
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8249/18/VII/P 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2018 r.

REGULAMIN

przetargu pisemnego ograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność
Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezydent Miasta Gdyni.
2. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
3. Przedmiotem przetargu jest oddanie w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego

pomieszczeń  użytkowych  stanowiących  własność  Gminy  Miasta  Gdyni,  usytuowanych
w budynku przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni.

4. Umowa najmu z podmiotem leczniczym, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta
na czas określony do 10 lat.

§ 2.
Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu

1. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które:
a) prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  działalności

leczniczej  (j.t..  Dz.  U.  z 2018 r.,  poz.  160) oraz ustawy z  dnia  5 grudnia  1996 r.
o  zawodach  lekarza  i  lekarza  dentysty  (j.t..  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  617  ze  zm.)
z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (j.t..
Dz. U. z 2018 r., poz. 646),

b) spełniają warunki wymagane w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej
opiece zdrowotnej (j.t.. Dz. U. z 2017 r. poz. 2217 ze zm.), 

c) posiadają  uprawnienia  do  występowania  w  obrocie  prawnym,  zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, 

d) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  a  także  dysponują  osobami
uprawnionymi do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przetargiem.

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:
a)  złożenie oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, której wzór stanowi

załącznik  nr  1 do  niniejszego  regulaminu  wraz  z  wymaganymi  oświadczeniami
i zaświadczeniami

b) wpłata wadium w wysokości i na numer konta podanego w ogłoszeniu o przetargu
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub

pismem odręcznym. 
4. Formularz oferty, załączniki  stanowiące dokumenty oraz oświadczenia oferenta powinny być

podpisane przez osobę mającą prawo do reprezentowania podmiotu lub osobę przez niego
upoważnioną.

5. W przypadku,  gdy  oferent  jako  załącznik  do  oferty  załączy  kopie  dokumentu,  kopia  ta
powinna  być  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osoby  upoważnione  do
reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.



6. Upoważnienie do podpisywania ofert ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych przez oferenta.

7. Oferta winna zawierać:
a) dane  identyfikacyjne  oferenta,  tj.  nazwa  firmy/działalności  gospodarczej,  nr  NIP

i REGON, siedziba firmy, adres e-mail - do korespondencji na potrzeby niniejszego
przetargu

b) datę sporządzenia oferty,
c) umocowanie  do  udziału  w  przetargu,  jeżeli  w  imieniu  oferenta  występuje

pełnomocnik,
d) informację  dotyczącą  doświadczenia  w  prowadzeniu  podmiotu  leczniczego

świadczącego usługi zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w okresie
od 01.01.2008r do dnia składania ofert, stanowiącą kryterium nr 1,

e) informację  dotyczącą  liczby  obsłużonych  pacjentów  przez  lekarzy  podstawowej
opieki zdrowotnej w czasie ostatniego pełnego miesiąca obejmującego okres podany
w kryterium 1, stanowiącą kryterium nr 2,

f) oświadczenie  oferenta  o zapoznaniu  się  ze  stanem technicznym pomieszczeń oraz
regulaminem  przetargu  i  projektem umowy  najmu i  przyjmuje  je  bez  zastrzeżeń,
stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu,

g) oświadczenie  o  spełnieniu  warunków,  o  których  mowa  w  §  2  pkt  1  niniejszego
regulaminu, stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu

h) dowód wpłaty wadium (kserokopia),
i) dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności medycznej. 

8. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Urzędu Miasta Gdyni
i zawierającej oznaczenie:

,,Przetarg pisemny ograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.”

Nie otwierać przed ……………
9. Oferty należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta na parterze budynku przy al. Marsz.

Piłsudskiego 52/54 w Gdyni w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
10. Wyłoniony w drodze przetargu podmiot we własnym zakresie oraz na własny koszt dostosuje

przedmiot  najmu  do  wymogów  związanych  z  jego  przeznaczeniem,  a  w  szczególności:
opracuje  projekt  budowlany  przebudowy  części  budynku  objętej  umową  najmu  wraz  ze
zmianą  sposobu  użytkowania,  uzyska  wymagane  przepisami  prawa  pozwolenia  i
przeprowadzi roboty budowlane w niezbędnym zakresie.

11. W  związku  z  koniecznością  przebudowy  i  dostosowania  pomieszczeń  do  charakteru
prowadzonej działalności, przewidziane jest zwolnienie z opłat za czynsz  do dnia rozpoczęcia
działalności, jednak nie dłużej niż do 31.12.2019 r.

