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REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH  

POZA KONKURSEM OFERT/ POZA PRZETARGIEM  

§ 1  

Postanowienia ogólne 

Regulamin stosuje się do oddania w najem poza konkursem ofert lokali użytkowych, o których mowa w 

§ 5 ust.  1 pkt. 1 i 2 Zarządzenia  Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w 

sprawie zasad najmu lokali użytkowych, tj. 

 niewynajętych pomimo przeprowadzonych dwóch konkursów  

 stanowiące piwnice, sutereny oraz poddasza, które nie zostały wynajęte po przeprowadzeniu 

jednego konkursu. 

 § 2  

Lokale do wynajęcia  

1. Wykaz  lokali użytkowych przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert i poza przetargiem 

znajduje się na tablicach informacyjnych w siedzibie  ZGN Praga-Północ m.st. Warszawy oraz na 

stronie www.zgn-praga-pn.waw.pl. w  zakładce Lokale użytkowe. 

2. Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się ze stanem technicznym  lokalu 

oraz projektem protokołu zdawczo - odbiorczego. projektem umowy najmu oraz projektem 

porozumienia remontowego. 

3. Oferent może zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz w/w projektami  za pośrednictwem  

Administracji Obsługi Mieszkańców ,na której położony jest dany lokal. 

§ 3 

Oferta 

1. Ofertę   należy złożyć na druku oferty stanowiącym załącznik nr 1( oferta pozakonkursowa) i 

załącznik Nr 2 (oferta poza  przetargiem) do regulaminu. 

2. Elementy  konieczne oferty dla jej ważności:  

 adres i powierzchnia lokalu,  o który ubiega się oferent; 

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

osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, PESEL (os. fizyczne), telefon 

kontaktowy; adres e-mail; 

http://www.zgn-praga-pn.waw.pl/
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 oferowana wysokość stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni podstawowej zapis liczbowy i 

słowny oferowanej stawki; 

 oferowana wysokość 12 miesięcznego czynszu netto – dotyczy lokali użytkowych do wynajęcia 

poza przetargiem; 

 określenie rodzaju działalności, która będzie prowadzona w lokalu;  

 przewidywany okres konieczny na rozpoczęcie działalności po protokolarnym przekazaniu 

lokalu (m.in. na prace remontowo-adaptacyjne);  

 informacja o wynajmowaniu lokali użytkowych od Miasta Stołecznego Warszawy;  

 dane  właściciela i numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium  

wymagane oświadczenia i zobowiązania, w tym oświadczenie, że oferent zapoznał  

się z warunkami negocjacji i przyjmuje je bez zastrzeżeń; stwierdzenie niezgodności 

któregokolwiek ze złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym, w szczególności dotyczącego 

braku zaległości skutkuje odrzuceniem oferty;  

 podpis oferenta i data sporządzenia oferty. 

3. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty (brak wymaganych dokumentów skutkuje 

jej  odrzuceniem): 

 kopię dowodu wpłaty wadium; 

 w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika -należy załączyć oryginał lub kopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej; 

 w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy - należy załączyć oryginał lub 

kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej; 

4. Oferenci planujący prowadzenie w lokalu działalności w ramach spółek cywilnych, składają wspólną 

ofertę jako osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, z tym że stosują 

dopisek, iż są zainteresowani rozliczaniem się jako spółka cywilna.  

§ 4 

 Warunki przyjęcia oferty 

1. Przyjmowanie ofert odbywa się w biurze podawczym ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  

2. Przyjmowaniem kopert z ofertami zajmują się wyłącznie pracownicy biura podawczego ZGN w 

Dzielnicy Praga-Północ. 

3. Ofertę  należy złożyć w zaklejonej kopercie formatu A4 ostemplowanej lub podpisanej  

w miejscach zaklejenia. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta poza konkursem ofert”/”oferta 

poza przetargiem”, nazwę oferenta oraz adres lokalu z powierzchnią, którego oferta dotyczy, a także 
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w przypadku opisanym ust. 4 niniejszego regulaminu należy wpisać preferowaną kolejność wyboru 

lokali.  

4. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden lokal wymagane są odrębne oferty. Preferencje 

wyboru lokali należy napisać na kopercie w sytuacji, gdy oferent zamierza wynająć tylko jeden 

spośród lokali na które złożył oferty (np. „Preferowana kolejność wyboru lokali:  

1. Ulica ………….  Nr  …. lok. …….. pow. ……m2 ,.. ”). Opis preferencji należy powtórzyć na każdej 

składanej kopercie. 

5. Wniesienie wadium i załączenie dowodu wpłaty do oferty.  

6. Pracownik biura podawczego przyjmujący ofertę zobowiązany jest do:  

 opisania oferty datą i godziną jej złożenia oraz nadania jej kolejnego numeru i umieszczenia w 

kasie pancernej 

7. Termin składania ofert  pierwszy i trzeci piątek miesiąca do godziny  9.00 

8. Otwarcie ofert  odbywa się  w pierwszy i trzeci piątek miesiąca o godzinie 9.30. 

9. Obecność  oferentów podczas otwarcia ofert nie jest obowiązkowy. Z przeprowadzonych negocjacji 

sporządzony jest protokół , który podpisują  członkowie Komisji.* 

10.  Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert. Oferentowi 

przysługuje w tym przypadku możliwość zwrotu wadium wpłaconego w związku z planowanym 

udziałem w negocjacjach poza konkursem ofert/rokowań .  

