
Wyciąg z ogłoszenia  

 

Burmistrz Miasta Kłodzka 

 ogłasza  

I przetarg pisemny ograniczony  

do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dostaw ciepła, 

spełniających następujące warunki:  

 

1. Posiadają aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania lub dostarczania ciepła lub 

prowadzą aktualnie działalność gospodarczą polegającą na dostawie energii 

cieplnej w okresie minimum ostatnich 10 lat.  

2. Nie są w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji. 

3. Nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne. 

 

na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu, zlokalizowanego w Kłodzku, przy  

ul. Św. Wojciecha 23 o powierzchni 422,10 m² oraz udziałem 90/100 cz. w nieruchomości 

wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 43/30  

(AM-4) obręb Nowy Świat o powierzchni 0,0518 ha, wpisany do księgi wieczystej nr 

SW1K/00069015/8 wraz z urządzeniami w kotłowni oraz siecią ciepłowniczą. 

 

Nieruchomość zlokalizowana w strefie pośredniej miasta, na terenie ul. św. Wojciecha, 

położona w północno-zachodniej części miasta, oddalona od centrum ok 1 km. Dobra 

lokalizacja względem usług, zaplecza bytowego i komunikacji. Dojazd do nieruchomości drogą 

asfaltową.  

 

Kotłownia znajduje się w budynku o zabudowie zwartej z 2 kondygnacjami (parter + 1 piętro). 

Ocena stanu technicznego budynku – dobry. 

 

Łączna powierzchnia lokalu 442,10 m², kotłowania zlokalizowana jest na dwóch 

kondygnacjach, składa się z: 

parter: szlakownia – 23,20 m², hala kotłów – 77,80  m², pompownia 23,80  m², pomieszczenie 1 

– 7,00  m², pomieszczenie 2 – 6,00  m², pomieszczenie 3 – 17,00  m²; 

piętro: skład opału – 266,40  m², biuro – 10,5  m², szatnia – 4,20  m², łazienka – 2,70  m², WC – 

1,60  m², korytarz – 1,90  m². 

 

Kotłownia wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną  

i centralnego ogrzewania. Ogólny stan techniczny – mierny. 

 

Urządzenia do wytwarzania ciepła są zlokalizowane w kotłowni położonej w budynku  

ul. Św. Wojciecha 23 wraz z infrastrukturą techniczną służącą do jego rozprowadzania 

położoną w rejonie części ul. Św. Wojciecha podlegają sprzedaży i stanowią wykaz 

niepodlegający publikacji. 

 

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:  

 

Na terenie obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kłodzka LXI/475/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 15 listopada 2018 r.   



Przeznaczenie nieruchomości – prowadzenie działalności mającej na celu wytwarzanie  

i dystrybucję ciepła na terenie części osiedla przy ul. św. Wojciecha w Kłodzku. 

 

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony 10 

lat od dnia 01.08.2010 r. – 31.07.2020 r. przedłużonej na okres do czasu ustanowienia 

Nabywcy. 

 

Uzasadnienie wyboru trybu przetargu: W związku z przeznaczeniem nieruchomości, jej 

szczególny i ważny rodzaj jakim jest zapewnienie ciepła dla części mieszkańców osiedla  

Św. Wojciecha oraz fakt, iż wykonywana działalność wiąże się ze znacznymi nakładami 

finansowymi, by dostosować system do aktualnie obowiązujących wymagań technicznych, 

istnieje potrzeba wyłonienia oferenta posiadającego doświadczenie w zakresie zapewnienia 

dostaw ciepła oraz posiadającego odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny. 

 

WARUNKI PRZETARGU: 

 

1. CENA WYWOŁAWCZA – 300 000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych) 

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

 

2. Wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 

złotych). Wadium należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy 

Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050  

w terminie do dnia  7 sierpnia 2020 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I 

przetarg ul. Św. Wojciecha 23” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał 

nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na 

wskazany rachunek bankowy. 

