
Regulamin przetargu 

na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

handlowej/usługowej/gastronomicznej, zlokalizowanych w obiekcie Regionalnego Szpitala 

Specjalistycznego 

im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

1. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu, 

ul. Rydygiera 15/17, zwany dalej “Organizatorem”, niniejszym zaprasza do wzięcia udziału w 

przetargu na dzierżawę lokali znajdujących się w Grudziądzu  przy ulicy Rydygiera 15/17: 

a) o powierzchni użytkowej 30,6 m2 z przeznaczeniem na sklep, działalność usługową lub 

inną niekonkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonych przez Szpital, przy czym 

w przypadku prowadzenia działalności innej, niż handlowa niezbędne będzie uzyskanie 

uprzedniej zgody Szpitala na prowadzenie tej działalności, (dalej jako „Sklep”) 

b) kiosku o powierzchni 38,9 m2 (dalej jako „Kiosk”), 

c) Lokalu gastronomicznego, o całkowitej powierzchni 167,2 m2 (dalej jako „Kawiarnia”) 

d) Lokalu gastronomicznego, o całkowitej powierzchni 73,3 m2 (dalej jako „Bar”). 

2. Przetarg odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 701 i n.).  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY. 

 

3. W przypadku Kawiarni, Baru i Kiosku Oferent ma obowiązek odkupić od Organizatora 

wyposażenie tych lokali za cenę: 

a) 30 000,00 złotych netto + VAT za wyposażenie Kawiarni, 

b) 20 000,00 złotych netto + VAT za wyposażenie Baru. 

c) 5 000,00 złotych netto + VAT za wyposażenie Kiosku. 

4. Oferent dzierżawiący Kawiarnię będzie zobowiązany zapewnić, że będzie ona działać 7 dni w 

tygodniu, minimum 8 godzin na dobę, a dzierżawiący Bar, że będzie on działać minimum 5 dni 

w tygodniu (od poniedziałku do piątku), co najmniej w godzinach od 7:30 do 13:30.  

5. Oferent dzierżawiący Kawiarnię lub Bar zobowiązany będzie: 

a) przed rozpoczęciem działalności gastronomicznej w Kawiarni i Barze uzyskać własnym 

kosztem i staraniem wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia wynikające z 

odpowiednich przepisów, umożliwiające prowadzenie działalności zakładanej przez 

Organizatora. Dokumenty te Oferent przedłoży najpóźniej na 5 dni przed dniem 

rozpoczęcia działalności w lokalu, 

b) do wykorzystywania lokalu wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej, 



c) do prowadzenia gastronomii zgodnie z wymogami sanitarnymi, BHP i ppoż., 

d) do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w dzierżawionym lokalu, 

e) do odkupienia wyposażenia lokalu wymienionego w załączniku do niniejszego 

Ogłoszenia po wskazanej cenie (płatność jednorazowo w dniu podpisania umowy lub w 

maksymalnie 10 ratach płatnych z czynszem).  

6. Ewentualna zmiana wystroju, aranżacji lokalu powinna mieścić się w standardach dla 

działalności gastronomicznej właściwych dla charakteru i miejsca (Szpital) prowadzonej 

działalności. Koncepcja wystroju będzie podlegała zatwierdzeniu przez Organizatora. 

7. Oferentami mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie działalności, 

która ma być prowadzona w dzierżawionych lokalach. 

 

III. CZYNSZ DZIERŻAWNY. 

 

8. Z tytułu dzierżawy lokali Oferent, który wygra przetarg, będzie płacił Organizatorowi co miesiąc 

czynsz dzierżawny. Poza tym Oferent ten będzie pokrywał koszty zużycia energii elektrycznej, 

ogrzewania, wody i kanalizacji oraz utrzymania czystości w dzierżawionym lokalu, jak i 

miejscach poza lokalem, w których prowadzona jest działalność Oferenta, jak stoliki przed 

budynkiem, ogródki kawiarniane itp.  

9. Zaproponowany w ofercie miesięczny czynsz dzierżawny nie może być niższy niż: 

a) 25,00 złotych netto, powiększony o należny podatek od towarów i usług za 1 m2 w 

przypadku Sklepu, 

b) 25,00 złotych netto, powiększony o należny podatek od towarów i usług za 1 m2 w 

przypadku Kawiarni, 

c) 50,00 złotych netto, powiększony o należny podatek od towarów i usług za 1 m2 w 

przypadku Baru, 

d) 25,00 złotych netto, powiększony o należny podatek od towarów i usług za 1 m2 w 

przypadku Kiosku. 

10. Kwota stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 podlegać będzie waloryzacji w oparciu o 

średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez 

Prezesa GUS, jeden raz w roku, począwszy od 2020 roku, co nie będzie traktowane jako 

zmiana postanowień umowy. Nowa minimalna stawka czynszu najmu obowiązuje od 

następnego miesiąca po ogłoszeniu wskaźników w Monitorze Polskim. 

11. Waloryzacja o wskaźnik GUS nie będzie stanowić wyłączenia, ani ograniczenia postanowień 

art. 6851 w zw. z art. 694 Kodeksu cywilnego, które pozostają w mocy. 

 

IV. CZAS TRWANIA I ZAKOŃCZENIE DZIERŻAWY. 

 

12. Termin dzierżawy określony zostaje na 10 lat od daty podpisania umowy. 



13. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy dzierżawy z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

- dla Organizatora w przypadku: 

a) wystąpienia potrzeby wykorzystania dzierżawionych pomieszczeń na cele własne 

Szpitala, 

b) zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej przez Oferenta, 

c) zalegania przez Oferenta z zapłatą czynszu dzierżawnego lub pokrywania kosztów 

eksploatacyjnych za okres dłuższy niż 2 miesiące, 

- dla Oferenta w przypadku: 

a) niemożliwości korzystania z lokalu z przyczyn zawinionych przez Organizatora przez 

okres co najmniej kolejnych 30 dni, 

lub w dowolnym terminie za zgodą stron. 

