
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin 

 

ogłasza konkurs ofert na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu 

przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie 
 

 

REGULAMIN  
 

Na podstawie Zarządzenia Nr 102/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

4 października 2016 roku na posiedzeniu Komisji Przetargowej został ustalony poniższy Regulamin 

przetargu/konkursu ofert na dzierżawę gruntu, będącego własnością Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu  przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 

w Lublinie. 

 
I. Przedmiot konkursu: 

 

Grunt położony przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, zlokalizowany przy ul. prof. 

A. Gębali,  składający się z miejsc parkingowych, prowadzących do nich ciągów komunikacyjnych 

z przyległymi terenami zielonymi, przeznaczony na prowadzenie parkingu, bez podziału na miejsca 

pracownicze i rotacyjne, wraz z zamontowaniem/adaptacją automatycznego płatnego systemu 

parkingowego, klasy nie niższej niż obecnie zainstalowany przy obiekcie.  

 

II. Opis dzierżawionego terenu: 

 

Przedmiot dzierżawy wynosi:  5451 m2  powierzchni gruntu i obejmuje:  
 

 Parking nr 1 usytuowany na działce nr 5/9 o powierzchni: 266 m2, pokryty płytami 

betonowymi ażurowymi, składający się z 26 miejsc parkingowych,  

 Parking nr 2 usytuowany na działce nr 32/17 o powierzchni: 133 m2, wyłożony kostką, 

składający się z 11 miejsc parkingowych, 

 Parking nr 3 usytuowany na działce nr 32/18, o powierzchni: 1987 m2, na który składa się 

teren wyłożony płytami betonowymi i nawierzchnia gruntowa - łącznie 84 miejsca 

parkingowe, 

 Parking nr 4 usytuowany naprzeciw wejścia głównego do szpitala, na działce nr 32/10, 

o powierzchni: 3065 m2, wyłożony kruszywem, składający się z 111 miejsc parkingowych, 

wraz z pielęgnacją przyległych terenów zielonych. 

 

Szczegółowy opis dzierżawionego gruntu określa załącznik graficzny nr 1 i nr 2. 
 

Do miejsc postojowych parkingu nr 1, 2 i 3 prowadzi droga dojazdowa z kostki brukowej 

betonowej. Dla wjazdu na parking nr 3, Uniwersytet umożliwi korzystanie z drogi dojazdowej 

do lądowiska oznaczonej nr działki 32/5 (nie będącej przedmiotem dzierżawy). 

Wjazd na parking nr 4 odbywa się bezpośrednio z ul. prof. A. Gębali (z działki nr 32/22). 

 

Dzierżawiony teren położony jest w obrębie nieruchomości gruntowych, oznaczonych według 

ewidencji gruntu działkami (lub ich częścią): od północy - 32/10, od wschodu - 32/17 i 5/9, a od 

południa 32/18. Teren o nawierzchni gruntowej z możliwością ewentualnego utwardzenia, 

np. kruszywem lub innym materiałem – 449 m2 – usytuowany jest przy lądowisku - oznaczony 

kolorem żółtym na Załączniku graficznym nr 1. 

 



Dopuszcza się możliwość zastosowania ulgi w czynszu dzierżawnym, przez okres do 3-ech 

miesięcy od powierzchni 449 m2, w przypadku wystąpienia przez firmę dzierżawiącą o zgodę 

na utwardzenie (we własnym zakresie i na własny koszt). 
 

Obecnie, opisywany teren jest użytkowany jako naziemny parking przy szpitalu. 

Wjazdy i wyjazdy na teren parkingu odbywać się będą z drogi miejskiej usytuowanej równolegle, 

do wejścia głównego do Szpitala, rozgraniczającej parkingi nr: 1, 2, 3 do parkingu nr 4, oznaczonej 

nr działki 32/22, przez  bramki wjazdowe, zabudowane budkami, z których co najmniej jedna 

obsadzona będzie pracownikiem stale w niej dyżurującym. Dotychczas zainstalowany 

i zamontowany sprzęt automatycznego systemu parkingowego jest własnością obecnego 

dzierżawcy, za wyjątkiem „budki wjazdowej” usytuowanej przy oddziale ratunkowym, która należy 

do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.   Oferent powinien rozważyć możliwość odkupienia, 

lub dzierżawienia od Właścicieli, zamontowanego sprzętu albo założenie nowego na własny koszt. 

Do wykorzystania dla potrzeb oferenta jako pomieszczenie techniczne na działce 32/12 znajduje 

się budynek wolnostojący, parterowy, murowany nie wchodzący w przedmiot dzierżawy.  

Dzierżawca zobowiązany będzie pokrywać koszty energii elektrycznej, pobieranej na potrzeby 

prowadzenia parkingu i zamontowanych urządzeń, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu 

śmieci, na podstawie refaktur. 
 

III. Wymogi dotyczące prowadzenia parkingu na dzierżawionym terenie: 
 

1. Parking czynny 24 h/dobę.  

2. Wszelkie prace instalacyjne, adaptacyjne niezbędnego sprzętu oraz remont i serwisowanie 

zainstalowanego sprzętu, niezbędnego do prowadzenia wymaganej działalności (system 

parkingowy, monitoring), wykonywane będą na koszt dzierżawcy (serwis techniczny 

i gwarancyjny zainstalowanego sprzętu przez okres trwania umowy na koszt dzierżawcy). 