§ 5 

Wadium 

1. Wadium należy wnieść przelewem na konto depozytowe Zakładu Gospodarowania 

Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy: Nr 67 1030 1508 0000 0005 5087 

2048. 

2. Kwota wadium dla każdego lokalu użytkowego podana została w wykazie lokali przeznaczonych 

do negocjacji poza konkursem ofert/poza przetargiem. 

3. W przypadku złożenia ofert na więcej niż jeden lokal użytkowy, oferent zobowiązany jest do:  

 wniesienia najwyższego z wadiów w przypadku chęci wynajęcia tylko jednego  z wybranych 

lokali,  

 wniesienia wadium za każdy lokal w przypadku chęci najmu kilku wybranych przez oferenta 

lokali.  

5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana (lub którego oferta została 

przyjęta) nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu. Wadium nie podlega zwrotowi 

zarówno w sytuacji, gdy oferent nie podpisał umowy najmu, jak i w sytuacji, gdy umowa najmu 
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zostaje podpisana przez oferenta, jednak nie zostaje skutecznie zawarta, a więc rezygnacja 

następuje przed przekazaniem kluczy do lokalu. 

6. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zostanie zwrócone przelewem 

na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert. 

7. Wadium należy wpłacić do ostatniego dnia przyjmowania ofert. Za datę wpłaty uznaje się datę 

uznania przez bank rachunku Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-

północ  m.st. Warszawy.  

 UWAGA: w tytule przelewu należy umieścić:  

- nazwę oferenta,  

- adres lokalu, którego dotyczy wadium.  

§ 6 

Zasady wyboru najemcy lokalu w trybie poza konkursem ofert 

1. Spośród ofert spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, komisja powołana przez Dyrektora 

ZGN Praga-Północ  dokonuje wyboru oferty, która zawiera propozycję najwyższej stawki czynszu. 

2.  Stawki czynszu ustalane są w drodze negocjacji stron. 

3. Komisja dokonuje wyboru oferty, która zawiera propozycję najwyższej stawki czynszu. 

W przypadku, gdy to kryterium spełniają co najmniej 2 oferty, komisja organizuje negocjacje 

/rokowania ustne ograniczone do oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne. Komisja 

zawiadomi tych oferentów o terminie dodatkowych negocjacji. W dodatkowych negocjacjach 

ustnych/rokowaniach ograniczonych, oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki czynszu 

powyżej stawki zamieszczonej w ofertach równorzędnych dopóki (mimo trzykrotnego wywołania) 

nie ma dalszych postąpień. 

6. Przyszły najemca będzie zobowiązany własnym staraniem, na własne ryzyko i koszt uzyskać 

konieczne zgody i zezwolenia do prowadzenia działalności. 

7. Przewodniczącego oraz członków komisji, w składzie od 3 do 7 osób wyznacza Dyrektor Zakładu 

Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy spośród 

pracowników zakładu, dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia wyników 

złożonych ofert. 

9.    W przypadku braku ofert spełniających wymogi regulaminu lokal pozostaje w zbiorczym wykazie 

lokali użytkowych przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert w trybie 

negocjacji./przeznaczonych do najmu poza przetargiem w wyniku rokowań. 

§ 7  
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Zatwierdzenie wyboru najemcy i mowa najmu 

1. Wybór najemcy i ustalenie warunków najmu  wymaga akceptacji Dyrektora ZGN i zatwierdzenia 

przez  Zarząd Dzielnicy Praga-Północ  m. st. Warszawy. 

2. Zatwierdzenie oferenta i warunków  najmu następuje w formie  Uchwały Zarządu Dzielnicy Praga-

Północ  m.st. Warszawy i jest podstawą do zawarcia mowy najmu na lokal. Warunki umowy nie 

podlegają negocjacjom. 

3. Umowę najmu z oferentem, którego oferta została wybrana, zawiera Dyrektor Zakładu 

Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.  

4. Umowa najmu zawierana jest na okres wskazany dla każdego lokalu w wykazie lokali 

przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert. 

5. Czynsz płatny jest od dnia protokolarnego przekazania lokalu użytkowego. 

6. Zakres robót podwyższających trwale wartość lokalu lub zakres planowanych prac 

i przewidywanych kosztów przystosowania lokalu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wymaga 

uprzedniego uzgodnienia z Wynajmującym oraz zawarcia przez strony porozumienia 

remontowego.  

7. Szczegółowy katalog prac remontowych oraz podnoszących trwale wartość lokalu,  

w tym prac konserwatorskich podlegających rozliczeniu w czynszu został wykazany  

w załączniku nr 5 do Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  

z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie najmu lokali użytkowych. 