12. Zwolnienie z opłat za czynsz nie obejmuje opłat związanych z kosztami eksploatacyjnymi
wynikającymi z użytkowania pomieszczeń,  które najemca będzie zobowiązany ponosić od
dnia podpisania umowy najmu.

§ 3.
Ocena ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Gdyni w dniu 30.08.2018 r.  o godz. 10ºº w pokoju
nr 101. 

2. Kryteria oceny ofert:
a) Kryterium nr 1 - doświadczenia w prowadzeniu podmiotu leczniczego, świadczącego

usługi zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.01.2008r
do dnia składania ofert. Należy podać liczbę pełnych miesięcy, ze wskazaniem okresu
jego  trwania  (dat  skrajnych).  Za  każdy  pełny  miesiąc  świadczenia  usług  oferent
otrzyma 0,1 pkt. 

b) Kryterium nr  2 -  liczba obsłużonych pacjentów przez lekarzy podstawowej  opieki
zdrowotnej  w  czasie  ostatniego  pełnego  miesiąca  obejmującego  okres  podany  w
kryterium nr 1. Punkty będą przyznawane według następującego wzoru:



P = (CH1 : CH2) * 10 pkt. 
Gdzie:

P – liczba punktów otrzymanych w kryterium nr 2 
CH1 – liczba pacjentów podana w badanej ofercie 
CH2 – największa liczba pacjentów spośród zaoferowanych w kryterium nr 2.
Liczba uzyskanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Kryterium nr 3 - Oferent może uzyskać dodatkowe punkty:
a) jeżeli prowadzona przez niego działalność została zarejestrowana w Gdyni -  2 pkt.,
b) pacjenci  maja  możliwość  skorzystania  z  rejestracji  internetowej  do  lekarza

podstawowej opieki zdrowotnej – 2 pkt.
4. Wygra oferta najwyżej oceniona, czyli ta z największą liczbą punktów w ocenie końcowej.
5. W przypadku ofert,  które uzyskają jednakową, najwyższą liczbę punktów zwycięży oferta

tego podmiotu, który uzyskał większą liczbę punktów w kryterium 1, jeśli oferty uzyskały w
tym kryterium jednakową ilość punktów, to zwycięży oferta tego podmiotu, który uzyskał
większą liczbę punktów w kryterium 2.

6. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia przetargu, zorganizowane zostaną negocjacje dla
oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Negocjacje będą dotyczyły czasu niezbędnego
do uruchomienia usług w najmowanym lokalu. Wybrany zostanie ten podmiot, który wskaże
krótszy  okres  dostosowania  pomieszczeń  do  prowadzenia  działalności.  Niedotrzymanie
wskazanego  terminu wiąże się z utratą zwolnienia z płacenia czynszu, o którym mowa w § 2
ust. 11 niniejszego regulaminu.

7. O  terminie  przeprowadzenia  negocjacji  oferenci  zostaną  poinformowani  w  odrębnym
zawiadomieniu.

8. Termin negocjacji wyznaczony zostanie nie później niż na miesiąc do dnia otwarcia ofert.
9. Wszyscy  oferenci  zostaną  niezwłocznie  zawiadomieni  o  wyborze  oferty  ze  wskazaniem

oferenta, którego ofertę wybrano.  

§ 4.
Wadium

1. Wadium ustala się w wysokości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
2. Wadium należy   wpłacić  formie  przelewu bankowego  na  konto  Urzędu Miasta  Gdyni  nr

53-1440-1026-0000-0000-0040-1037 PKO Bank Polski S.A. w Gdyni. 
3. Wpłat  należy  dokonać  z  odpowiednim  wyprzedzeniem,  ponieważ  za  dochowany  termin

wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta. 
4. Na dowodzie  wpłaty  wadium musi  figurować ten sam podmiot,  z  którym zawierana

będzie umowa najmu. 
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet przyszłego

czynszu najmu. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się na wezwanie i nie podpisze
umowy  najmu  pomieszczenia  użytkowego  –  wpłacone  przez  niego  wadium  ulega
przepadkowi.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie mu zwrócone nie
później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na nr konta bankowego,
z którego dokonano wpłaty.  