 

3. OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH – 2 SZT. w Biurze 

Obsługi Ludności Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. B. Chrobrego 1 w Kłodzku, w terminie 

do dnia  7 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00: 
 

 

KOPERTA nr 1, winna być zamknięta, opatrzona napisem „przetarg - nieruchomość  

ul. Św. Wojciecha 23 – KWALIFIKACJA” sporządzona w języku polskimi  i winna 

zawierać : 

 Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest 

osoba prawna lub inny podmiot; 

 Datę sporządzenia oferty; 

 Pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te 

warunki bez zastrzeżeń; 

 Pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym 

nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń; 

 Kopię dowodu wpłaty wadium; 

 Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z kopią dokumentu 

potwierdzającego, iż Oferent jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą np. 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy oferentów na których spoczywa 

obowiązek wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), a w 

przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciąg o wpisie z 

Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej – dokumenty powinny być 

aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu  



 Przedłożenia kopii aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania lub dostarczenia ciepła lub prowadzenia 

działalności gospodarczej polegającej na dostawie energii cieplnej w okresie minimum 

ostatnich 10 lat; 

 Pisemne oświadczenie, iż nie jest w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji; 

 Zaświadczenie właściwego organu podatkowego o braku zaległości podatkowych, wydane 

po dniu ogłoszenia przetargu;  

 Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości  

w uiszczaniu opłat i składek, wydane po dniu ogłoszenia o przetargu; 

 Oświadczenia, iż posiada możliwości finansowe, prawne i faktyczne do wykonania 

następujących prac: 

1. Budowa kotłowni gazowej o mocy 800kW w budynku przy ul. Św. Wojciecha 23  

w Kłodzku; 

2. Budowa nowej preizolowanej sieci cieplnej w rejonie ul. Św. Wojciecha  

w Kłodzku zasilającej w ciepło odbiorców z nowej kotłowni gazowej usytuowanej 

przy ul. św. Wojciecha 23 w Kłodzku zastępującej obecną kanałową, tradycyjną, 

zasilającej w ciepło odbiorców z obecnej kotłowni stałoopałowej usytuowanej przy 

ul. Św. Wojciecha 23 określoną w załączniku do niniejszego ogłoszenia 

niepodlegający publikacji; 

3. Będzie w stanie zapewnić należyte funkcjonowanie kotłowni oraz dostawy ciepła 

do odbiorców podłączonych do sieci ciepłowniczej począwszy od sezonu 

grzewczego 2020/2021. 

              oraz sposób ich finansowania. 

 

KOPERTA nr 2 DLA CZĘŚCI NIEJAWNEJ, winna być zamknięta, sporządzona w języku 

polskim i opatrzona napisem „przetarg - nieruchomość ul. Św. Wojciecha 23 – OFERTA 

CENOWA” i winna zawierać wskazanie Oferenta wraz z właściwymi podpisami, datę 

sporządzenia oraz OFEROWANĄ CENĘ NETTO (WYŻSZĄ NIŻ WYWOŁAWCZA) 

 

4. Lista podmiotów zakwalifikowanych przez Komisję Przetargową do uczestnictwa  

w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, pl. Bolesława 

Chrobrego 1 oraz opublikowana na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce 

PRZETARGI w  dniu 13 sierpnia 2020 r.  

       

5. Przetarg składa się z części jawnej i części niejawnej:  

 

6. CZĘŚC JAWNA PRZETARGU odbędzie się dnia  14 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00  

w Sali Rajców nr 201 II piętro w Urzędzie Miasta w Kłodzku, Pl. B. Chrobrego 1. 

 

7. CZĘŚĆ NIEJAWNA PRZETARGU odbędzie się w terminie ustalonym przez Komisję 

Przetargową podczas części jawnej przetargu. 

 

Złożona oferta i zawarte w niej propozycje nie podlegają negocjacjom, pozostają niezmienione  

i wiążą Oferenta do czasu podpisania umowy kupna-sprzedaży. Ewentualna zmiana oferty 

cenowej może nastąpić jedynie w trybie § 22 ust. 2-4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1490 ze zm.).  

 

W przypadku złożenia ofert równorzędnych Komisja Przetargowa organizuje dodatkowy 

przetarg ustny ograniczony do Oferentów, który złożyli te oferty. Komisja Przetargowa 



zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu. Wysokość postąpienia ustala się  

w wysokości 1% ceny z ofert równoważnych. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT: 

1. Wiarygodność finansowa oferenta, w tym sposób finansowania inwestycji – 1-10 pkt. 

2. Doświadczenie podmiotu w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie dostaw 

ciepła – 1-10 pkt. 

3. Oferowana cena – 1-80 pkt. 
 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 

Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, 

tel. 74 865 46 63. 

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta 

w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu 

internetowym www.doba.pl  

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych 

oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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) (Dz. U. UE. L 119 

z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym  

z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd 

Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona 

danych osobowych/Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie 

Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej 

zgody.” 
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