Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 71/Z/2017
Zarządu MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ODDANIA
W NAJEM/DZIERŻAWĘ/PODDZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI
PRZEZ MOSiR „BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa procedury i zasady postępowania związane z oddawaniem
w najem/dzierżawę/poddzierżawę nieruchomości, w tym wszelkiego rodzaju pomieszczeń, w tym
lokali użytkowych, powierzchni w obiektach/budynkach/nieruchomościach oraz nieruchomości
gruntowych lub ich części, stanowiących własność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca"
w Lublinie Sp. z o.o. lub znajdujących się w dzierżawie MOSiR.
2. Ilekroć w Regulaminie użyto określenia:
a) MOSiR/Spółka/Wynajmujący/Wydzierżawiający - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji „Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie;;
b) Zarząd - należy przez to rozumieć Zarząd Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca"
w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie;
c) nieruchomość - należy przez to rozumieć nieruchomości w tym wszelkiego rodzaju
pomieszczenia, w tym lokale użytkowe, powierzchnie w obiektach/budynkach/nieruchomościach
o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w rozumieniu ustawy o własności lokali z dnia
24.06.1994r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.), nieruchomości gruntowe stanowiące
własność MOSiR lub nieruchomości znajdująca się w dzierżawie MOSiR;
d) najemca/dzierżawca/poddzierżawca
należy
przez
to
rozumieć
najemcę/dzierżawcę/poddzierżawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
e) najem/dzierżawa/poddzierżawa - należy przez to rozumieć najem/dzierżawę/poddzierżawę
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
f) oferent - należy przez to rozumieć uczestnika postępowania przetargowego/konkursowego.
§2
Oddanie
nieruchomości
w
najem/dzierżawę/poddzierżawę
najemcy/dzierżawcy/podzierżawcy w następujący sposób:
a) tryb bezprzetargowy;
b) tryb przetargu ustnego (licytacja);
c) tryb przetargu pisemnego;
d) konkursu.

następuje

poprzez

wyłonienie

Rozdział II
Tryb bezprzetargowy
§3
1. Tryb bezprzetargowy ma zastosowanie w przypadku nieruchomości stanowiących własność MOSiR.
Zarząd może podjąć decyzję o oddaniu nieruchomości stanowiących własność MOSiR
w najem/dzierżawę/poddzierżawę w innym z trybów przewidzianych w § 2 powyżej.
2. Tryb bezprzetargowy może mieć zastosowanie w przypadku nieruchomości dzierżawionych przez
MOSiR, zgodnie z decyzją podejmowaną przez Zarząd, potwierdzoną pisemnie na karcie trybu
bezprzetargowego stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu, wyłącznie jeśli Zarząd
uzna ten tryb za uzasadniony, w szczególności w następujących przypadkach:
a) uzasadnionych realizacją celów określonych aktem założycielskim Spółki;
b) oddawania w najem/dzierżawę/poddzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności innej niż działalność gospodarcza;
c) gdy nie dojdzie do rozstrzygnięcia zarówno pierwszego, jak i drugiego przetargu oraz konkursu;
d) w przypadku nieruchomości lub jej części, mogących poprawić warunki zagospodarowania

