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Pytanie nr 1  
Dotyczy regulaminu konkursu  
Czy obecnie na terenach, które są przedmiotem konkursu znajduje się system parkingowy?      
Odp.: Tak  
Jeśli tak to prosimy o odpowiedzi na dodatkowe pytania:  

 a) Kto jest właścicielem tego systemu?      

 Odp.: Obecny Dzierżawca parkingu PPHU Dejw. 

 b) Czy Dzierżawca będzie mógł wykorzystać ten system i na jakich warunkach?      

 Odp.: Za zgodą i na warunkach obecnego Dzierżawcy, który jest właścicielem urządzeń i systemu. 

 c) Prosimy o wskazanie producenta systemu wraz z zestawieniem ilościowym.     

 Odp.: Informacje możliwe do uzyskania u aktualnego Dzierżawcy. 

 d) Prosimy o wskazanie obecnych lokalizacji poszczególnych elementów systemu parkingowego.  
 Odp.: Zgodnie z załącznikiem graficznym do odpowiedzi 
 
Pytanie nr 2  
Dotyczy regulaminu konkursu  
Prosimy o wskazanie dokładnych lokalizacji, (w których Dzierżawca ma zainstalować urządzenia parkingowe) 
wszystkich elementów systemu parkingowego (terminali wjazdowych, terminali wyjazdowych, szlabanów, 
punktów pośrednich, kas automatycznych oraz serwera.    
 Odp.: Zgodnie z załącznikiem graficznym, w miejsce już istniejących instalacji. 
 
Pytanie nr 3  
Czy do miejsc, w których mają zostać zainstalowane poszczególne elementy systemu parkingowego 
doprowadzone jest zasilanie oraz sieć lokalna łącząca poszczególne elementy systemu parkingowego z serwerem 
centralnym?    
Odp.: Tak instalacje są doprowadzone 
Jeśli tak to prosimy o odpowiedzi na dodatkowe pytania:  
 a) kto jest właścicielem tej infrastruktury?     

 Odp.: Szpital SPSK4 

 b) Czy Dzierżawca będzie mógł ją wykorzystać i na jakich warunkach?     

 Odp.: Tak, za pośrednictwem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 c) Prosimy o przesłanie szczegółowych planów okablowania (zasilanie oraz sieć)    
 Odp.: Zasilanie jest doprowadzone do punktów docelowej instalacji 
 
Pytanie nr 4  
Dotyczy regulaminu konkursu  
Czy Wydzierżawiający wymaga dostarczenia nowego (rok produkcji 2022 lub 2023) systemu parkingowego?  
Odp.: Nie, system ma być sprawny 
 
Pytanie nr 5  
Dotyczy regulaminu konkursu  
Jakie urządzenia parkingowe mają zostać zainstalowane na parkingu przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym?  
Czy do tego terenu jest doprowadzone zasilanie oraz sieć? Czy ten parking jest połączony w ramach jednej sieci 
z parkingami przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4?  
Odp.: Informacje o urządzeniach są zawarte w regulaminie. Instalacje są doprowadzone.   
 
Pytanie nr 6  
Dotyczy regulaminu konkursu  
Wydzierżawiający wykorzystuje w opisie termin „parkomat”. Prosimy o doprecyzowanie, o jakie dokładnie 
urządzenie, z jakim wyposażeniem i funkcjonalnościami chodzi Wydzierżawiającemu.  
Odp.: Parkomat – Kasa służąca do rozliczania czasu postoju w oparciu o bilet z kodem kreskowym 
umożliwiająca rozliczenie gotówkowe i bezgotówkowe 
 
Pytanie nr 7  
Dotyczy regulaminu konkursu  
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Wydzierżawiający wymaga dostarczenia 2 budek parkingowych, prosimy o wskazanie szczegółowych 
parametrów dla wskazanych budek parkingowych, które ma dostarczyć Dzierżawca. 
Odp.: Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie określa parametrów budek.  
 
Pytanie nr 8  
Dotyczy regulaminu konkursu  
W aki sposób kierowca ma opłacać postój na parkingu przelewem? 
Odp.: Zgodnie z rozdziałem III pkt 5 
Dowolna forma płatności.  
 
