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I. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady zbycia w całości prawa własności nieruchomości gruntowej- 

działki nr 46 zabudowanej podpiwniczonym budynkiem kamienicy o funkcji użytkowej 

służby zdrowia, o czterech kondygnacjach nadziemnych (parter, I piętro, II piętro, 

zaadoptowane poddasze), wzniesiony około 1902 r. na planie prostokąta, pow. 

zabudowy 376,75 m2, pow. użytkowa netto 1 110,94 m2 ( w tym kondygnacji 

nadziemnych 978,73 m2), kubatura 6 768 m3 położonej przy ul. Lubartowska 58  

w Lublinie, wpisanej do Księgi Wieczystej LU1I/00171462/3. 

2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zwany dalej Sprzedającym, oświadcza, że posiada 

pozytywną opinię zamiaru zbycia ww. nieruchomości przedstawioną w formie Uchwały 

Rady Uczelni nr 22/2021 z dnia 14.09.2021 r. 

3. Zbycie prawa własności nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego w formie 

pisemnej. 

4. Celem przetargu jest uzyskanie jak najwyższej ceny sprzedaży przedmiotowej 

nieruchomości. 

5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu  

bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

Zgłoszonym Oferentom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec organizatora 

przetargu z tego tytułu. 

6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu, 

dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.umlub.pl w zakładce 

Komunikaty, BIP Zamówienia publiczne› zamówienia publiczne wyłączone ze 

stosowania Pzp› zamówienia inne lub na tablicy ogłoszeń w siedzibie Uczelni przy 

Al. Racławickich 1 w Lublinie. 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich 

zaoferował co najmniej cenę oferty równą cenie wywoławczej. 

II. KOMISJA PRZETARGOWA 

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu przeprowadza Komisja 

Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 131/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie z dnia 09.09.2021 r., zwana dalej Komisją. 

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w obecności co najmniej 2/3 jej członków. 

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowań jawnych zwykłą większością 

głosów. 

4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego. 

5. Każdy członek Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, 

kierując się przepisami prawa, regulaminem oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

6. Członkowie Komisji ani osoby bliskie członkom komisji, bądź pozostające z członkami 

Komisji w takim stosunku prawnym i faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności Komisji, nie mogą uczestniczyć w postępowaniu 

przetargowym. 

http://www.umlub.pl/
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7. Komisja udziela wyjaśnień w sprawach związanych z procedurą przetargową jeżeli 

zapytanie wpłynie na adres: magdalena.kozlowska@umlub.pl lub 

jakub.gorniak@umlub.pl bądź na adres siedziby: Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, nie później niż na 3 dni przed terminem 

składania ofert. Zapytanie wraz z odpowiedzią Sprzedający umieści na stronie 

internetowej www.umlub.pl w zakładce Komunikaty.  

III. OGŁOSZENIE  

1. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym zostanie podane do publicznej 

wiadomości poprzez: 

 opublikowanie ogłoszenia w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim, 

 opublikowanie na stronie internetowej Sprzedającego, 

 wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego, 

 zamieszczenie na portalach internetowych oferujących sprzedaż nieruchomości  

2. Ogłoszenie o przetargu zawiera następujące informacje: 

 oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów, 

 powierzchnię nieruchomości, 

 opis nieruchomości, 

 cenę wywoławczą nieruchomości, 

 informację o obciążeniach i zobowiązaniach dotyczących przedmiotowej 

nieruchomości, 

 o skutkach uchylenia się od podpisania umowy sprzedaży, 

 o wysokości wadium, terminie i sposobie jego wniesienia oraz przypadkach 

zatrzymania wadium, 

 o terminie i miejscu składania ofert, oraz o miejscu i terminie otwarcia ofert,  

 o konieczności zapoznania się Oferentów z regulaminem zbycia nieruchomości 

dostępnym w siedzibie i na stronie internetowej UM.  

