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Postepowanie nr 2/PPN/2021

Dotyczy: modvfikacii trefci Specvfikacii Warunk6w Dzier2awv w oparciu o ztoione zapytania w
postqpowaniu prowadzonym w trybie przetarrgu pisemnego nieograniczonego na

podstawie ustawy z dnia 21" sierpnia L997 r. o Elospodarce nieruchomoSciami (t.j- Dz. U.

z 2076 r. poz. 2147) oraz rozporzqdzenia Rady lMinistr6w z dnia 14 wrze$nia 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie
nieruchomo6ci (Dz. U. z 2074, poz. 7490 ze zm,) kt6rego przedmiotem jest ,,Dzieriawa
powierzchni w celu uruchomienia i funkcjonowania systemu do odbioru program6w
RTV w pokojach pacjent6w w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym
5P ZOZ w Busku-Zdroju".

W odpowiedzi na skierowane do Wydzierzawiajqcego zapytania dotyczqce tre5ci

Specyfikacji Warunk6w Dzierzawy - dalej ,,SWD', informujq:

Zapytanie nr 1

1) Niekt6rzy wykonawcy posfugujq siq nieaktualnymi lub nieoptacanymi umowami z OZZ.

W zwiqzku z powyiszym wnioskujemy o wymdg dofqr:zenia kserokopii zawartych um6w wraz

z dowodami wplat za ostatni kwartaf.

2) Jednocze6nie prosimy o modyfikacjq zapis6w w taki sposdb, aby nie wskazywai i nie nazywaf
p6l, z kt6rych korzysta Dzier2awca, ewentualnie 2eby ograniczyi wymog do pola eksploatacji

reemisja. Podstawq prawnE otrzymajq Paristwo w kolejnym mailu.

C)dpowiedi:
Ad L) NlE, Wydzierzawiajqcy pozostaje przy dotychczasow'ych zapisach SWD.

Ad 2):

w rozdz. lll pkt 1 ppkt l.) lit. dl SWD otrzvmuie nowe brzmienie:

,,d) zoworte, reolizowone i optacane umowy z uprdwnionymi do reprezentowonia przez

Organizacje Zbiorowego Zarzqdzania Prawami Aullorskimi na polu lub polach eksploatocii,

z ktorych korzysta Dzieriawco w ramach Systemu TV;',

w rozdz. lV pkt 3 ppkt lL) SWD otrzvmuie nowe brzmienie:

,,77) ponoszenio oplat no rzecz nadawcow oraz uprawnionych do reprezentowania przez

Organizacje Zbiorawego Zarzqdzonia Prawami Autorskimi na polu lub poloch eksploatacii

ortystycznych wykonari bqdqcej przedmiotem ninieiszei umowy za poirednictwem

umieszczanych w pokojach bozy noclegowej Wyclzieriawiajqcego jok i soloch w ktorych

zostonq umieszczone odbiornikitelewizyjne/radiow'e dziatajqce w ramach Systemu;",

w okt 1 ookt 1) formularza ofertoweee - zal. nr L d,o SWD otrzvmuie nowe brzmienie:

,,7) posiadam zowarte umowy z uprawnionymi do reprezentawania przez Organizacie

Zbiorowego Zarzqdzania Prawami Autorskimi na palu lub polach eksplaatacji artystycznych

wykanart bqdqcej przedmiotem niniejszei umowy;",
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w 5 2 Dkt 111 proiektu umowv - zaf. nr 2 do SWD otrzvmuie nowe brzmienie:
,,77) ponoszenia oplat ns rzecz nadawcdw oraz uprownionych do reprezentowonia przez
Organizacie Zbiorowega Zarzqdzania Prawami Autorskimi na polu lub polach eksptoatacji
artystycznych wykanafi bqdqcej przedmiotem niniejszej umowy za poirednictwem
umieszczonych w pokojoch bazy noclegowej Wydzieriowiajqcego jak i salach w ktorych
zastd n q u m i e szcza n e od b i o rn i ki te lew i zyj ne/ra d i ow e dzi atoj gce w rd m ac h Syste m u ; ".

Zlapytanie nr 2

Flozdz. lV pkt 3 ppkt 1-) - Prosimy o doprecyzowanie czy Wydzieriawiajqcy wymaga instalacji
systemu na istniejqcej infrastrukturze kablowej w pokojach pacjent6w, czy te2 dopuszcza
urybudowanie nowej sieci abonenckiej.