Pytanie nr 9  
Dotyczy regulaminu konkursu  
Co oznacza termin „blankiet karty wjazdowej”? 
Odp.: Karta uprawniająca do wjazdu na teren parkingu za opłatą abonamentową, karta zbliżeniowa. 
 
Pytanie nr 10  
Dotyczy regulaminu konkursu  
Czy obecnie parkingi są zarządzane przez jakiegoś operatora? Jeśli tak to, do kiedy trwa jego umowa i w jakim 
terminie musi zdemontować swój sprzęt?  
Prosimy o wskazanie, jakie elementy systemu oraz infrastruktury należą do obecnego Dzierżawcy.  
Odp.: Obecny Dzierżawca parkingu: PPHU Dejw. Umowa obowiązuje do czasu rozstrzygnięcia konkursu na 
dzierżawę gruntu i uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, zgodnie z zapisami art. 423 Ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Obecny Dzierżawca zobowiązany jest do 
demontażu zainstalowanego sprzętu w terminie nie dłuższym niż 7 dni po dacie zakończenia umowy.  
 
Pytanie nr 11  
Dotyczy regulaminu konkursu  
W jaki sposób mają być identyfikowani kierowcy posiadający abonament? Karta zbliżeniowa, karta dalekiego 
zasięgu, LPR, przez pracownika obsługi lub może inne rozwiązanie?  
Odpowiedź pytanie 9, tj. Karta zbliżeniowa  
 
Pytanie nr 12  
Dotyczy regulaminu konkursu  
W jaki sposób mają być identyfikowani kierowcy pojazdów uprzywilejowanych? Karta zbliżeniowa, karta 
dalekiego zasięgu, LPR, przez pracownika obsługi lub może inne rozwiązanie?  
Odp.: Pojazdy uprzywilejowane- karta zbliżeniowa 
Karetki i służby sanitarne– piloty w ilości do 60 szt. 
 
Pytanie nr 13  
Dotyczy regulaminu konkursu  
W jaki sposób mają być identyfikowani pozostali kierowcy pojazdów upoważnionych do darmowego postoju? 
Karta zbliżeniowa, karta dalekiego zasięgu, LPR, przez pracownika obsługi lub może inne rozwiązanie?  
Odp.: Jak wyżej, zgodnie z Regulaminem. 
 
Pytanie nr 14 A  
Dotyczy regulaminu konkursu § III pkt 7  
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób nowy Dzierżawca ma uruchomić system parkingowy w terminie 7 dni  
od dnia podpisania umowy?  
Odp.: Zgodnie z regulaminem  
 
Pytanie nr 14 B  
Dotyczy regulaminu konkursu § III pkt 7  
Zapis dotyczący uruchomienia w 7 dni od daty zawarcia umowy ogranicza konkurencję i stanowić będzie 
podstawę podważenia postępowania Konkursowego.  
Wnosimy o zmianę terminu uruchomienia z 7 dni na 10 tygodni od podpisania umowy.  
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Odp.: Zawarcie umowy wymaga zgody PG, co w perspektywie czasu od ogłoszenia wyniku do podpisania 
umowy zapewnia czas ok 4-6 tygodni, które umożliwiają przyszłemu dzierżawcy przygotowanie systemu 
 
Pytanie nr 15  
Dotyczy regulaminu konkursu  
Prosimy o wskazanie miejsca, w których Dzierżawca będzie mógł zainstalować serwer systemu parkingowego 
oraz sprzęt IT.  
Odp.: Zgodnie z regulaminem, do wykorzystania jest budynek techniczny, lokalizacja na załączniku graficznym. 
 
Pytanie nr 16  
Dotyczy regulaminu konkursu  
Czy w lokalizacji wyznaczonej przez Wydzierżawiającego na miejsce instalacji serwera systemu parkingowego 
jest możliwość podłączenia do dostawcy usług telekomunikacyjnych? Jeśli tak to, którzy operatorzy mają swoją 
infrastrukturę w tym miejscu lub w najbliższej okolicy?  
Odp.: Tak. Dzierżawca sam wybiera dowolnego dostawcę usług.  
 