nieruchomości przyległej, bądź jeśli nieruchomość ta nie może być zagospodarowana jako
odrębna;
e) jeśli Rada Miasta Lublin w drodze zarządzenia lub uchwały zwolni przedmiotową nieruchomość
z obowiązku zastosowania trybu przetargowego;
f) uzasadnionych rodzajem działalności prowadzonej przez najemcę/dzierżawcę/podzierżawcę,
która w rozumieniu celów realizowanych przez MOSiR pozostaje we wzajemnym uzupełnieniu
dla osiągnięcia bardziej racjonalnego wykorzystania przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości
m.in. rodzaj, charakter nieruchomości, przeznaczenie usług dla klientów pod kątem
komplementarności oferty danego obiektu lub Spółki, cele działalności zbieżne z oczekiwaniami
społecznymi, społeczno-gospodarczymi, potrzebami społeczności lokalnej;
g) w przypadku otrzymania oferty na najem/dzierżawę/poddzierżawę nieruchomości
odpowiadającej ofertom rynkowym, po wydaniu opinii przez odpowiednio Kierownika danego
obiektu/Kierownika Działu Obsługi Klienta Komercyjnego/Kierownika Działu Obsługi Partnerów
Biznesowych Spółki o zasadności najmu/dzierżawy/poddzierżawy na zasadach określonych
w ofercie;
h) gdy z przyczyn niezależnych od MOSiR przeprowadzenie przetargu albo konkursu, z uwagi na
czas niezbędny do ich przeprowadzenia, może spowodować szkodę po stronie MOSiR.
3. Oddanie nieruchomości w najem/dzierżawę/poddzierżawę w trybie bezprzetargowym, o którym
mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu może być poprzedzone negocjacjami, wystąpieniem
z zapytaniem ofertowym lub innymi działaniami mającymi na celu optymalizację warunków
najmu/dzierżawy/poddzierżawy nieruchomości.
4. Warunki najmu/dzierżawy/poddzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa
w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, w szczególności odnoszące się do stawki czynszu i czasu
obowiązywania umowy, ustalane są zgodnie z zapisami par 18 ust. 2 pkt b) poniżej.
Rozdział III
Ogólne zasady organizacji przetargu/konkursu
§4
1. Przetargowi/konkursowi podlega tylko powierzchnia użytkowa bez wyposażenia wnętrz i innych
urządzeń (np. zabezpieczających, alarmowych, wyposażenia, których zasady użytkowania
dodatkowo powinny być uregulowane w umowie). W celu przeprowadzenia przetargu/konkursu
Zarząd powołuje Komisję przetargową/konkursową (Komisja), w skład której wchodzi od 3 do 5
pracowników MOSiR. Zarząd może podjąć decyzję o objęciu przetargiem/konkursem również
wyposażenie nieruchomości.
2. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zgodnie
z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Komisja podejmuje kolegialnie wszelkie czynności w postępowaniu przetargowym/konkursowym nie
zastrzeżone niniejszym Regulaminem do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem wytycznych
Zarządu i czuwa nad prawidłowością całego postępowania przetargowego/konkursowego.
4. Z przeprowadzonego postępowania Komisja przetargowa/konkursowa sporządza protokół, który
podpisują wszyscy jej członkowie. Protokół powinien zawierać w szczególności:
a) oznaczenie miejsca i terminu przeprowadzenia przetargu/konkursu;
b) imiona i nazwiska członków Komisji;
c) oznaczenie uczestników przetargu/konkursu;
d) zaoferowaną najwyższą stawkę czynszu, a w przypadku przetargu pisemnego/konkursu, stawki
czynszu zaoferowane przez każdego z uczestników;
e) w przypadku konkursu, ocenę pozostałych kryteriów wyboru ofert,
f) dane oferenta, który wygrał przetarg/konkurs;
g) podpisy członków Komisji.
§5
1. W Komisji nie mogą uczestniczyć osoby zamierzające brać udział w przetargu/konkursie oraz osoby,
z którymi uczestnik przetargu pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
2. W przypadku stwierdzenia, że członek Komisji pozostaje z którymkolwiek z uczestników
przetargu/konkursu w stosunku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinien zostać on
niezwłocznie wyłączony z udziału w postępowaniu.
§6

