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t. wYDztERznwruAcv

1

2

Nazwa i adres Wydzieriawiaiecego
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabi
ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdr6j
NIP: 655-16-65-170; REGON: 290524853
wrfl w.sz p ita lwo is kowv. p I

e-ma i | : bi_u rg @gzpita lwo iskowv. pl

tel. 41-3782417 fax: 41-3780332
godziny pracy:7m-15m

Strona internetowa na kt6rej udostqpniona
:l lbin.szoitalwoi tarei.

Informacja o przetwarzaniu danych osohor
1) 2L Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rr

Busko-Zdr6j (dalej:,,Wydzieriawiajqc
wnioskach o dopuszczenie do udzi
publicznego, znajdujqce siq w publiczn
Centralna Ewidencja i Informacja o Dzl

w celu prowadzenia postqpowar4 w
przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 201

r. poz. 7843, z pdin. zm.).W6rdd tych i

Rozporzqdzenia Parlamentu Europejsk
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os

osobowych i w sprawie swobodnego I
95/46lWE (dalej ,,RODO"), majE charak

2) w $wietle powyiszego Zamawiajqcy infi
a) administratorem danych osobowycl

Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjr
wpisany do Rejestru Stowarzyszef
Fundacji oraz Samodzielnych Public
przez Sqd Rejonov/y w Kielcach, X \I
pod nr KRS 0000003727, REGON: 2!

b) w sprawach zwiqzanych z Pani/Par

Ochrony Danych (dalej,,lOD", konta
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo,
Busko-Zdr6i, iak r6wnie2 e-mail: iod

itacyjny SP Z

iest tre$i nir

rych:
habilitacyjnl
{") przetwa
rlu w postr

e dostgpnyc
alalno6ci Go

sprawie zd

14 r. Prawo zi

rformacji mr

ego i Rady

ib fizycznycl
rzeptywu ta
ter danych o

lrmuje,2e:
r (dalej: ,,adr
ry SP ZOZ ul.

, innych Or1

rnych Zaklad
'ydziat 6ospr
0524853, Nt

ra danymi p

kt pisemny z

Rehabilitacy
Dszpitalwoir

lby ww. postgpowania mie$ci siq

;o, ujawnionym w Krarjowym Rejestrze

niezbqdne, aby Zarnawiajqcy mdgf

1zki,

cwainienii pracownic'y Zamawiajqcego
iwienia publicznego, dziafajqcy pod

l.plp,

stqpowar,ia o udzielrenie zam6wienia

przez caty czas tnnranlia umowy,

07

iejszego postqpowa nia :

' SP ZOZ ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100
'za dane zawarte vv ofertach albo

;powaniu o udzielenie zam6wienia
r rejestrach (Krajowy Rejestr Sqdowy,
;podarczej RP, Krajovry Rejestr Karny)
m6wienia publicznelgo na postawie
rmdwiefi publicznych (t.j. Dz. lJ. z 2079
rgq pojawid siq dane, kt6re na gruncie

Jnii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
t w zwiqzku z przetwarzaniem danych
rich danych oraz uch'ylenia dyrektywy
lobowych;

tinistrator danych") jrest 21 Wojskowy
F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdr6j,

;anizacji Spolecznych i Zawodowych,
6w Opieki Zdrowotnej prowadzonego
rdarczy Krajowego Rejestru Sadowego
):6551565170,
'oszQ kontaktowad siq z Inspektorem
r pomocE poczty tradycyjnej na adres:
ny SP 7O7"ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100
kowv.pl lub tel. 41-37/80943,
/arzane na podstawie art. 6 ust. 1

lo wypelnienia obovriqzku prawnego

SlStrona

w zakresie dzialalnofci statutowej Z

S4dowym. Przetwarzanie tych d

prawidlowo wypelniad nafoione na

Pani/Pana dane osobowe bqdq przr

przez okres 5. lat od dnia zal

publicznego,
jeteli czas trwania umowy prze

c) dane osobowe zawarte w oferta'
lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest
ciq2qcego na administratorze

d) przetwarzanie danych osobowycl

e) odbiorcq Pani/Pana danych osobor,r
prowadzqcy postqpowania o udz

adresem: http://bip.szpitalwoiskow

mawiajqcel

nych jest
iego obowi

bqdq up

elenie zam

.nllprzetarr

h sq przetr

niezbqdne

na potrz

chowywane:

oriczenia pc

(racza 5 lat -
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posiada Pani/Pan prawo dostqpu dr

usuniqcia, ograniczenia przetwal
wniesienia sprzeciwu wobec przetv
ma Pan/Pani prawo wniesienia ski
przetwarzanie danych osobowych
rozparzildzenia o ochronie danych
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie d

s)

h)

tre6ci swoic

ania, praw
rrzania,
rgi do organ
tani/Pana dr

rsobowych ,

nych osobo\
r osobowyc
ia, a konsek
warcia umo
a nie bedq p

aru przekazr

dowej,
tarafi, aby
r danych osr

ruq utratq, zr

nie ze wszys

rdanych oraz prawo ich sprostowania,
l do pr:lenoszenia danych, prawo

r nadzor(:zego, gdy uzna Pani/Pan, ii
tyczqcych narusza pnzepisy ogdlnego
dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy

rych (Dz. lJ. z 2078 r. poz. 7000),
r jest urrlmogiem ustawowym. Jest
vencjq nietpodania danych osobowych
VY,

rdlegaty p rofilowaniu,
wad danlrch osobs\.J'ych do pafistwa

zapewnif wszelkie f rodki fizycznej,
bowych lrrzed ich przypadkowym czy

nianq, nie uprawnionym ujawnieniem,
tkimi obo',nriqzujqcym i przepisami.

puudilrtr plLeL rdJrdl rdntq udnyg
Pan/Pani zobowiqzana do ich podar

bqdzie niemo2liwo6i oceny ofert i z
dane udostqpnione przez Paniq/Par
administrator danych nie ma zam
trzeciego lub organizacji migdzynar,
Zamawiajqcy doktada wszelkich
technicznej i organizacyjnej ochron
umy6lnym zniszczeniem, przypadkc
wykorzystaniem czy dostqpem, rgo

tl

j)
k)

r)

II, TRYB PRZETARGU

D

si

R

p

p

S;

ziafajqc na podstawie na podstawie przepis6v
erpnia L997 r. o gospodarce nieruchomofcian
ady Ministr6w z dnia 14 wrzefnia 2004 ro
rzetarg6w oraz rokowafi na zbycie nierucho
rzetarg pisemny nieograniczony na dzie
Funkcjonowania systemu do odbioru progran
zpita lu Uzd rowiskowo-Rehabilitaryjnym SP Z

Kodeksu cy

i (t.j. Dz. U. z

u w sprav
nofci (De. I

{awq poll
r6w RTV w I
)Zw Busku-

vifnego u'zwiqzku z ustawq z dnia 2I
t-016 r. pc'Z. 2147) orarz rozporzqdzenia
ie sposollu i trybu przeprowadzania

. z 2074, poz. 7490 ze zm.) oglasza
erzchni 83 m2 w celu montaiu
lkojach pracjent6w rlrr 21 Wojskowym
ldroju.

III. WARNI(I UDZIAIU W PRZETARGU

1. Podmiot uprawniony do wykonywania
u Wydzieriawiajqcego winien:
1) posiadai:

a) wpis do Rejestru przedsiqbiorc6ur

Kom u n ikacji E le ktronicznej,
b) do$wiadczenie w prowadzeniu

i funkcjonowania systemu do od

publicznej,

c) polisq OC w zakresie wykonywanej
d) zawarte umowy z uprawnionymi r

Tarzqdzania Prawami Autorskimi r

e ksploatacji a rtystycznych wyko na

2) dokonai wplaty wadium w rrvysoko$ci

a) przelewem na konto Wydzieriaw
z dopiskiem ,,wadium w postqpowi

b) w kasie Wydzieriawiajqcego;
3) ztoiyi ofertq zgodnie z zapisami 5

dzier2awy powierzchni nie mniejszym r

nr 1 do SWD.