Pytanie nr 17 
Dotyczy regulaminu konkursu § IX pkt 3 Referencje  
Czy Szpital wyraża zgodę, aby Oferent przedstawił 2 referencje, z czego jedna zawierałaby poniższe wymogi:  
a) na co najmniej 100 miejsc parkingowych,  
b) z obsługą, co najmniej 1 osoby całodobowo  
zaś druga referencja zawierałaby poniższe wymogi:  
a) na co najmniej 100 miejsc parkingowych,  
b) z obsługą, co najmniej 1 osoby w godzinach jednej zmiany dziennej, (np. 7: 00-15: 00 lub 8:00-16:00),  
c) w pozostałych godzinach Zdalnym Centrum Monitoringu podłączonym do wszystkich terminali wjazdowych 
i wyjazdowych oraz kas automatycznych.  
Odp.: Warunki konkursu określa Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Nie, zgodnie z regulaminem 
 
Pytanie nr 18  
Dotyczy regulaminu konkursu § II pkt 1 i pkt 2  
Czy w przypadku zmniejszenia lub wyłączeniu terenu dzierżawy z uwagi na inwestycje uczelni, Szpital zmniejszy 
czynsz proporcjonalnie do metrów kwadratowych powierzchni wyłączonej?  
Odp.: Stroną umowy jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  
Czynsz zostanie zmniejszony, zgodnie z regulaminem. 
 
Pytanie nr 19  
Dotyczy regulaminu konkursu § II pkt 1 i pkt 2  
Czy w przypadku zmniejszenia lub wyłączeniu terenu dzierżawy z uwagi na inwestycje uczelni, Szpital pokryje 
straty związane z inwestycją Operatora w systemu w związku z brakiem możliwości czerpania pożytków przez 
Operatora parkingu proporcjonalnie do metrów kwadratowych powierzchni wyłączonej?  
Lub w jakiej innej formie Operator będzie mógł odrobić stratę związaną z ograniczeniami, o których mowa 
powyżej? 
Odp.: Nie, zgodnie z regulaminem 
 
 Pytanie nr 20 
Czy na wskazanych terenach obecnie prowadzony jest parking płatny?  
Odp.: Tak 
Jeśli tak, to:  
 a) Jaki podmiot jest jego operatorem lub dzierżawcą terenu?  

 Odp.: PPUH Dejw 

 b) Ile lat lub miesięcy trwał kontrakt z obecnym operatorem lub dzierżawcą?  

 Odp.: Kontrakt z obecnym operatorem trwa od 8 marca 2021 r.  

 c) Czy zakres obowiązków obecnego operatora/dzierżawcy oraz stawiane wobec niego wymagania 
 są tożsame z tymi, które są ujęte w obecnie ogłoszonym konkursie ofert?  

 Odp.: Tak 
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 d) Jakie obecnie stawki opłat obowiązują teraz na parkingach?  

 Odp.: Stawki opłat: 4 zł za godzinę parkowania, 30zł opłata miesięczna abonamentowa dla pracownika 
za wydanie karty wjazdowej, 20 zł opłata miesięczna abonamentowa dla pracownika na podstawie 
wydanej karty weekendowo-nocnej.  

 e) Jaki jest przychód miesięczny w okresie ostatnich 12 miesięcy z podziałem na miesiące?  
 Odp.: Dane są informacją chronioną przedsiębiorstwa.  
  
Pytanie nr 21. 
 Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 1,750 kart abonamentowych na bazie, których będzie można 
dokonywać zakupu abonamentu miesięcznego na wysoce preferencyjnych warunkach oraz brak możliwości 
określenia ilości pojazdów, które będą zwolnione z opłat (w warunkach dotyczących umowy dzierżawy wymienia 
się m.in.: pojazdy osób niepełnosprawnych, samochody służbowe Wydzierżawiającego, samochody służbowe 
Szpitali, pojazdy zaopatrzenia, kurierów i przewoźników, pojazdy pacjentów stacji dializ, honorowych dawców 
krwi, klientów pralni oraz pojazdy posiadające karty wjazdowe wydane w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym) i 
zestawieniu tego z łączną ilością miejsc, tj. 693 miejsca, czy UM w Lublinie przewiduje, że chociażby 10% miejsc 
będzie generować przychód z opłat jednorazowych (godzinnych)?  
Odp.: Tak 