W przetargu/konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, spełniające warunki udziału w przetargu/konkursie określone przez
MOSiR. Podmioty te mogą ustanawiać pełnomocnika do reprezentowania ich w przetargu/konkursie,
przedkładając MOSiR oryginał udzielonego pełnomocnictwa.
§7
1. Miesięczną stawkę wywoławczą czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej nieruchomości lub
zryczałtowaną miesięczną stawkę czynszu za całą nieruchomość ustala się na podstawie analizy
rynku najmu/dzierżawy/poddzierżawy podobnych nieruchomości, obowiązującej na terenie Miasta
Lublin, z uwzględnieniem w szczególności lokalizacji danej nieruchomości, jej stanu technicznego
powierzchni, a także innych czynników mogących mieć wpływ na wysokość stawki czynszu, przy
czym analiza rynku nie stanowi załącznika do dokumentacji przetargowej/konkursowej.
2. Miesięczna stawka wywoławcza podawana jest w kwotach netto z dodatkowym określeniem
obciążenia podatkowego związanego z konkretnym przedmiotem przetargu/konkursu.
3. Zarząd może podjąć decyzję o ogłoszeniu przetargu/konkursu bez wskazywania stawki wywoławczej
czynszu. W takim wypadku Zarząd ocenia, czy stawka proponowana przez oferenta, którego oferta
ma zostać wybrana, jest stawką rynkową, przy uwzględnieniu specyfiki danego przedmiotu
najmu/dzierżawy/poddzierżawy. W przypadku stwierdzenia, iż stawka nie odpowiada warunkom
rynkowym, Zarząd może podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu/konkursu.
§8
1. Przystąpienie do przetargu/konkursu może zostać uzależnione od wpłacenia wadium. W przypadku,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym warunkiem uczestnictwa w przetargu/konkursie jest
wpłata wymaganego wadium na rachunek bankowy MOSiR w terminie wskazanym w ogłoszeniu
o przetargu/konkursie i przedłożenie dowodu jego uiszczenia wraz z ofertą lub w przypadku licytacji
przedłożenia dowodu wpłaty wadium Komisji.
2. W przypadku ogłoszenia przetargu/konkursu łącznie na więcej niż jedną nieruchomość Zarząd może
określić wadium odrębnie dla każdej nieruchomości.
3. Wadium wniesione przez Oferenta, który wygrał przetarg/konkurs, podlega przekształceniu w kaucję
zabezpieczającą ewentualne roszczenia MOSiR powstałe po zawarciu umowy. W uzasadnionych
przypadkach i na odrębnych zasadach niż określone niniejszym Regulaminem wadium
przekształcone w kaucję może być zaliczone na poczet czynszu.
4. MOSiR w trakcie trwania umowy najmu/dzierżawy lokuje kaucję na rachunku bankowym, przy czym
rozliczenie kaucji wraz z odsetkami następuje dopiero po ustaniu umowy.
5. W przypadku nie przystąpienia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu/konkursu do zawarcia
umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta, który wygrał przetarg/konkurs wadium przepada na
rzecz MOSiR i nie podlega zwrotowi.
6. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie lub nie wygrały przetargu wadium zwraca
się nie później niż po upływie 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu/konkursu
na podstawie wypełnionego wniosku.
§9
1. Ogłoszenie o przetargu/konkursie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeniowej w siedzibie MOSiR i/lub zamieszczenie na stronie internetowej MOSiR,
a w uzasadnionych przypadkach również w inny sposób.
2. Ogłoszenie o przetargu/konkursie podaje się do wiadomości publicznej co najmniej 14 dni przed
wyznaczonym terminem przetargu/konkursu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć
decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Ogłoszenie przetargowe/konkursowe powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę i siedzibę MOSiR;
b) adres i przeznaczenie nieruchomości lub informację o braku przeznaczenia;
c) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu/konkursu oraz termin składania ofert;
d) stawkę wywoławczą, jeżeli została ustalona;
e) w przypadku konkursu, pozostałe kryteria wyboru ofert;
f) wysokość wadium, jeżeli jest wymagane, a także zasady jego wnoszenia, zwrotu i przepadku na
rzecz MOSiR;
g) zastrzeżenie o możliwości odwołania lub unieważnienia przetargu/konkursu;
h) szczegółowe warunki na jakich przetarg/konkurs jest przeprowadzany, jeśli zostały ustalone;
i) warunki udziału w przetargu/konkursie, w tym minimalną treść oferty i dokumenty, które należy
do niej dołączyć;

j)