Wybrany Oferent zobowiqzany bqdzie do
Wydzieriawiajqcego na okres do dnia 31.01

2.

lzialalno$ci

telekomuni

dziafalno$ci

oioru progri

dzialalno5ci

o reprezent
a wszystkicf
roraz reemir
1.500,00 zfo'

aj4cego nr:
niu nr z/PPj

,VD z zaprl
rii 2.500,00 i

zawarcia ur
,2030 roku.

gospodarczej bqdqcej przedmiotem

cacyjnych prowadzoneto przez Urzqd

gospodarczej w zerkresie monta2u
m6w RT\/ w obiekt;ach u2ytecznofci

;ospodarczej,
rwania pl'zez Organiz:acje Zbiorowego
polach eksploatacji 'w tym publicznej

ji w Systernie TV;
ych w pieniqdzu:
4s 1130 1192 0Q27 6002 9820 000s
l/2o2t" lub

pnowanym miesiq,cznym czynszem

hrutto - formularz ofertowy zalqcznik

w vryznaczonym terminie przez

lStrona



tVi,,,oPls wAiUtrtx6w,,U2Wkbwaun

rzawra

lewizjq

biornik6w

sluiqce
owymro

tach, mo

jako najko

jEcego;

funkcjo

po etapie
arcta u

pefnej sp

macjr w

ra oraz prze

sadami dzi

Wydzie

adczonej

iatest6w

wamiAuto
nych wyko

lach w k

h Systemu;

jqcych z

rczych w

1.

P ostqpowa nie n r 2/P P N/202 1

sE wyznaczone

budynkach Wydzi
Systemu RTV

W sklad SYSTEMU winny wchodzii n/w ur

1) stacja czolowa - obejmujqca cyfrowq
SAT wraz z dostqpem do zdalnego za

2l fabrycznie nowe odbiorniki telewizyjn

a) LCD 32'w ilo$ci 228 szt. oraz

b) LCD min. 40" - 2 szt.

- wraz z uchwytami do zamocowania

3) infokioski/wplatomaty w ilofci s
telewizyjnych i radiowych z ekranami d

do telewizji na pakiet lub pakiety do
wydawanie reszty w monetach i ban
bezgot6wkowy.

3. Dzieriawca kt6rego oferta zostanie wybran

1) instalacji Systemu w obiekcie Wydzier2

2) dostarczenia wszelkich niezbqdnych
trwania Umowy;

3) niezwlocznego uruchomienia System

test6w ale nie dfuiej nii 90 dni od dnia

ograniczenia do niezbqdnego mini
telewizyjnego w zwiqzku z instalacjq

udostqpnienie co najmniej 41

utrzymywania na sw6j koszt Systemu
umowy;

wsparcia technicznego i przyjmowana
I u b przedstawiciela Wydzieriawiaj

dostarczenia Wydzieriawiajqcemu
polskim najpdiniej w dniu uruchomie
Wydzieriawiajqcego z podstawowymi

elastycznego reagowania na potrze

zmniejszenie lub zwiqkszenie zakresu 5

przedstawienia stosownych ce rtyfika
zamontowanych urzqdzeri w ramach

ponoszenia oplat na rzecz nada

O rga n izacje Zbiorowego Tarzqdzan ia P
w tym publicznej eksploatacji art
przedmiotem niniejszej umowy za

noclegowej Wydzier2awiajqcego jak i

telewizyjne /radiowe dzialajqce w ram

przejqcia wszelkich zobowiqzafi wyni
instytucji jak i podmiotdw gospod

Specyfikocju Wa ru nkow Dzieriawy

w przestrzeni ogdlnej i

o og6lnej powierzclhni 83 m2

noiciq l)zier2awcy, zwanego

ugi;

Przedmiotem dzieriawy
w pokojach pacjentdw w
monta2u i eksploatacji
,,SYSTEMEMO.

Sciany

w celu
dalej

2.

4)

s)

6)

7l

8)

e)

10)

r1)

emnE DVB-T, telewizjq satelitarnq W

do Sciarr lub na p6lce;

platno:ici za dostqp do kanat6w
jona Ino5ci: aktywowanie dostqpu

eranie olfaty w bilonie, banknotach,
5d realizowania zaptaty w spos6b

niejsza zobowiqzany bqdzie do:

ania Systemu komponentdw na czas

wdra2ania i wykonania niezbgdnych

,

w nadawaniu obecnego sygnafu

nofci technicznej przez okres trwania

przypadkrr zglaszania przez Pacjent6w

d;rialania Systemu w jqzyku

lenia wyznaczon)/ch pracownik6w
ia;

iajqcego, obejmujqce miqdzy innymi

12)

puszcza.iqcych montai i uiytkowanie

ionych do r€pr€Zefltowania przez
i na rruszystkich polach eksploatacji

afl, reenrisji w Systemie W bgdqcej
umieszczonych \f pokojach bazy

zostanq umiesz,czone odbiorniki

ualnych roszczefi ,os6b trzecich lub
zku z emitowaniem program6w
Systernu na terenie siedzibytelewizyjnych i radiowych za