Pytanie nr 22.  
Czy UM w Lublinie jest świadome, że tworząc opis wymagań dotyczących prowadzenia parkingu na 
dzierżawionym terenie, wymaga zatrudnienia przynajmniej 12 pracowników na pełen etat, co wiąże się  
z miesięcznym kosztem niemniejszym niż 52 000 zł? (uwzględniając wyłącznie minimalne wynagrodzenie mające 
obowiązywać od lipca 2023 roku, nie biorąc pod uwagę konieczności zapewnienia obsady w przypadku absencji 
chorobowych czy urlopów wypoczynkowych)  
Odp.: Tak, UM wymaga obsługi 24/7.  
 
Pytanie nr 23.  
Ilu pracowników zatrudnia obecny Dzierżawca?  
Odp.: Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie posiada takich danych, obecny Dzierżawca realizuje warunki 
umowy i zapewnia obsługę 24 h/7 dni w tygodniu 
 
Pytanie nr 24.  
Ilu osób wykonuje czynności dla obecnego Dzierżawcy?  
Odp.: Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie posiada takich danych, obecny Dzierżawca realizuje warunki 
umowy i zapewnia obsługę 24 h 7 dni  
 
Pytanie nr 25.  
Z jakiego powodu wskazuje się tak długi bezpłatny czas na wyjazd z parkingu po opłaceniu biletu? Większość 
szpitali pozostawia od 5 do 15 minut, jako czas na wyjazd. Czy wyjazd z parkingów jest w jakiś sposób tak bardzo 
utrudniony, że nie ma możliwości, aby w 15 minut po opłaceniu parkowania, dojechać do wyjazdu?  
Odp.: Parking zlokalizowany przy szpitalach służy pacjentom i ich rodzinom. Czas bezpiecznego postoju i 
wyjazdu ma zapewnić komfort osobom chorym, starszym i ze szczególnymi potrzebami.  
 
Pytanie nr 26. 
Czy Szpital zgodzi się na skrócenie bezpłatnego czasu na wjazd z 30 minut do 15 minut?  
Odp.: Zgodnie z Regulaminem 
 
Pytanie nr 27.  
Czy szpital zgodzi się na skrócenie bezpłatnego czasu na wyjazd z 30 minut do 15 minut?  
Odp.: Zgodnie z Regulaminem 
 
Pytanie nr 28. 
W odniesieniu do wymagań dotyczących prowadzenia parkingu na dzierżawionym terenie: Czy UM w Lublinie 
badał pod kątem prawnym możliwość zakładania blokad mechanicznych na koła przez podmioty prywatne, 
(jakim będzie de facto operator parkingu dzierżawiący teren), w przypadku pozostawienia auta w miejscach 
 do tego nieprzeznaczonych?  
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Odp.: Tak.  
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt I ACa 918/18) dopuszcza założenie 
blokady na koła o ile właściciel pojazdu został wcześniej poinformowany o możliwości zastosowania takiej 
sankcji. 
 
Pytanie nr 29. 
Prosimy o przedstawienie opinii prawnych, że zakładanie blokad na koła i pobieranie opłaty za ich zdjęcie jest 
zgodne z prawem? 
Odp.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt I ACa 918/18) dopuszcza 
założenie blokady na koła o ile właściciel pojazdu został wcześniej poinformowany o możliwości zastosowania 
takiej sankcji  
 
Pytanie nr 30. 
Czy Wykonawca będzie pobierał korzyści finansowe za korzystanie przez korporacje taksówkarskie z 2 miejsc 
wyznaczonych dla taksówek przed wejściem głównym do Szpitala?  
Odp.: Tak, Dzierżawca będzie pobierał opłaty w przypadku przekroczenia bezpłatnego czasu postoju, wyjazdu.  
 