Odpowiedi:

TAK, Wydzier2awiajqcy wymaga instalacjisystemu wvfacznie na istniejqcej infrastrukturze kablowej
vrr pokojach pacjentdw.

Z,apytanie nr 3

J;ako dofwiadczony wykonawca wnioskujemy, aby:

1) zmniejszyi ilofi infokiosk6w/wplatomat6w. Przy takie,i wielkoSci obiektu i rozkladzie budynk6w
naszym zdaniem wystarczy zastosowai L-2 urzqdzenia. Alternatywnie prosimy o mo2liwofi
zainstalowania L-2 urzqdzef z obslugq got6wkowq i bezgot6wkowq w okolicach Recepcji oraz
dodatkowych urzqdzeri jui z samE obslugq bezgot6wkowq.

?) Ponadto sugerujemy dopisanie nastqpujqcej furnkcjonalnofci platniczej Systemu:
pfatnofi bezpo$rednio z pokoju pacjenta za pomocq kodu QR.

3) Infokioski/wptatomaty powinny r6wniei generowai potwierdzenie zawarcia transakcji
z nastqpujqcymi, zapisanymi danymi: data zakupu, numer pokoju, czas aktywacji TV, unikalne
dane identyfikacyjne tra nsakcji.

4) System powinien rowniez generowad bezplatne kody dostqpu dla gofci komercyjnych.
5) Aktywacja wykupionych uslug powinna nastgpowai po wpisaniu za pomocE pilota TV

jednorazowego kodu dostqpu.

C)dpowiedi:

A,d 1) w rozdz. lV pkt 1 ppkt 3) SWD otrzvmuie nowe brznrienie:

,,3) infakioski/wplatomatywiloici 4szt.wtymTzzaplatqgotowkowqi3zzaplatq
bezgatowkowq sluiqce do platnoici za dostqp do kanatdw telewizyjnych i radiowych
z ekranami dotykowymi o funkcjonalnoici: aktywowanie dostqpu do telewizji na pakiet lub
pakiety dostqpowe."

A,d 2) TAK, Wydzieriawiajqcy wymaga takiego rozwiqzania.

A,d 3) TAK, Wydzieriawiajqcy wymaga takiego rozwiqzania.
A,d 4) TAK, Wydzieriawiajqcy wymaga takiego rozwiqzania.
A'd 5) TAK, Wydzier2awiajqcy wymaga takiego rozwiqzania.

Zapytanie nr 4

Cldnofnie specyfikacji samego systemu, sugerujemy wyspecyfikowanie dw6ch bardzo istotnej
frunkcjonalnofci:- zdalne diagnozowanie, konfigurowanie, programowanie, przeprogramowywanie,
serwisowanie odbiornikow TV bez wchodzenia do pokoi kuracjuszy.

Cldpowiedi:

TAK, Wydzier2awiajqcy wymaga.
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Zapytanie nr 5

Prosimy o wprowadzenie wymogu przedstawienia referencji z co najmniej z realizacji
sanatoryjnych, w obiektach powy2ej 200 sal, zrealizowanie przy zastosowaniu
infokioskdw/wpfatomat6w bez automat6w wrzutowych w kaidym pokoju.

Odpowiedi:

NlE, wydzieriawiajqcy pozostaje przy dotychczasowych zapisach swD.

Zapytanie nr 6

Wnioskujemy r6wnie2 o koniecznofi dostarczenia i zaprezentowania przez wykonawc6w
dzialajqcych pr6bek system6w, w postaci kompletnego stanowiska telewizji sanatoryjnej wraz
z infokioskiem-wpfatomatem. Prezentacja taka powinna zostad przeprowadzona w siedzibie
Zamawiajqcego i zarejestrowana za pomocq Srodk6w audiowizualnych.

Odpowiedi:

NlE, Wydzieriawiajqcy pozostaje przy dotychczasowych zapisach SWD.

W oparciu o tre5ci zmieszczone pouryiej, obecny projekt umowy - zal. nr 2 do
zmodyfikowany i bqdzie podstawq zawarcia umowy z przyszlym DzieriawcE.

Dzieriawca informuje, ie zawarte informacje w trefci niniejszego pisma stajq siq integralnq
crq5ciq SWD i bgdA wiqiqce przy skladaniu ofert.

Wszelkie dotychczasowe zapisy dotyczqce miejsca, dnia i godziny skfadania i
pozostajq bez zmian.
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