5lStrona



Pastqpowonie nr 2/PPN/202 1 S pecyf i ka cjtr Wo ru nkow D z ie r iowy

Wydzieriawiajqcego zaistniatych i ponr
wlasne;

13) niepobierania od pacjent6w pelnopfat
w zamian za ptatnofci realizowane p

stawki okreflonej w 5 4 ust. 1 pkt 2) pr

14) informowania Wydzier2awiajqcego o I

stawki optat za dostqp pacjenta do odt

15) ponoszenia comiesiqcznych oplat z

wykorzystanej energii elektrycznej p

w projekcie umowy - zal. nr 2 do SWD.

;i z tego tytu

rych i wskazi

zez Wydziel
jektu umow

lanowanych

oru proBran

tytulu dzie

zez urzqdze

lu wszelkie konsekwencje prawna jako

nych przez Wydzieriawiajqcego oplat
iawiajEcego na rzecz. Dzier2awcy wg
t zal. nr 2 do SWD;

zmianach w Systemie w tym zmianie
6w RW;

r2awy powierzchni uiytkowej oraz
tia SYSTEMU wg zasad okreSlonych

v. WYKAZ OSWnOCZrr{ I,DOKUMENT6
POTWIERDZENIA SPETN IEN IA WARU ]

[t, JAKTE OFI

rdw uDzrA
RENCT M/UA DOSTARCZYC W CelU
tu w PRzgleneu

1-. Formularz oferty z ceng brutto za jeden mir
postqpowania - zaf. nr 1 do SWD.

Z. Dokument potwierdzajqcy wpis do
prowadzonego przez Urzqd Komunikacji Ele

3. Wadium w kwocie o kt6rej mowa w rozdz.
uptywem terminu skladania ofert:

1) na wskazane konto Wydzier2awiajqcel
term inu skladania ofert;

2l w kasie Wydzieriawiajqcego.

;iqc dzieriar,r

tejestru p

tronicznej.

ll pkt 1 ppk

I

I

o kt6re mus

:elnika urzq

kow lub za

:nie na ratry

nu - wystaw

alu Zakladu

rierdzajqce,

lczne, lub p

nie na raty ;

u - wystawir

powierzchni bqdqcych przedmiotem

rdsiqbiorcdw telekomunikacyjnych

2) SWD lyniesione w pieniqdzu przed

znalefl(, siq na koncie przed uptywem

Ju skarbowego poltwierdzajqce, 2e

wiadczenie, 2e uzyslkal przewidziane
zalegtyctr platnofci lub wstrzymanie

one nie w'czefniej nii 3 miesiqce przed

Ubezpieczefi Spofercznych lub Kasy

:e dzieriawca nie zalega z oplacaniem
rtwierdzenie, 2e uzyskaf przewidziane
aleglych lllatno6ci lulb wstrzymanie w
ne nie wr:zefniej nii 3 miesiqce przed

d5urweB() Irirc
dzieriawca nie zalega z oplacaniem poda
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozfoi
w cafofciwykonania decyzji wfa$ciwego orgi
uptywem terminu skfadania ofert.

5. Aktualne zafwiadczenie wlafciwego oddz
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego pot\
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spof
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2e
cafofci wykonania decyzji wlafciwego orgar
uptywem terminu sktadania ofert.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OF :RTY

1.

2.

W celu zminimalizowania ryzyka zwiqzane
Wydzier2awiajqcy udostqpnia Wykaz pacjer

2020 - zal. nr 3 do SWD.