IV. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA 

1. Przedmiotem postępowania jest zbycie w całości prawa własności nieruchomości 

położonej przy ul. Lubartowskiej 58, dz. nr 46 zabudowanej podpiwniczonym budynkiem 

kamienicy o funkcji użytkowej służby zdrowia, o czterech kondygnacjach nadziemnych 

(parter, I piętro, II piętro, zaadoptowane poddasze), wzniesiony około 1902 r. na planie 

prostokąta, pow. zabudowy 376,75 m2, pow. użytkowa netto 1 110,94 m2 ( w tym 

kondygnacji nadziemnych 978,73 m2), kubatura 6 768 m3 położonej przy ul. Lubartowska 

58 w Lublinie, wpisanej do Księgi Wieczystej LU1I/00171462/3.  

Istniejące instalacje wewnętrzne: elektryczna z sieci, wodociągowa- z sieci, kanalizacyjna- 

do sieci, gazowa z sieci, c.o. c.w.u.- kotły gazowe z zasobnikami c.w.u., kanał ciepłowniczy. 

Budynek zabytkowej kamienicy z początku XX wieku ( wybudowany około 1902 r.) ujęty 

jest w Wojewódzkiej oraz Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Lublin. W Gminnej 

Ewidencji Zabytków nieruchomość widnieje pod numerem 833, tj.: ,,833. Fabryka Wag W. 

mailto:magdalena.kozlowska@umlub.pl
mailto:jakub.gorniak@umlub.pl
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Hessa.; Lubartowska 58; WEZ’’. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie 

zabudowy śródmiejskiej, stanowisk archeologicznych. 

 

Lokalizacja.  

Nieruchomość położona jest na pograniczu ze strefą śródmiejską, w pierzei kamienic przy 

ul. Lubartowskiej, stanowiącej w kierunku północnym trasę wylotową Lubartowa 

 i Białegostoku oraz w kierunku południowym dojazd do centrum miasta  

i połączenie z aleją Solidarności, która jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych 

miasta. Sąsiedztwo stanowi zwarta zabudowa kamienic mieszkalno- usługowych. Istnieje 

możliwość parkowania na dziedzińcu wewnętrznym oraz wzdłuż ulicy Lubartowskiej. 

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w wyciągu z operatu szacunkowego 

stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępny do wglądu w siedzibie 

Sprzedającego.  

2. Przedmiot postępowania przetargowego oglądać można codziennie od poniedziałku  

do piątku w godzinach 900 – 1400 , po uprzednim uzgodnieniu terminu indywidualnie  

pod nr tel., 81 448 56 04, 601 694 313 w godz. 900 - 1400. 

3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

Cena wywoławcza zbywanego prawa własności gruntu i prawa własności 

nieruchomości budynkowej wynosi: 4 496 000,00 zł netto (słownie: cztery miliony czterysta 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). 

4. Minimalna kwota oferty nie może być mniejsza niż cena wywoławcza. 

5. W przypadku gdy zostaną złożone co najmniej dwie oferty z oferowanymi najwyższymi 

równymi cenami, Sprzedający wezwie Oferentów do złożenia ponownych ofert  

lub zaprosi do negocjacji. 

6. Na Nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów 

notarialnych dotyczących transakcji kupna.  

V. WADIUM 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wyznaczonym 

terminie oraz złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. VI niniejszego regulaminu. 

2. Wadium winno być wniesione w wysokości 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy 

złotych) w pieniądzu lub w gwarancjach bankowych. 

3. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie uznane za złożone z chwilą wpływu  

na rachunek bankowy w Banku BGK w Lublinie nr: 68 1130 1206 0028 9097 3890 0004. 

4. Wadium, bez odsetek, wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg zalicza się  

na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

5. Wadium, bez odsetek zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu 

przetargu jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie informacji o odwołaniu  

lub zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6. 