Pytanie nr 31. 
Czy na dzień dzisiejszy UM Lublin posiada harmonogram prac remontowych/inwestycyjnych mogących objąć 
teren parkingu w czasie obowiązywania umowy dzierżawy terenu pod parking?  
Odp.: Uczelnia jest informowana z wyprzedzeniem o planowanych pracach remontowych/inwestycyjnych. 
Powierzchnia dzierżawy może ulec zmniejszeniu, o czym Dzierżawca zostanie poinformowany oraz zostanie 
spisany protokół dzierżawionej powierzchni zgodnie z zapisami konkursu.  
 
Pytanie nr 32.  
W jakim obecnie stanie jest oznakowanie pionowe i poziome parkingu?  
Czy wymaga uzupełniania/odnowienia?  
Odp.: Dobrym. 
 
Pytanie nr 33.  
Czy pielęgnacja terenów zielonych ma dotyczyć wyłącznie koszenia trawy czy także przycinki gałęzi drzew, bądź 
żywopłotów?  
Odp.: Pielęgnacja terenów zielonych dotyczy tylko koszenia trawy 
 
Pytanie nr 34.  
Jaki jest termin i godzina składania ofert, – ponieważ w Ogłoszeniu Skróconym jest 21 marca br., godz. 12: 00 – 
a w pełnym Ogłoszeniu jest wskazany 17 marca br. godz. 12:00?  
Odp.: 28 marca 2023 godz. 12:00 
 
Pytanie nr 35  
Wykonawca wnosi o zgodę na zastosowanie systemu bezbiletowego opartego o odczyt tablic rejestracyjnych. 
Systemy odczytu tablic to najnowocześniejsze rozwiązanie przygotowane z myślą o wygodzie klienta. System ten 
charakteryzuje się niższymi kosztami eksploatacyjnymi wynikającymi z braku konieczności drukowania biletów 
parkingowych oraz zamawiania kart abonamentowych. Nie ma ryzyka zgubienia biletu/karty przez użytkownika 
parkingu. Do systemu zostają dodane pojazdy uprzywilejowane, dla których szlaban otwiera się natychmiast bez 
konieczności drukowania biletu czy interwencji pracownika. Jest to szczególnie istotne w przypadku karetek. 
System ułatwia sprzedaż abonamentów dla pracowników szpitala oraz abonamentów weekendowo-nocnych.  
Odp.: Uniwersytet Medyczny w Lublinie dopuszcza wprowadzenie systemu opartego o odczyt tablic 
rejestracyjnych. UM zastrzega wymóg obecności osób zgodnie z regulaminem. System nie zastąpi 
natychmiastowej reakcji osób obsługujących w przypadku awarii systemu (awaryjne pobieranie opłat), co 
może spowodować zablokowanie wjazdu oraz pomoc osobom nieznającym specyfiki parkingów. System ma 
obsługiwać wszystkich użytkowników parkingu.  
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Pytanie nr 36 
Wykonawca wnosi o zgodę na zastosowanie 2 kas płatniczych oraz 3 terminali płatniczych wyjazdowych 
umożlwiających płatność kartą na wyjazdach z parkingu.  
Odp.: Zgodnie z regulaminem 

 
Pytanie nr 37 
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu dostaw kas płatniczych do 10 tygodni od podpisania umowy. Wskazany 
w postępowaniu termin 7 dni jest nierealny dla większości producentów, co znacząca wpływa na ograniczenie 
konkurencyjności.  
Odp.: Zgodnie z regulaminem, odpowiedź na pytanie 14B.  

 
Pytanie nr 38 
Wykonawca wnosi o rezygnację z konieczności budowy budek parkingowych na wjazdach i wyjazdach.  
W przypadku proponowanego systemu automatycznego rozpoznawania tablic pracownik parkingu może 
obsługiwać system z biura parkingu. W każdej chwili może podnieść szlaban lub też zareagować  
w przypadku wyjątkowej sytuacji z poziomu oprogramowania. Pojazdy uprzywilejowane będą automatycznie 
wpuszczane na teren parkingu, bez konieczności interwencji pracownika. 
Odp.: Uniwersytet Medyczny w Lublinie dopuszcza wprowadzenie systemu opartego o odczyt tablic 
rejestracyjnych. UM zastrzega wymóg obecności osób zgodnie z regulaminem. System nie zastąpi 
natychmiastowej reakcji osób obsługujących w przypadku awarii systemu (awaryjne pobieranie opłat), co 
może spowodować zablokowanie wjazdu oraz pomoc osobom nieznającym specyfiki parkingów. System ma 
obsługiwać wszystkich użytkowników parkingu. 
 