 

V. OFERTA I MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ ZE STANEM LOKALI. 

 

14. Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem lokali i ich wyposażeniem w dni powszednie, w 

godzinach 8.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą uprawnioną do 

kontaktu z Oferentami (punkt 29 poniżej). 

15. Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych na dzierżawę poszczególnego lokalu wraz 

z zakupem wyposażenia przewidzianym dla tego lokalu w niniejszym Ogłoszeniu. 

16. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Organizatora, na adres 

podany w pkt. 1. Koperta powinna posiadać oznaczenia “PRZETARG – DZIERŻAWA 

LOKALI.” oraz “Nie otwierać przed 4.09.2019 r. godz. 12.00”.  

17. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie następujących dokumentów:  

a) oferty przygotowanej zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem, która będzie zawierać 

proponowany miesięczny czynsz dzierżawny netto i brutto (z VAT ) w złotych za 1 m2 

dzierżawionego lokalu, 

b) aktualnego (z ostatnich 3 miesięcy) Wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu 

do ewidencji działalności gospodarczej Oferenta w zależności od formy prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

c) w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy spółki, 

d) oświadczenie o braku zobowiązań wobec osób trzecich, egzekwowanych w drodze 

postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub układowego oraz brak 

postanowienia  o upadłości lub likwidacji Oferenta, 

e) oświadczenie, że Oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonych przez biura 

informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnianiu informacji 

gospodarczych, 



f) oświadczenie Oferenta, że nie zalega z podatkami oraz z opłatą składek na 

ubezpieczenia społeczne 

g) udokumentowane posiadanie minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji obsługi 

żywieniowej w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych – dla Oferentów 

ubiegających się o dzierżawę Kawiarni lub Baru, 

h) kopię polisy lub inny dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej, 

18. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej muszą być sporządzone w języku polskim. 

19. Dokumenty sporządzone przez Oferentów muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Oferenta, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przez 

ustanowionego pełnomocnika. 

20. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem kopii dokumentów musi być potwierdzona przez 

Oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania poprzez złożenie podpisu wraz z 

klauzulą „za zgodność” na zapisanej stronie kopii. 

21. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, wniosek musi zawierać pełnomocnictwo dla 

osoby reprezentującej podmioty występujące wspólnie, które zawierać będzie nazwę 

przetargu, wskazanie podmiotów biorących wspólnie udział w przetargu, wskazanie 

ustanowionego pełnomocnika oraz zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania każdego z podmiotów biorących wspólnie udział w przetargu. 

22. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

23. Oferent ponosi wszelkie koszty związanie z udziałem w przetargu. 

24. Oferty można składać w budynku administracyjnym „T” przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, 

sekretariat, pokój nr 108, codziennie w godz. od 800 do 140 (oprócz dni wolnych od pracy ), nie 

później niż do 4.09.2019 r. godz. 11.30 

25. Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Remontowo-Eksploatacyjnym, w budynku „U” przy ul. 

Rydygiera 15/17, pokój nr 4, w dniu 4.09.2019 r. o godz. 12.00 Organizator wybierze 

ofertę/oferty Oferenta/Oferentów, którzy zaoferowali najwyższy czynsz dzierżawny, nie niższy 

niż kwota, o której mowa w pkt. 9.  

26. Oferty złożone po terminie nie będą oceniane. 

27. Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu oceny ofert. 

28. Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podania 

przyczyny. 

29. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Pan Przemysław 

Ślusarski, tel. 607287560.  

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW. 

 



30. Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie Oferentów o wyniku przetargu, albo o 

zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. 

 

VII. ZAWARCIE UMOWY. 

 

31. Zawarcie umowy z wybranym oferentem i wydanie Lokalu nastąpi nie później niż 14 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zmiana terminu zawarcia umowy może nastąpić jedynie za 

zgodą obu stron.  

32. W przypadku niestawienia się Oferenta wyłonionego w przetargu w miejscu i terminie 

określonym w zawiadomieniu celem podpisania umowy, umowa może być zawarta z kolejnym 

Oferentem, który zaoferował najniższą cenę po Oferencie wygrywającym przetarg. 

 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). informuję, 

że: 

33. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny w 

Grudziądzu – Organizator. 

34. Inspektorem ochrony danych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądz jest Pan 

Witold Chojecki. 

35. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. B i lit. F RODO w 

celu prowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, zawarcia umowy, w celu realizacji 

obowiązków wynikających z ustawy Kodeks Cywilny. 

36. Pani / Pana dane osobowe udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi 

usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym podmiotom świadczącym usługi 

informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego oraz podmiotom, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o regulację ustawy KC. 

37. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to 4 lata od dnia zakończenia 

niniejszego postępowania przetargowego, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata przez 

okres trwania urnowy,  bądź do zakończenia obowiązku archiwizacji dokumentów, 

dochodzenia roszczeń itp. 

38. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania 

danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych 

realizacji tych praw, 



39. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani /Pan, że przetwarzanie danych 

narusza Pani/ Pana prawa lub wolności, 

40. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak 

podania uniemożliwi Pani/Panu korzystanie z przysługujących na podstawie ustawy KC praw; 

41. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu 

ani udostępnianiu do państw trzecich. 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego / Rady Europy (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) 

 

 

 

Grudziądz, dnia 26.08.2019 r.                                          

                                           