3. Dzierżawca odpowiada za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom 

trzecim z tytułu prowadzonej na dzierżawionym terenie działalności gospodarczej, w tym 

za następstwa nieszczęśliwych wypadków.  

4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie wymaga ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC parkingu) z sumą gwarancyjną nie 

mniejszą niż 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie objętym dzierżawą. Polisę 

ubezpieczeniową należy dostarczyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

5. Dzierżawca zapewnia na własny koszt: 

a) przeszkolone osoby, profesjonalną obsługę klientów parkingu, 

b) zapewnienie i zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do prowadzenia parkingu i ich 

wydawanie (bilety parkingowe, karty wjazdowe, i inne), 

c) udostępnienie poprzez umieszczenie w widocznym miejscu, numeru telefonu czynnego 

przez całą dobę do obsługi parkingu, 

d) wykonanie oznakowania (lub odnowienie istniejącego) poziomego i pionowego na terenie 

parkingów i dróg wewnętrznych oraz jego odnawianie i konserwację odpowiednimi, 

specjalnie przystosowanymi środkami każdorazowo po sezonie zimowym oraz w miarę 

potrzeby na wezwanie Wydzierżawiającego,  

e) naprawę przedmiotu dzierżawy i ciągów komunikacyjnych, łącznie z krawężnikami, 

każdorazowo po sezonie zimowym oraz w miarę potrzeby na wezwanie 

Wydzierżawiającego, bieżący ich remont i konserwację, 

f) utrzymywanie przedmiotu dzierżawy i ciągów komunikacyjnych oraz przyległego terenu 

w należytym porządku i czystości, sprzątanie terenu parkingu i wewnętrznych dróg 

dojazdowych, wywóz nieczystości z dzierżawionego terenu, 

g) utrzymywanie w należytym porządku i pielęgnacja przyległych terenów zielonych (koszenie 

trawy) – określonych na załączniku graficznym nr 1 i nr 2, 



h) odśnieżanie terenu dzierżawionego parkingu i utwardzonych ciągów jezdnych, 

z zaznaczeniem bezwzględnej konieczności codziennego odśnieżania i przejazdu w sezonie 

zimowym udostępnionego odcinka drogi dojazdowej do lądowiska dla helikopterów, 

utrzymywanie terenu parkingu, dróg dojazdowych do parkingu i zatok parkingowych 

w stanie umożliwiającym z nich korzystanie, wywóz zalegającego śniegu, 

i) bezwzględne zapewnienie drożności wszystkich ciągów komunikacyjnych – dojazdu 

do lądowiska, oraz wprowadzenie kontroli wjeżdżających samochodów do ilości 

występujących miejsc parkingowych, 

j)  przystosowanie nieutwardzonej części dzierżawionego gruntu na potrzeby prowadzonej 

działalności w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym. 
 

IV. Warunki dotyczące umowy dzierżawy:  

 

1. Ustalony czynsz dzierżawny wraz z należnym podatkiem VAT, płacony będzie miesięcznie, 

w ciągu 14 dni od dnia wystawionej faktury. Ustalony czynsz dzierżawny będzie corocznie 

waloryzowany w przypadku wzrostu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, poczynając od miesiąca 

następnego po ogłoszeniu. 

2. Koszty podatku od nieruchomości dzierżawionego terenu ponosi Wydzierżawiający. 

3. Kaucja określona zostaje w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto. 

4. Dzierżawca określi zasady funkcjonowania parkingu, w regulaminie załączonym do umowy 

zaakceptowanym przez Wydzierżawiającego. 

5. Wydzierżawiający zastrzega sobie bezpłatny wjazd na dzierżawiony teren n/w pojazdów 

uprzywilejowanych: 

a) karetek pogotowia, transportu sanitarnego, straży pożarnej, radiowozów policyjnych, 

pogotowia elektrycznego, dźwigowego itp., 

b) osób niepełnosprawnych w pojazdach oznakowanych lub z ważnym zaświadczeniem 

o niepełnosprawności, 

c) samochodów służbowych Wydzierżawiającego, 

d) pojazdów zaopatrujących szpital, pracowników i dostawców poczty, banku, kurierów, 

przewoźników – za okazaniem faktury, dowodu WZ lub listu przewozowego, 

e) pacjentów stacji dializ, honorowych dawców krwi (za potwierdzeniem przez Bank Krwi 

Szpitala), 

f) taksówek, 

g) pojazdów posiadających karty wjazdowe wydane w uzgodnieniu z Uniwersytetem 

Medycznym, 

h) pobytu na terenie parkingu do 15 minut. 