Pytanie nr 39 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia interkomów z możliwością przekierowania ich do centrum monitoringu, 
które wesprze użytkowników parkingu 24h/7?” 
Odp.: Kontakt z obsługą 24 h/7, zgodnie z regulaminem 
 
Pytanie nr 40 
Czy Zamawiający wymaga wdrożenia aplikacji mobilnej? Dostarczona aplikacja mobilna to poprawa komfortu dla 
użytkowników parkingu. Aplikacja sama pobierze odpowiednią opłatę na podstawie informacji o godzinie wjazdu 
i godzinie wyjazdu z parkingu bez konieczności stania w kolejce do kasy. 
Odp.: Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie wymaga wdrożenia aplikacji mobilnej  
 
Pytanie nr 41 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji korzystania z parkingu, która w jasny i czytelny sposób 
poprowadzi użytkownika parkingu, w jaki sposób wnieść opłatę korzystając z kasy, terminala wyjazdowego lub 
aplikacji mobilnej?” 
Odp.: Tak  
 
Pytanie nr 42 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wiat do kas automatycznych, dających komfort użytkownikom parkingu 
do wniesienia opłaty niezależnie od warunków pogodowych tj. deszcz, śnieg, duże nasłonecznienie? 
Odp.: Nie 
 
Pytanie nr 43 
Wnosimy o niezwłoczne udostępnienie projektu umowy. 
Odp.: Projekt umowy dołączony do odpowiedzi.  
 
Pytanie nr 44 
Wnosimy o potwierdzenie, że czynsz z tytułu podatku od nieruchomości za cały teren parkingu będzie ponosił 
Wydzierżawiający.  
Odp.: Tak  
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Pytanie nr 45 
Czy system obsługujący ruch aut na parkingu powinien zawierać  dwie budki parkingowe z możliwością 
wnoszenia opłat plus 5 samoobsługowych kas płatniczych, czy wystarczą dwie budki parkingowe plus 3 
samoobsługowe kasy płatnicze ca łącznie daje pięć punktów wnoszenia opłat?  
Odp.: Zgodnie z regulaminem. 
 
Pytanie nr 46 
Prosimy o zlokalizowanie na mapie miejsca, w którym powinien znaleźć się szlaban z ramieniem dla karetek od 
strony ul. Fijałkowskiego 
Odp.: Odpowiedź w załączniku nr 1 i nr 2 do pytań 
 
Pytanie nr 47 
Który szlaban na przedmiotowym terenie mają otwierać piloty dla karetek i służb sanitarnych? 
Odp.: Karetka i służby sanitarne mają mieć możliwość wjazdu przez każdy szlaban.  
 
Pytanie nr 48 
Czy nowopowstały parking wielopoziomowy będzie parkingiem płatnym, a jeśli tak to czy możemy poznać 
przewidzianą  wysokość opłat godzinowych? 
Odp.: Zasady parkingu wielopoziomowego nie zostały jeszcze opracowane. 
 
Pytanie nr 49 
Czy istnieją połączenia kablowe pomiędzy zaplanowanymi urządzeniami systemu parkingowego, tj. budki, 
bileterki, kasy automatyczne, szlabany itp.?, Jeżeli tak, to, jakie (światłowodowe, skrętka, zasilające)? 
Odp.: Tak, skrętka, zasilające.  
 
Pytanie nr 50 
Prosimy o wskazanie na mapie budynku wolnostojącego do wykorzystania dla potrzeb oferenta.  
Odp.: Odpowiedź w załączniku nr 1 do pytań 
 
Pytanie nr 51 
Czy możemy poznać aktualną wysokość dzierżawy za parking przy USD? 
Odp.: Dane są informacją chronioną przedsiębiorstwa.  