informacje, że Oferent ma obowiązek zaproponować kwotę miesięcznego czynszu, zakres
przewidywanej działalności, proponowany czas najmu/dzierżawy/poddzierżawy;
k) informację, że Oferent musi zapoznać się z Regulaminem i ogłoszeniem które udostępnione są
na stronie internetowej MOSiR oraz w siedzibie MOSiR;
l) informację, że podpisanie umowy z wygrywającym przetarg/konkurs, może zostać uzależnione
od wpłacenia przez niego kaucji zabezpieczającej ewentualne roszczenia MOSiR z tytułu zawartej
umowy
najmu/dzierżawy/poddzierżawy
w
wysokości
nieprzekraczającej
2-krotności
miesięcznego czynszu najmu/dzierżawy/poddzierżawy brutto.
4. MOSiR zastrzega prawo wprowadzenia zmiany do ogłoszenia przetargowego/konkursowego, termin,
o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wydłuża się odpowiednio.
§ 10
Złożenie oferty przetargowej/konkursowej lub deklaracji przystąpienia do licytacji przez Oferenta oznacza, że
Oferent zapoznał się i akceptuje nieruchomość pod względem jej stanu technicznego, powierzchni oraz
potrzeb remontowych.
Rozdział IV
Przetarg ustny (licytacja)
§ 11
Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.
§ 12
1. Komisja przetargowa weryfikuje tożsamość uczestników przetargu i ich pełnomocników oraz,
w przypadku gdy zostało to przewidziane w ogłoszeniu, spełnianie przez nich dodatkowych
warunków udziału w postępowaniu, w tym zwłaszcza co do warunku wpłacenia wymaganego
wadium.
2. Komisja dopuszcza do udziału w przetargu tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty
wymagane przez MOSiR i spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania, a ich tożsamość może
zostać odpowiednio zweryfikowana. W tym celu sporządzana jest lista uczestników przetargu, którą
podpisuje każdy z uczestników lub jego pełnomocnik.
3. Licytację prowadzi wybrany przez Komisję jej członek, który rozpoczyna licytację przekazując
uczestnikom informacje o przedmiocie przetargu, minimalnej stawce czynszu stanowiącej stawkę
wywoławczą, ewentualnych zmianach w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, jeżeli
zaszły po wywieszeniu ogłoszenia o przetargu oraz związane z tym zmiany warunków przetargu,
skutkach uchylenia się od zawarcia umowy, innych warunkach udziału w przetargu oraz zasadach
jego przeprowadzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i treścią ogłoszenia.
Prowadzący licytację podaje do wiadomości uczestników imiona i nazwiska osób lub nazwy firm,
które zostały dopuszczone do udziału w przetargu.
4. Licytacja rozpoczyna się od wywołania miesięcznej stawki minimalnej za 1 m 2. Uczestniczy zgłaszają
postąpienia w wysokości ustalanej każdorazowo w Ogłoszeniu przetargowym, a zaoferowana cena
przestaje wiązać uczestnika, gdy inny uczestnik licytacji złożył ofertę korzystniejszą. Po ustaniu
zgłoszeń postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą stawkę, zamyka
przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy, która przetarg wygrała.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferował
co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
Rozdział V
Przetarg/konkurs pisemny
§ 13
1. Pisemna oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do
ogłoszenia.
2. Do oferty Oferent musi dołączyć, opatrzone podpisem oraz, w przypadku gdy Oferentem jest osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, podpisem i pieczęcią:
a) oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem oraz warunkami przetargu/konkursu i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b) zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy najmu/dzierżawy/poddzierżawy opracowany przez
MOSiR - parafka na każdej stronie wzoru umowy.
3. MOSiR zastrzega prawo do umieszczenia w ogłoszeniu i żądania od oferenta przedłożenia w ofercie
następujących dokumentów:

a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami;
b) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami.
4. W przypadku oferentów, którzy dotychczas współpracowali z MOSiR:
a) Oferent musi dołączyć do oferty zaświadczenie z MOSiR o braku zaległości w opłatach (wg
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu);
b) Oferent musi dołączyć kopię protokołu zdawczo-odbiorczego lub oświadczenie potwierdzające
wykonanie wszelkich czynności zdawczo-odbiorczych związanych z wygaśnięciem lub
rozwiązaniem dotychczasowych umów z MOSiR, jeśli w ogłoszeniu MOSiR zastrzeże taki
obowiązek.
5. W przypadku wymagania wadium do przetargu Oferent do oferty musi dołączyć wniosek o wypłatę
wadium wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
§ 14
1. Komisja dokonuje otwarcia ofert i ustala, które z nich uznaje za ważne oraz które z nich nie
spełniają wymagań określonych przez MOSiR.
2. Przetarg wygrywa ten z Oferentów, który spełnia wymagania ustalone przez MOSiR i zaoferował
najkorzystniejsze warunki tzn. uzyskał największą ilość punktów.
3. W przypadku ustalenia, że kilku Oferentów uzyskało tą samą ilość punktów Komisja postanowi
o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ograniczonej pomiędzy tymi Oferentami wyznaczając
jednocześnie termin licytacji.
4. W przypadku ustalenia, że złożona przez Oferenta oferta wymaga uzupełnienia, Oferent może zostać
pisemnie wezwany do uzupełnienia braków w ofercie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania
wezwania, przy czym termin rozstrzygnięcia przetargu wydłuża się o czas wyznaczony na
uzupełnienie oferty. Przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki
określone w ogłoszeniu o przetargu oraz Oferent zaproponował cenę wyższą od wywoławczej.
Rozdział VI
Konkurs
§ 15
1. Do konkursu stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące przetargu
pisemnego, z zastrzeżeniem, że w konkursie poza kryterium ceny ustalane są również inne kryteria,
w szczególności przykładowo dotyczące planów zagospodarowania nieruchomości, planów
inwestycyjnych oraz przyszłej działalności prowadzonej w nieruchomości będącej przedmiotem
konkursu, w tym koncepcje prowadzenia planowanej działalności.
2. Szczegółowe warunki na jakich organizowany jest konkurs każdorazowo określa Zarząd w poleceniu
dotyczącym organizacji konkursu.
Rozdział VII
Rozstrzygnięcie przetargu/konkursu
§ 16
1. Przetarg/konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeśli nikt nie przystąpił do
przetargu/konkursu, nie wpłynęła ani jedna oferta, żaden z uczestników przetargu/konkursu nie
zaoferował
ceny
wyższej
od
wywoławczej
(jeżeli
była
określona)
lub
Komisja
przetargowa/konkursowa stwierdziła, że żadna z ofert nie spełnia warunków przetargu/konkursu.
2. Jeżeli pierwszy przetarg/konkurs został zakończony wynikiem negatywnym, a w przetargu/konkursie
tym określone były stawki wywoławcze czynszu, do drugiego przetargu/konkursu mogą być one
obniżone o max. 30%, a termin drugiego przetargu/konkursu wyznacza się nie wcześniej niż 14 dni
po zakończeniu pierwszego przetargu/konkursu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć
decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli drugi
przetarg/konkurs został zakończony wynikiem negatywnym zawarcie umowy może nastąpić
w sposób określony w Rozdziale II niniejszego Regulaminu (tryb bezprzetargowy), w terminie nie
przekraczającym 12 miesięcy od daty zakończenia drugiego przetargu/konkursu.
§ 17
1. O wynikach trybu pisemnego przetargu/konkursu zawiadamia się uczestników w następujący
sposób:
a) wygrywającego oferenta - na piśmie ze wskazaniem terminu zawarcia umowy najmu/dzierżawy/
poddzierżawy i wpłacenia kaucji, jeżeli jest wymagana;

