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§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego jest prawo 

własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Słubicach, 

oznaczonej geodezyjnie jako:   

 

 działka nr 458/65 o powierzchni 3530 m²; obręb 1 m. Słubice, ark. 254, dla której 

prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 

księga wieczysta GW1S/00034052/1, stanowiąca własność Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Cena wywoławcza:          6.900.000 zł (zwolnienie z podatku VAT) 

Wadium:                            345.000 zł 

Minimalne postąpienie:      10.000 zł 

  

2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży zawarte są w załączniku nr 1  

do niniejszych warunków przetargu. 

3. Budynek mieszkalny obciążony jest umowami najmu na część lokali mieszkalnych, 

zawartymi na czas określony tj. do dnia 30.06.2019 r.  

4. Przekazanie – przejęcie nieruchomości nastąpi w dniu sporządzenia umowy notarialnej 

przenoszącej własność. 

5. Podmioty zainteresowane nabyciem ww. nieruchomości mogą dokonać oględzin  

w dniach 29.03.br. oraz 05.04.br. o godz. 11ºº 

6. Przetarg ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Cena wywoławcza nieruchomości została 

wskazana w § 1 ust. 1 niniejszych warunków przetargu. 

7. Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przysługuje prawo odwołania 

przetargu bez podania przyczyny. 

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt do niego nie 

przystąpił lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę 

wywoławczą. 

9. Pracownikami upoważnionymi do udzielania informacji są: Aneta Hilgier oraz Mirosława 

Plenzler  – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1 – pokój 

nr 308 i 307, tel. 61 829 4311,  61 829 4312. 

 

§ 2. Uczestnicy przetargu. 

 

1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.  

2. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu, po spełnieniu 

warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 

3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej oraz 

osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji 

przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. 

4. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie i terminie określonym w § 3. 

 

 

 

 



§ 3.  Wadium 

  

1. Wadium wnoszone jest w pieniądzu (polskich złotych) na rachunek bankowy 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, prowadzony 

w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903. 

2. Wadium winno znaleźć się na wyżej wymienionym koncie UAM nie później niż w dniu 

09 kwietnia 2019 r. pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu. 

3. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 

wskazany w ust. 1. 

4. Wnosząc wadium, uczestnik przetargu winien wpisać w tytule przelewu „dot. przetargu na 

dz. 458/65 w Słubicach”. 

5. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 5 dni, od dnia 

zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, 

przelewem na konto uczestnika przetargu, z którego dokonano wpłaty wadium. 

6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 

ceny nabycia prawa własności nieruchomości. 

7. Wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od 

zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.     

 

§ 4. Komisja przetargowa. 

 

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja przetargowa, 

zwana dalej Komisją. 

2. Komisja działa na podstawie niniejszych Warunków przetargu ustnego nieograniczonego. 

3. Zasady postępowania Komisji : 

1) Komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane  

w związku z postępowaniem przetargu jako poufne; 

2) Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na 

względzie dobro Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

3) członkami Komisji nie mogą być osoby, które: 

a) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 

z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, 

stających do przetargu, 

b) pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. 

4) w przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek 

oferentem, jest on obowiązany bezzwłocznie złożyć rezygnację z udziału  

w postępowaniu przetargowym. 

 

§ 5. Przetarg 
 

1. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r.  

o godz. 1200 w sali konferencyjnej domu studenckiego „Forum” przy ul Piłsudskiego 18 w 

Słubicach, wejście przez portiernię Osiedla Studenckiego przy ul. Piłsudskiego 13. 

2. Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać 

Komisji: 



1) dokument stwierdzający tożsamość, a w przypadku osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych niebędących osobom prawną, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną dodatkowy dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika 

przetargu do reprezentowania tego podmiotu; jeżeli uczestnika przetargu  zastępuje 

inna osoba, winna ona przedstawić pisemne pełnomocnictwo; w przypadku 

małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 

małżonków lub jednego z nich z pisemnym pełnomocnictwem  

zawierającym zgodę drugiego małżonka na odpłatne nabycie nieruchomości; 

2) oryginał dowodu wpłaty wadium. 

3. Przetarg rozpocznie się rejestracją uprawnionych uczestników przetargu.  

4. Przetarg prowadzi przewodniczący Komisji, który otwierając przetarg podaje następujące 

informacje o: 

1) nieruchomości – tj. jej oznaczeniu według księgi wieczystej i ewidencji gruntów, 

powierzchni, przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania; 

2) cenie wywoławczej; 

3) obciążeniach nieruchomości; 

4) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość; 

5) skutkach uchylenia się od zawarcia umów sprzedaży nieruchomości; 

6) imionach i nazwiskach albo nazwach lub firmach osób, które wpłaciły wadium  

i zostały dopuszczone do przetargu lub nie zostały dopuszczone do przetargu. 

4. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu 

najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 

5. Wysokość postąpienia wynosi 10.000 zł . 

6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo 

trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.  

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej 

jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

8. Po ustaniu zgłaszania postąpień, przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje 

trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i 

nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 

 

§ 6. Protokół z przetargu 

 

1. Protokół z przeprowadzonego przetargu zawiera w szczególności informacje o: 

1) terminie, miejscu i rodzaju przetargu; 

2) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, według księgi wieczystej 

i ewidencji gruntów; 

3) obciążeniach nieruchomości; 

4) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość; 

5) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów; 

6) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem; 

7) cenie wywoławczej nieruchomości i najwyższej cenie osiągniętej w przetargu; 

8) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej  

w przetargu jako nabywca nieruchomości; 

9) imionach i nazwiskach przewodniczącego i pozostałych członków Komisji 

przetargowej; 

10) dacie sporządzenia protokołu. 

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden 

otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości.  



3. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji przetargowej oraz osoba 

wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.  

4. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umów sprzedaży 

nieruchomości (umowy przedwstępnej, umowy warunkowej oraz umowy przenoszącej 

własność). 

 

§ 7. Zawarcie umowy. 

 

1. Sprzedaż nieruchomości na rzecz oferenta, który zaoferuje w przetargu najwyższą cenę 

nastąpi po uzyskaniu przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgody 

Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 423 ust. 2 

ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668) na jej sprzedaż oraz pod warunkiem, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości 

nie wykona prawa pierwokupu, o którym  mowa w art. 30a i 30b ustawy z dnia 

20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 2018, poz. 2363). 

2. Oferent, który wygra przetarg, zostanie powiadomiony na piśmie, najpóźniej  

w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, o miejscu i terminie zawarcia 

przedwstępnej umowy sprzedaży.  

3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  

do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych  

w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu może odstąpić od zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości, a wpłacone 

wadium nie podlega zwrotowi. 

4. W przypadku nie uzyskania przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na sprzedaż 

przedmiotowej nieruchomości, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma 

prawo odstąpienia od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. 

Odstąpienie od umowy w tym przypadku stanowi okoliczność, za którą Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności. Wpłacone wadium 

zostanie niezwłocznie zwrócone w wysokości, w jakiej zostało wpłacone. 

5. O uzyskanej zgodzie na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości Uniwersytet  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadomi nabywcę nieruchomości nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o wyrażeniu tej zgody przez 

Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczając jednocześnie 

termin i miejsce zawarcia warunkowej umowy sprzedaży tj. umowy pod warunkiem, że 

Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu, o którym  

mowa w art. 30a i 30b ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

(Dz. U. 2018, poz. 2363). 

6. Nie później niż do dnia poprzedzającego dzień podpisania warunkowej umowy 

sprzedaży, zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości nabywca 

nieruchomości zobowiązany jest zapłacić całą cenę nabycia nieruchomości osiągniętą w 

przetargu, pomniejszoną o kwotę wcześniej wpłaconego wadium. Nie wpłacenie całej 

kwoty spowoduje odstąpienie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 

sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Za termin zapłaty 

ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, wskazany w § 3 ust. 1. 

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  

do zawarcia warunkowej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności 

nieruchomości sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym 



mowa w ust. 5, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu może odstąpić od 

zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

8. W przypadku skorzystania przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości z 

przysługującego mu prawa pierwokupu, cała wpłacona przez nabywcę cena 

nieruchomości  (w tym wadium) podlega zwrotowi na rzecz wpłacającego. 

9. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie wyraża zgody na cesję praw 

i obowiązków wynikających z przeprowadzonego przetargu, na osoby trzecie.  

10. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278,) 

zobowiązana jest w dniu zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, przedłożyć wydane 

na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w  ww. ustawie, zezwolenie właściwego 

ministra na nabycie tej nieruchomości chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą 

przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku 

nieprzedłożenia tych dokumentów w terminie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu może odstąpić od zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, a wpłacone 

wadium nie podlega zwrotowi. 

11. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej, warunkowej umowy zobowiązującej do 

przeniesienia własności nieruchomości sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność 

ponosi nabywca.  

12. Niniejszy przetarg ustny nieograniczony stanowi aukcję w rozumieniu art. 701 kodeksu 

cywilnego. 
 