6. W przypadku uchylenia się Oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy 

przedwstępnej lub ostatecznej umowy sprzedaży, wniesione wadium za nieruchomość 

przechodzi na własność Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uchylaniem się jest 
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niestawienie się w wyznaczonym, za 7 dniowym uprzedzeniem, miejscu, dniu  

i godzinie, bez uzasadnionej przyczyny. 

7. Na równi z uchyleniem  o którym mowa w ust. 6 traktowane będzie nie spełnienie 

warunków formalno-prawnych wymaganych od Oferenta do skutecznego dokonania 

czynności określonych w ust. 6. Organizator wezwie do uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni. 

VI. OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 

1.   Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

2. Oferta musi być złożona przez osoby należycie umocowane do zawarcia umowy   

sprzedaży nieruchomości o wartości wynikającej ze złożonej oferty. W przypadku 

wątpliwości co do należytego umocowania Komisja ma prawo żądania dodatkowych 

dokumentów i wyjaśnień w odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 7 dni. Komisja 

ocenia należyte umocowanie na podstawie całości zgromadzonych dokumentów.  

3. Oferta na zakup nieruchomości musi zawierać: 

a. oferowaną cenę na zakup nieruchomości, 

b. imię, nazwisko i adres Oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę, 

 Jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna  oferta 

winna zawierać ponadto:  NIP, REGON lub KRS (jeżeli dotyczy), umowę współki 

cywilnej. Jeżeli Oferentem jest osoba fizyczna oferta winna zawierać ponadto 

numer PESEL. W przypadku zamiaru wspólnego nabycia prawa własności 

nieruchomości przez więcej niż jednego Oferenta, należy złożyć wspólną ofertę 

nabycia prawa własności, określającą nabywane udziały w tym prawie, a każdy  

z Oferentów dołącza odpowiednio własny NIP, REGON, KRS lub PESEL. 

Oferta zostanie przyjęta, jeżeli suma nabywanych udziałów wynosić będzie 

100%. 

c. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i przyjmuje  

je bez zastrzeżeń,  

d. kopię dowodu złożenia wadium. W przypadku wspólnego nabycia przez więcej 

niż jednego Oferenta, każdy Oferent wnosi wadium proporcjonalne  

do nabywanych udziałów w prawie własności  nieruchomości.  

Wadium  zostanie uznane za prawidłowo złożone, jeżeli łącznie wynosić będzie 

100 000 zł. 

e. oświadczenie, na jaki numer rachunku bankowego należy dokonać 

ewentualnego zwrotu wadium, 

f. pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, o ile prawo reprezentacji  

nie wynika z przepisów prawa, 

g. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków. Nie dotyczy osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 

h. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne- 

nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

4. Ofertę w zaklejonej kopercie z napisem: ,,Przetarg nieograniczony na zakup 

nieruchomości położonej przy ul. Lubartowskiej 58 w Lublinie- nie otwierać przed 
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dniem 10.01.2022 r. godz. 1030’’, należy złożyć do dnia 10.01.2022 r. do godz. 1000   

w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 8  

przy Al. Racławickich 1 w Lublinie.  

5. Oferent może wycofać ofertę składając pisemne oświadczenie woli, które należy złożyć  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Kancelarii Ogólnej pok. nr 8  

przy Al. Racławickich 1 w Lublinie, nie później niż przed upływem terminu składania 

ofert. 

6. Koperta zawierająca oświadczenie o którym mowa w pkt. 5 musi być opatrzona danymi 

Oferenta i napisem ,,WYCOFANIE oferty na zakup nieruchomości położonej  

przy ul. Lubartowskiej 58 w Lublinie’’  

7. Oferentom nie przysługuje prawo składania ofert alternatywnych i wariantowych. 

8. W przypadku zaistnienia braków formalnych Komisja może zwrócić się do Oferenta  

      o złożenie w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. 