§ 5.
Komisja Przetargowa

1. Nad prawidłowym przebiegiem przetargu nadzór sprawuje Komisja Przetargowa powołana
przez Prezydenta Miasta Gdyni.

2. W przetargu nie mogą uczestniczyć przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz
osoby im bliskie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 ze zm.) tj.  zstępni,  wstępni,  rodzeństwo,



dzieci  rodzeństwa,  małżonek,  osoby  przysposabiające  i  przysposobione  oraz  osoby,  które
pozostają z przewodniczącym i członkami komisji w faktycznym pożyciu.

§6.
Przebieg przetargu

1. Przetarg składa się z dwóch części jawnej i niejawnej.
2. Część jawna odbywa się w obecności oferentów.
3. W części jawnej Komisja Przetargowa:

 podaje informacje dotyczące przedmiotu przetargu i jego ogłoszenia,
 podaje liczbę złożonych ofert,
 sprawdza  stan  zabezpieczenia  kopert,  a  następnie  dokonuje  ich  otwarcia  zgodnie

z kolejnością wpływu,
 Przewodniczący  Komisji  odczytuje  oferty  według  kolejności  ich  wpływu  i  przyjmuje

wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów lub ich pełnomocników,
 stwierdza  kompletność  ofert  pod  względem  spełnienia  przez  oferentów  wymogów

określonych w § 2 ust. 7,
 zawiadamia o terminie i miejscu przeprowadzenia części niejawnej przetargu.

4. W części  niejawnej  przetargu  Komisja  Przetargowa  dokonuje  szczegółowej  analizy  ofert
i wybiera najkorzystniejszą z nich przy uwzględnieniu kryteriów określonych w § 3 ust. 2-5
lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.

5. Komisja Przetargowa odrzuca oferty, jeżeli:
 nie zostały spełnione wymogi określone w § 2 ust. 7 ( nie zawierają danych lub dane te są

niekompletne),
 zostały złożone po terminie,
 są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

6. Nieobecność oferenta  w części  jawnej  nie  powoduje  odmowy zakwalifikowania  oferty do
części niejawnej. 

7. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu. 

§ 7.
Protokół z przetargu

1. Przewodniczący  Komisji  Przetargowej  sporządza  protokół  z  przeprowadzonego  przetargu,
który powinien zawierać informacje o:

a) dacie  sporządzenia  protokołu,  rodzaju  przetargu,   terminie  i  miejscu  jego
przeprowadzenia,

b) składzie Komisji Przetargowej,
c) oznaczeniu pomieszczeń będących przedmiotem przetargu według adresu,  katastru

nieruchomości gruntowej  i księgi wieczystej,
d) obciążeniach nieruchomości,
e) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez uczestników przetargu,
g) osobach dopuszczonych i  niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz z

podaniem uzasadnienia;
h) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową,
i) osobie albo  firmie wyłonionej w przetargu jako najemcy pomieszczenia,

2. Protokół  przeprowadzonego  przetargu  podpisują  przewodniczący  i  członkowie  Komisji
Przetargowej.

3. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy najmu.



§ 8.
Zawarcie umowy

1. Osoba  lub  reprezentant/pełnomocnik  firmy wyłonionej  w  przetargu  jako  najemca
pomieszczenia  winny  podpisać  umowę  najmu  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania
stosownego wezwania z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta
Gdyni. 

2. W razie  nie  dotrzymania  powyższego  terminu  lub  nie  podpisania  umowy  z  przyczyn
zawinionych  przez  wygrywającego  przetarg,  wpłacone  przez  niego  wadium  ulega
przepadkowi.

3. Informacja o rozstrzygnięciu wraz ze wskazaniem oferenta, którego ofertę wybrano zostanie
podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Gdyni oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
2. Uczestnikom przetargu przysługuje prawo składania wszelkich pisemnych zastrzeżeń co do

jego  ważności  do  Prezydenta  Miasta  Gdyni  w  ciągu  7  dni  od  dnia  podania  informacji
o  rozstrzygnięciu  do  publicznej  wiadomości.  Wniesienie  odwołania  przez  któregokolwiek
z uczestników wstrzymuje termin zawarcia umowy do czasu rozpatrzenia zasadności  tych
zastrzeżeń.

3. Komunikacja z oferentami odbywa się osobiście, drogą mailową na adres wskazany w ofercie,
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty.

4. Do rozstrzygania spornych kwestii w sprawie przetargu upoważniony jest Prezydent Miasta
Gdyni. 

5. Niniejszy regulamin jest jawny.


