kt6ra uzyskalawipcej
niejawnej prtetargu bpdzie.o*nu, za korzystniejsz4uznajesig ofertg'
punkto* w pierwszymetapieczgSciniejawnej'
punkta"jg * obu etapach
i i. W przypadku, gdy d*i. nujl"prr."oferty uzyskaly identyczn4
ograniczony do tych
czpsci niejawnej tio*itlu organizuje dodatkowy przetarg ustny
oferentow.
kolejne
12. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym of'erenci zglaszai4 ustnie
dopoki
post4pieniaceny powy Zel naJiyZs"ej teny iamieszczon:j w rownorzpdnych ofertach,
trzykrotnegowywolania nie ma dalszychpostqpien
mimo
. . . :- j
-siQctapowanra
oferta- rvtakimpr4'padkuniestosuje
tylko-iedna
gdyupl-vngla
niedotylzvprzyp-adt<u.
cz1mo3ci czgSciniejanne1.

IX. RozstrzygniPciePrzetargu

o

jezeli :
l. Przetarguwazasig za zakoficzonywynikiem negatywnym'
- nie wplyngla ani jedna oferta,
- 2adenzuczestnikow nie zaoferowal ceny wyzszej od ceny wywolawczej,
- komisja przetargowastwierdzi,2e 2adnaoferta nie spelniawarunkow przetafgu'
sig za zamknigtyz chwil4 podpisaniaprotokofu.
2. Przetarguwa.Za
uczestnikow
3. przewodnicz4cy komisji przetargowei zawiadamiana piSmie wszystkich
3
dni od dnia
niz
dtu2szym
przetargu,ktorzy zlo.zylioierty, o wyniku przetarguw terminie nie
zamknigciaprzetargn.
przetargu zostanieustalonajako nabywca, wplacone wadium
4. Osobie, ktora 'iwyniku
zostaje zaliczonana poczet nabycia nieruchomoSci'
dnia: odwolania'
5. Wadium zostaje zwroconi nie pozniej jak w ci4gu trzech dni od
nie wygrania przetarguna
zamknigcia, uniewaznienia, zakoficzeniawynikiem negatywnym,
konto wskazanePrzez Oferenta.
od dnia dorpczenia
6. Uczestnik przetargu moze zaskarhyc w ci4gu siedmiu dni
przetargu do
zawiadomienia o \I/yniku przetargu, czynnoSci zwiqzanez przeprowadzeniem
Rady Miasta i GminY w Sztumie.
przetargu z
7. iurmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwolania
z ofert'
wainych pfTyczynlub zamknipcia przetargu bez wyboru kt6rejkolwiek

X. Zawarcie umowY notarialnej
umowy notarialnej'
1. Protokol z przeprowadzonegoprzetargustanowipodstawgdo zawarcia
zobowi4zanabqdziedo
2. Osobawyloniona w drodze przetargrijakonabywcanieruchomoSci
organizatoraprzetargu'
zawarciaumowynotarialnejwierminie i miejscuwyznaczonymprzez
2l dni od dnia
3.Termin zawarcia u*o*y notarialnej zoitanie wyznaczony w ci4gu
rozstrzygnigcia Przetargu.
zawiadomieniao
4. Wyznaczony termin-nie mo2e byc krotszy niz 7 dni od dnia dorqczen\a
rozstrzygniPciuPrzetargu.
do zawarclaumowy w
5. Jezeiiosoba ustalonajako nabywca nieruchomoscinie przyst4pi

wadiumlY-"pi1?:-1lt::::1t:y
wplacone
miejscui terminiepodany*w zawiadomieniu'
z
ponosi'koszty zawarcia umowy notarialnej, oraz oplay s4dowe zv'trqzane
S.Nabywca
dokonaniemwpisow w ksiggachwieczystychi ich zalo2eni
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