9. Oferty i wadia złożone po terminie zostaną odrzucone. 

VII.  PRZEBIEG PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

1. Otwarcie przetargu poprzedzone jest sprawdzeniem wniesienia wadium przez 

uczestników przetargu. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu i o godzinie wskazanej w ogłoszeniu. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć Oferenci. W części jawnej Komisja 

podaje do publicznej wiadomości: liczbę złożonych ofert, nazwę/imię i nazwisko  

i adres Oferenta, zaoferowaną cenę na zakup nieruchomości zabudowanej, oferty 

wycofane. 

4. W przypadku gdy zostaną złożone co najmniej 2 oferty o jednakowych oferowanych 

najwyższych cenach zakupu nieruchomości, Komisja przetargowa wezwie tych 

Oferentów w terminie 7 dni do przystąpienia do ustnej licytacji, gdzie ceną 

wywoławczą jest najwyższa ofertowana cena zakupu w pierwszym postępowaniu 

przetargowym.  

Ocena ofert i sporządzenie protokołu jest częścią niejawną postępowania 

przetargowego. 

5. Protokół z przetargu, zawiera co najmniej informację o: 

a. uczestnikach przetargu i złożonych ofertach, 

b. spełnianiu warunków formalnych udziału w postępowaniu,  

c. uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez Komisję, 

d. dacie sporządzenia protokołu. 

6. Podpisany protokół przez przewodniczącego i członków Komisji podlega 

zatwierdzeniu przez Rektora Uniwersytet Medycznego w Lublinie. 

7. Zatwierdzenie protokołu jest równoznaczne z rozstrzygnięciem przetargu. 

8. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. 

9. Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni pisemnie, najpóźniej w ciągu  

14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. 

10. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego, Komisja może 

wydłużyć termin rozstrzygnięcia przetargu maksymalnie o kolejne 14 dni. 
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VIII WARUNKI ZBYCIA PRZEDMIOTU PRZETARGU 

1. Oferent, który wygra przetarg zostanie powiadomiony na piśmie najpóźniej w terminie 

14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, z 7 dniowym uprzedzeniem o miejscu 

 i terminie zawarcia umowy przedwstępnej. 

2. Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia zadatku w wysokości 20% ceny nabycia  

do dnia poprzedzającego zawarcie umowy przedwstępnej. 

3. Warunkiem zbycia prawa własności jest uzyskanie przez Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie wymaganej zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP. 

4. W przypadku braku uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na sprzedaż 

nieruchomości przetarg zostaje zamknięty, a Nabywcy zostaje zwrócone wadium 

 i zadatek bez odsetek, w terminie 7 dni. 

5. Po uzyskaniu zgody o której mowa w pkt. 3 Umowa ostateczna przenosząca własność 

w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie do 60 dni od daty 

poinformowania Nabywcy o uzyskanej zgodzie. 

4. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze niniejszego przetargu podlega całkowitej 

zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego podpisanie umowy przenoszącej 

własność. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 

Sprzedającego. 

5. Niestawienie się Nabywcy do podpisania umowy przedwstępnej lub umowy 

przenoszącej własność w formie aktu notarialnego w wyznaczonym dniu i godzinie  

bez usprawiedliwienia lub wadliwe umocowanie jego przedstawicieli do podpisania 

umowy upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od zawarcia umowy  

oraz zatrzymania wadium. 

6. W przypadku oferty wspólnego nabycia prawa własności w razie niestawienia się 

któregokolwiek z Nabywców do podpisania umowy przedwstępnej lub umowy 

przenoszącej własność w formie aktu notarialnego w wyznaczonym dniu  

i godzinie bez usprawiedliwienia lub wadliwe umocowanie jego przedstawicieli  

do podpisania umowy Sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, zatrzymując wadium. 

7. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy przenoszącej własność. Strony 

sporządzą protokół przekazania dokumentacji budynku. 

 

 

 

                                                          

                                                                                 

                                                                            

  

 