Aby oferta mogla byi uznana za wa2nq i b

wymogi:

1) oferta powinna byi sporzqdzona w jqzyk

7l Oferent powinien spelniad warunki wym

3) oferta powinna zawierai wszystkie doku

4l oferta musi byi podpisana zgodnie z art.
wtasnorqcznym podpisem wykonawcy lu
czytelny, pozwalajqcy na identyfikacj

1o z przygot

rt6w przeby

'ai udzial w

r polskim, pi

rgane w Roz,

nenty wymir

/8 ustawy Kr

r osoby prze

i osoby pl

lwaniem oferty i zaurarciem umowy,
vajqcych na leczeniu w latach 2018 -

ocenie powinna spelniad nastqpujqce

;mem trwatym;

lziale lll S'fUD;

nione w ttozdziale V SWD;

deks cywilny, czyli mrusi byd opatrzona
:niego upowainionej. Podpis musi byi
rdpisujqcerj ofertq. Obok ztoionego

6lStrona



nawca nre

podpis, z

kumen

Pls,za
winny byd

z zafqczni

bodne

t6w pr

VII; MIEISCE I TERMIN SKIADNIA OFERT
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nieczytelnego podpisu powinna byi pos
podpisujqcej ofertq. W sytuacji, gdy wy
dokumentach zfo2y6 wlasnorqczny, czyte
brzmienie nazwiska umo2liwiajqce iden

wszystkie zafqczone do oferty kserokopie
z oryginalem przez wykonawcq: podpis +

wszelkie poprawki lub zmiany w oferci
podpisujqcq ofertq;

7l zaleca siq, aby wszystkie karty oferty wra
i zlqczone w spos6b uniemo2liwiajqry

3. W celu zminimalizowania ryzyka zwiqza
Wydzier2awiajqcy udostqpnia Wykaz
2020 - zal. nr 3 do SWD.

1. Termin skladania ofelt
1) ofertq w formie pisemnej naleiy zfo

21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju, u
AGAT, parter, pok6j nr 405 nie p6iniej

zawartoSci bez uszkodzenia tego o
oznaczone izaadresowane do Wydzie

Specyfikocja, Wa ru nkow Dzieriawy

tka zawierajqca imiq i nazwisko osoby
da pieczqtki imiennej, powinien na

6rego jednoznacznire bqdzie wynikai
sktadajqc:ej podpis;

muszE blri potwierd;lone za zgodnoSi
no5i z oryginalem";

pisane wfasnorqcznie przez osobq

i byfy jednoznacznier ponumerowane
iqcie siq kt6rejkolwi,ek karty.

iem oferty i zawarciem umowy,
jqcych na leczeniu w latach 2018 -

w siedzi ie Wydzieriawiajqcego - sekretariat

s)

6)

2l ofertg naleiy umie6cii w zamkniq opakowan

iego 8, 2i3-100 Busko-Zdr6j, budynek
I r. do godz. 11:00,

u, uniemoiliwiajqcyrn odczytanie jej
pakowanie winno byi odpowiednio

F. Rzewu

ii dnia 29

nra.

skiego I 28-100 Busko-Zdr6j r oferta
w postqpowaniu:,,Dzieriawa w uruc,homienid i funkcjonowania
systemu do odbioru programiw
godz.72:00",

-nrco przed dniem: ,29.M.2027 r. do

4) ofertq skladanq za pofrednictwem p. Poczty

2i3zdopi
lub poczty kurierskiej nale2y

przygotowai w spos6b opisany w ppkt

dostarczyd do sekretariatu 21 Busku-ildroju budy'nek AGAT pok6j
nr 405 do dnia 29.04.2021 r. do

2. Konsekwencje zlo2enia oferty niezgodnie z sadami opi nymi w ;lpkt.3 i4 np. potraktowanie
oferty jako zwyklej korespondencji i nie d

3) Wydzieriawiajqcy zaleca zlo2enie ofe w nastqpuj

kopertq z nazwE i pieczqtkq Dzie wcy, nalei
ofertq przetargowq i oznaczyi post

wyr6iniajEcym tq przesylkq z innej
Uzd rowiskowo-Reha bilitacyjny SP

sP zoz
11:00.

okre$lonym w SWD ponosi Oferent. Brak
przedwczesne otwarcie przesylki.

rczenre JeJ

$ciwego o

Oferty zloione po tym terminie zostan4
terminu przewidzianego na zloienie protes

Oferent ponosi wszelkie koszty zwiqzane z

Oferent mo2e dokonai modyfikacji lub fai
o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie
skfadania ofert.

ne Wydzie

6. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofan
pi$mie i dodatkowo oznakowane :,,Modyfi

wraJqcego;

oznaczyrl jako przesiylkq zawierajqcq
ania lub innym tytulem dostatecznie

sponde ii i zaadresowai: 21 \i/ojskowy Szpital
Z ul.

na miejsce skfadania ofert w ternrinie
naczenia koperty moie spowodowai

3.