b) pozostałych oferentów - przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOSiR lub na stronie
internetowej MOSiR.
2. Wygrywający oferent jest zobowiązany do podpisania umowy najmu/dzierżawy/poddzierżawy na
warunkach wynikających z ogłoszenia, wzoru umowy i złożonej oferty. Umowa powinna zostać
podpisana w terminie wyznaczonym przez MOSiR pod rygorem uznania, iż przetarg/konkurs został
zakończony wynikiem negatywnym.
Rozdział VII
Warunki najmu/dzierżawy/poddzierżawy
§ 18
1. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne oddawane są w najem/dzierżawę/poddzierżawę
maksymalnie na okres nie dłuższy niż to wynika z Umów Dzierżawy pomiędzy Gminą Lublin a MOSiR.
2. Stawki czynszu za najem/dzierżawę/poddzierżawę nieruchomości ustala się w sposób następujący:
a) w przypadku oddania nieruchomości w najem/dzierżawę/poddzierżawę w wyniku
przetargu/konkursu - w wysokości uzyskanej w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty;
b) w przypadku oddania nieruchomości w najem/dzierżawę/poddzierżawę w trybie
bezprzetargowym – w wysokości ustalonej przez Zarząd na wniosek odpowiednio Kierownika
danego obiektu/Kierownika Działu Obsługi Klienta Komercyjnego/Kierownika Działu Obsługi
Partnerów Biznesowych Spółki
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 19
MOSiR zastrzega sobie prawo odwołania przetargu/konkursu, przed upływem terminu składania ofert lub
unieważnienia przetargu/konkursu i odstąpienia od zawarcia umowy z wygrywającym przetarg/konkurs bez
podania przyczyny. W takim wypadku uczestnik, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie może domagać się
zawarcia umowy najmu/dzierżawy/poddzierżawy, jak również nie przysługują mu żadne roszczenia
finansowe względem MOSiR, za wyjątkiem roszczenia o zwrot wpłaconego wadium lub wadium
przekształconego w kaucję zabezpieczającą.
§ 20
Dokumentację dotyczącą przetargów/konkursów lub procedur bezprzetargowych po przekazaniu przez
Komisję przechowuje odpowiednio Kierownik danego obiektu, Kierownik Działu Obsługi Klienta
Komercyjnego/Kierownik Działu Obsługi Partnerów Biznesowych Spółki do wglądu Zarządu i pracowników
MOSiR,
którzy
nadzorują
lub
zarządzają
realizacją
zawartej
w
wyniku
postępowania
przetargowego/konkursowego umowy najmu/dzierżawy/poddzierżawy.