8. Rozliczenie udokumentowanych nakładów, następuje w systemie miesięcznym,  

z zastrzeżeniem, że w przypadku poniesienia przez najemcę nakładów na remont lub 

podwyższających trwale wartość lokalu, w tym prac konserwatorskich ich łączna wartość: 

 w przypadku lokali o czynszu rocznym w przeliczeniu na 1 m2 lokalu równym lub wyższym niż 5 

% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych w województwie mazowieckim dla m.st. Warszawy, nie może przekroczyć  

w okresie 5 lat jednorocznych opłat czynszowych danego lokalu. 

9. w przypadku lokali o czynszu rocznym w przeliczeniu na 1 m2 lokalu niższym niż 5 % wskaźnika 

przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w 

województwie mazowieckim dla m.st. Warszawy, nie może przekroczyć w okresie 5 lat iloczynu 

powierzchni lokalu i 5 % tego wskaźnika,  z uwzględnieniem § 9 uchwały  Nr XXIII/663/2019 Rady 

Miasta Stołecznego z dnia 5 grudnia 2019 r w sprawie zasad najmu lokali użytkowych i § 6 ust. 4. 

Zarządzenia 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 05 lutego 2020 r. w 

sprawie najmu lokali użytkowych. 

§ 8 
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Kaucja 

1. Kaucję należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, w terminie 10 dni 

roboczych od daty zawarcia umowy najmu. 

2. Wpłata kaucji w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy stanowi warunek jej 

skutecznego zawarcia. Niezłożenie kaucji w podanym terminie oznacza, że umowa nie została 

zawarta. 

3. Kaucję należy wnieść przelewem na konto Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 

Praga-Północ  m.st. Warszawy na nr konta bankowego:  

 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048 

4. Wysokość kaucji wyznacza równowartość trzymiesięcznego czynszu i opłat niezależnych 

od Wynajmującego. 

§ 9 

Poddanie się egzekucji 

1. W celu zabezpieczenia skutecznego opróżnienia lokalu po rozwiązaniu umowy najmu lub sprawnej 

windykacji niezapłaconych w terminie należności czynszowych i opłat niezależnych od 

Wynajmującego, najemca zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o dobrowolnym 

poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu 

postępowania cywilnego w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy. Stanowi 

to warunek skutecznego zawarcia umowy i jest podstawą do wydania kluczy do lokalu. 

2. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 

 Organów administracji rządowej i samorządowej, organów wymiaru sprawiedliwości oraz 

jednostek organizacyjnych prokuratury; 

 Osób prawnych m.st. Warszawy prowadzących działalność charytatywną, kulturalną, naukową, 

opiekuńczą, leczniczą, oświatową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub 

turystyczną, jeżeli cele te realizowane są przez podmioty, dla których są to cele statutowe i 

których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową, a w szczególności 

organizacje pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego. 

3. Należność za sporządzenie aktu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i inne opłaty pobrane przez 

notariusza reguluje najemca lokalu. 

4. Wynajmujący zwraca najemcy połowę kosztów, o których mowa w ust. 3 oraz jednego wypisu, w 

formie zaliczenia (kompensata) na poczet czynszu po dostarczeniu przez Najemcę faktury VAT lub 

rachunku wystawionego na Wynajmującego. 

Ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności w lokalach użytkowych:  
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 działalność hotelowa/hostelowa i miejsca noclegowe - wykluczone w budynkach, w których 

znajdują się lokale mieszkalne (ograniczenie to nie dotyczy lokali przeznaczonych do najmu 

wyłącznie na taką działalność);  

 punkty gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;  

  działalność handlowa, promocyjna i informacyjna produktami powodującymi lub mogącymi 

powodować działania podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w 

szczególności tzw. „dopalaczami”, nawet jeśli nie są to produkty przeznaczone do spożycia;  

 na całodobową sprzedaż alkoholu; 

 na prowadzenie  działalności ,której głównym profilem jest sprzedaż alkoholu; 

 na prowadzenie działalności finansowej (tzw. chwilówki); 

 na prowadzenie lombardów, kantorów; 

 przeznaczone na escape room (pokój zagadek); 

 na prowadzenie działalności handlowo-usługowej typu sex shop (art. erotyczne); 

  nie można ograniczać dostępu do usług oferowanych w lokalu na podstawie nieokreślonych 

uznaniowych kryteriów (tzw. „selekcji”);  

  nie można dopuszczać się działań noszących znamiona dyskryminacji, w szczególności ze 

względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość;  

 zgodnie z § 324. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Budynek, w 

którym ze względu na prowadzoną w ni m działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać 

uciążliwe dla otoczenia hałasy lub drgania, należy kształtować i zabezpieczać tak, aby poziom 

hałasów i drgań przenikających z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości 

dopuszczalnych, określanych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony Środowiska. 

 

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do oddania poza konkursem ofert/ poza 

przetargiem na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. 