Pytanie nr 52 
Czy możemy poznać aktualną wysokość dzierżawy za parking przy SPSK nr 4? 
Odp.: Dane są informacją chronioną przedsiębiorstwa.  
 
Pytanie nr 53 
Na jakiej zasadzie działa  teren oznaczony na mapie załącznika nr, 1 jako „parking strzeżony”? 
Odp.: Regulamin nie przewiduje prowadzenia parkingu strzeżonego.  
 
Pytanie nr 54 
Jaka firma obecnie dzierżawi teren parkingu objęty konkursem? 
Odp.: Obecny Dzierżawca parkingu: PPHU Dejw. 
 
Pytanie nr 55 
Jakie przychody wygenerował parking w roku 2022? 
Odp.: Dane są informacją chronioną przedsiębiorstwa.  
 
Pytanie nr 56 
Jaka jest aktualna stawka dzierżawy za m2 terenu? 
Odp.: Aktualna stawka wynosi 7,10 zł netto za 1 m2.  
 

Pytanie nr 57 
Czy Zamawiający dopuszcza montaż używanych urządzeń?  
Odp.: Tak, system ma być sprawny. 
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Pytanie nr 58 
Proszę o potwierdzenie listy urządzeń parkingowych które muszą zostać zamontowane na parkingu: 
-3 bileterki 
-6 szlabanów 
-2 budki parkingowe z obsługą 24h 
- 5 kas parkingowych  
Odp.: Zgodnie z regulaminem.  
 
Pytanie nr 59 
Czy Zamawiający dopuszcza zarządzenie terenem parkingu za pomocą samych parkomatów wraz z systemem 
abonamentowym dedykowanym do sprzedaży za pomocą strony WWW? 
Odp.: Uniwersytet Medyczny w Lublinie dopuszcza sprzedaż za pomocą strony www. UM zastrzega wymóg 
obecności osób zgodnie z regulaminem. System nie zastąpi natychmiastowej reakcji osób obsługujących w 
przypadku awarii systemu (awaryjne pobieranie opłat), co może spowodować zablokowanie wjazdu oraz 
pomoc osobom nieznającym specyfiki parkingów. System ma obsługiwać wszystkich użytkowników parkingu. 
 
Pytanie nr 60 
Proszę o wyjaśnienie, na czym polega udzielenie zgody przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP i czym jest 
uwarunkowane? 
Odp.: Zgodnie z zapisami art. 423 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnie 
publiczne dokonujące czynności prawnej w zakresie oddania składników majątku do korzystania innemu 
podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody Prezesa Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach, gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość 
rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł.  
 

Pytanie nr 61 
Czy na dzierżawionym terenie parkingów zlokalizowanych przy SPSK4 będzie można prowadzić 
parking  strzeżony w wyższej stawce za postój godzinowy (tak jak ma to miejsce obecnie) niż stawka określona 
w konkursie? 
Odp.: Nie, brak możliwości prowadzenia parkingu strzeżonego, teren ten będzie parkingiem działającym na 
ogólnych zasadach.  
 
Pytanie nr 62 
Czy Zamawiający (Wydzierżawiający) potwierdza, że na parkingach mają być zainstalowane kasy automatyczne 
z wszystkimi dostępnymi metodami płatności: bilon, banknoty, karta bankomatowa 
bezstykowa/stykowa/magnetyczna; wraz  z funkcją przedłużania ważności karty abonamentowej w automacie? 
Odp.: Tak.  
 
Pytanie nr 63 
Czy celem spełnienia przez Wykonawcę (Dzierżawcę) wymogów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze 
zm.),  Zamawiający (Wydzierżawiający) potwierdza, że do każdej transakcji na rzecz osób prywatnych 
nieprowadzących działalności gospodarczej musi być wystawiony paragon fiskalny z kasy rejestrującej, a 
paragon fiskalny ma zawierać numer opłaconego biletu celem jednoznacznej weryfikacji?  Taki sposób 
dokumentowania rozliczenia za postój ogranicza również nieuczciwe praktyki w zakresie unikania 
opodatkowania transakcji. 
Odp.: Tak.  