6. Wydzierżawiający wprowadza ograniczenie wydawanych kart wjazdowych do nie więcej 

niż 450 sztuk dla pracowników Uniwersytetu Medycznego pracujących w szpitalu 

i pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, jedynie za potwierdzeniem 

zatrudnienia przez Działy Kadr Uczelni/Szpitala w wysokości opłaty 30 zł brutto za sztukę 

miesięcznie oraz 40 sztuk dla rodziców dzieci obłożnie chorych w wysokości stawki 

miesięcznej: 30 zł brutto za sztukę (za potwierdzeniem Zastępcy Dyrektora 

ds. Infrastruktury Szpitala lub osoby przez Niego upoważnionej). Wjazdy pracowników 

Ośrodka Medycyny Doświadczalnej (dojazd przez wewnętrzny ciąg komunikacyjny) będą 

odbywały się na podstawie upoważnienia wydanego przez Uniwersytet Medyczny. 

7. Dzierżawca zapewni monitoring drogi dojazdowej do lądowiska, jej oznakowanie 

informacją o zakazie parkowania grożącym odholowaniem. W przypadku zablokowania 

drogi przez parkujące pojazdy, spowoduje ich usunięcie w inne strzeżone miejsce na koszt 

właściciela pojazdu.  

8. Zmiana wysokości opłat parkingowych wymagać będzie akceptacji Wydzierżawiającego. 



 

V. Okres obowiązywania dzierżawy:  

Okres związania umową wynosi 5 lat. Umowa zawarta będzie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 

28 lutego 2022 r.  

 
VI. Cena wywoławcza 

Stawka wywoławcza 1m2 dzierżawy gruntu wynosi: 5,46 zł netto  
  
Oferta musi zawierać oferowaną miesięczną stawkę wynikającą z ceny za 1m2 (netto) 

dzierżawionego terenu nie mniejszą niż 5,46 zł netto.  
 

VII. Wadium 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie wadium w wyznaczonym terminie oraz 

złożenie dokumentów, o których mowa w pkt VIII niniejszego regulaminu.  

Wadium w wysokości 30 000 zł, winno być wniesione na rachunek Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie nr: 68 1130 1206 0028 9097 3890 0004 w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Wadium zostanie uznane za złożone, z chwilą wpływu na rachunek bankowy wskazany przez 

Wydzierżawiającego. 

Oferentowi, który wygra konkurs, wadium zalicza się na poczet kaucji, stanowiącej zabezpieczenie 

roszczeń Wydzierżawiającego, powstałych z tytułu zaległości czynszowych. Pozostałym osobom, 

wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu jednak nie później niż w terminie 

7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia postępowania konkursowego. Organizator konkursu 

zawiadomi dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli dzierżawca, który 

wygrał konkurs ofert odmówi podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wpłacone 

wadium nie podlega zwrotowi. 

 

VIII. Pisemna oferta musi zawierać: 

1. Czytelnie wypełniony formularz oferty konkursowej podpisany przez uprawnioną osobę, 

2. Aktualny wypis z rejestru działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty, 

3. Oświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec ZUS, właściwego organu podatkowego 

za okres ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4. Co najmniej dwie referencje lub opinie o dotychczasowej działalności oferenta z okresu 

ostatnich pięciu lat, w zakresie prowadzenia parkingu usytuowanego bezpośrednio przy 

szpitalu, zawierające zapis obejmujący poniższe wymogi prowadzonego parkingu: 

a)  na co najmniej 100 miejsc parkingowych, 

b) obejmujący obsługę transportu medycznego, 

c) z obsługą co najmniej 1 osoby całodobowo,  

d) z okresem realizacji usługi nie krótszym niż 1 rok, 

5. Kopię dowodu wpłaty wadium wynoszącego 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 

6. W przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowę regulującą współpracę podmiotów 

działających wspólnie, 

7. Proponowany cennik wysokości opłat na parkingu z zastrzeżeniem, że stawka za 1 godz. 

parkowania nie może być wyższa niż 4,00 zł. 

 

 

W przypadku składania kopii w/w dokumentów, wymagane jest ich poświadczenie za zgodność 

z oryginałem. 

Oferta złożona po terminie, wadliwie wypełniona lub nie spełniająca powyższych wymogów, będzie 

odrzucona. 



Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, pokój nr 8, do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 

11.40. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w pok. nr 21. 

 

 

IX. Kryterium oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty organizator będzie się kierował wysokością 

oferowanej ceny netto za dzierżawę 1 m2 miesięcznie.  

Cena musi być wyrażona w polskich złotych i podana jednoznacznie. 

Minimalna stawka dzierżawy 1m2 nie może być niższa niż cena wywoławcza. 

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej z ofert ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, organizator konkursu wezwie oferentów, 

którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

 

X. Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie nie później niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia 

postępowania konkursowego. 

O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie jak również wynik konkursu zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 

Umowa zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie zgody 

Ministra Skarbu Państwa na dzierżawę przedmiotowego gruntu wydanej w trybie art. 5a ustawy 

z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących skarbowi państwa 

(tj. Dz. U. z 2016 poz. 154 z późn. zm.). 
 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania 

przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert. Zgłoszonym oferentom nie 

przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec organizatora konkursu z tego tytułu. 

 

Treść niniejszego regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: www.umlub.pl.  w zakładce Komunikaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umlub.pl/