Pytanie nr 64 
Ile wynosi miesięczny czynsz za 1 metr kw. płacony przez obecnego dzierżawcę? 
Odp.: Aktualna stawka wynosi 7,10 zł netto za 1 m2. 
 
Pytanie nr 65 
Czy Szpital posiada informację o wysokości przychodów uzyskiwanych z przedmiotu dzierżawy? Jeśli tak, prosimy 
o udostępnienie danych za okres 01.01.2022-28.02.2023 r. 
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Odp.: Dane są informacją chronioną przedsiębiorstwa.  
 
Pytanie nr 66 
Czy Szpital dopuści do udziału w postępowaniu oferenta, który przedstawi minimum dwie referencje 
potwierdzające, że prowadził płatny parking, na co najmniej 500 miejsc parkingowych nieznajdujących się przy 
szpitalu oraz jedną referencję potwierdzającą, że prowadził płatny parking, na co najmniej 100 miejsc 
parkingowych znajdujących się przy szpitalu z zapewnieniem obsługi osobowej w systemie rotacyjnym (tj. 
kontrolerzy nie przebywają stale na parkingu, lecz pojawiają się na nim od kliku do kilkunastu razy na dobę), a 
jednocześnie jest jednym z liderów wśród operatorów parkingowych, legitymuje się zarządzaniem ponad 300-
ma parkingami w Polsce, zatrudnia ponad 100 osób i dysponuje dostępem do najnowocześniejszych technologii 
oraz know-how? 
Odp.: Nie, zgodnie z regulaminem.  
 
Pytanie nr 67 
Czy znane są już zasady funkcjonowania nowego garażu przy ul. Antoniego Gębali, którego oddanie do 
użytkowania ma nastąpić w maju 2023 r.?, Jeśli tak, prosimy o informację, gdyż może mieć to wpływ na kalkulację 
oferty. Czy został wyłoniony już operator tego parkingu? 
Odp.: Zasady nie zostały jeszcze opracowane. Nie został wyłoniony operator tego parkingu.  
 
Pytanie nr 68 
Dotyczy wymaganego sprzętu, czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga zamontowania Parkomatów na terenie 
dzierżawy. 
Parkomaty obecnie stosowane są coraz częściej na terenach przyszpitalnych z uwagi na braki kolejek przy 
wjazdach i wyjazdach z parkingów. Proponujemy montaż parkomatów z kolorowymi dotykowymi 
wyświetlaczami, na których można udostępniać np. mapki z lokalizacjami wejść do szpitala przychodni itp., w 
których będzie można dokonywać zapłaty przy pomocy bilonu, kart płatniczych oraz BLIK-a. 
Odp.: Zgodnie z regulaminem.  
 
Pytanie nr 69 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zastosowanie, jako dodatkowa formę płatności aplikacje 
mobilne w ilości minimum 4 sztuk. 
Wprowadzenie takiej formy płatności daje możliwość zakupu biletu parkingowego w każdej chwili oraz miejscy 
przy pomocy smartphone bez wychodzenia z kolejki do lekarza. 
Odp.: Zgodnie z regulaminem.  
 
Pytanie nr 70 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zgody na zamontowanie parkomatów nie jest potrzebna stała obecność 
pracowników w bud e parkingowej. 
Odp.: Zgodnie z regulaminem.  
 
Pytanie nr 71  

Czy Zamawiający (Wydzierżawiający) potwierdza, że zużycie prądu na dzierżawionym terenie wynosi średnio ok. 
2 100 kWh miesięcznie, a obecna cena 1kWh po jakiej fakturowany jest prąd dla Dzierżawcy wynosi średnio 1,95 
zł netto /kWh + 23% vat ? 
Odp.: Przy aktualnie zamontowanych systemach parkingowych, potwierdzamy średni pobór zużycia prądu.  
Umowa z obecnym dostawcą energii elektrycznej została zawarta do grudnia 2023 r. Wydzierżawiający nie 
jest w stanie określić stawki od 01.01.2024 r.  