4.

5.

wcom bez otwierania po uptywie

m izlo2erriem oferty,

ofertq, je6li pisemne powiadomienie
2awiajqcemu przed uptywem terminu

oferty prze Oferent;l winno by{ sporzqdzone na

cja" lub,, nie"
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Vlll. MIE|SCE I TERMIN,.OTWARCIA OFERT

Przetarg sklada siq z czqfcijawnej i niejawnr

W czq5cijawnej przetargu nastEpi otwarcie (

Wydzieriawiajqcego.

Relacja z otwarcia ofert dostqpna bqdz
elektronicznego.

Wydzieriawiajqcy nie p6iniej nii na 2 dni p
stronie internetowej na kt6rej jest publikc
platformie umoiliwiajqcej transmisjq z sesji

Wydzieriawiajqcy na otwarciu ofert poda n

dotyczqce ceny ofert, terminu dzieriawy i w

Oferta zloiona po terminie zostanie zwrdcc
przewidzianego na wniesienie protestu.

Informacjq z otwarcia ofert Wydzier2awiajEr

fert w dniu

e wylqcznit

zed uptywe
wane niniej
ltwarcia ofei

azwy firmy,
rrunk6w ptal

na Oferento

y zamiefci nl

',g.O4.2A2lJ r. o godz. ll.2:00 w siedzibie

on-line za po6rednictwem kanafu

n terminu skladania ofert zamieSci na

ize postepowanie link do miejsca na

t przez Intternet.

rdresy Of,erent6w, a takie informacje
nofci.

rvi bez otwierania po upfywie terminu

ezwlocznie w dniu 29.04.2021 roku.

IX. OPIS KRYTEHoW, rrdRYMI T,I'YDZIET

BYBORZE, OFERTY, Wl+T 
:Z 

PODAN|En

OCENY OFERT :

lAwlru4cv
I ZNACZENII

BEDZTE SIE KIEROWAI PRZY

WCH KRfiEiloW I SPOSOBU

L

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wy,
kryteriami oceny:

cena (Cl - tOO %;

Przyjmuje siq skalq ocen od 0 - 100 punkt6r
cenie brutto otrzyma maksymalnq ilofi tj. 1

punktdw proporcjonalnie mniejszq, stosujqc

Cnad

Puao = X Pr",
Cmax

gdzie:

Pu,o - ilo$i punkt6w przyznana b'

C'u,t - najwyisza wartofd w kryte

Cu'u - wartofi badanej oferty w I

P'r* - waga kryterium - max liczl
kryterium - CENA

Wydzieriawiajqcy zastosuje zaokrqglenie wy

W toku oceny ofert Wydzieriawiajqcy mc
wyjadnieri dotyczqcych trefci zloionych ofei
Wydzieriawiajqcy poprawi oczywiste om'
w obliczeniu ceny.

W przypadku zlo2enia r6wnorzqdnych ofert
ustny ograniczony do Oferent6w, kt6rzy ztoi

W dodatkowym przetargu ustnym ogranic:
ceny powyiej najwyiszej ceny zamieszcz
trzykrotnego wywolania nie ma dalszych por

Wydzieriawiajqcy wydzieriawi powierzchr

Czieriawiajqr

u, w kryteril
00 pkt, ka2dr

wz6r:

adanej oferci

rium - CENA

iryterium - (

ra punktdw,

nikdw do dw

rie 2qdai w
r

/ki w tek$r

Wydzieriaw
yli te oferty.

ronym ofere
onej w r6rn

;tqpiefi-

rie bqdqce

bqdzie siq kierowal nastqpujqcym

m cenowym (C) - oferrta o najwyZszej
rj nastqpnrej ofercie przyznaje siq iloii

e za kryterium - CENA,

;po$r6d zloionych ofert,

ENA,

ct6ra moie byi przyznana w

6ch miejsc po przecinrku.

wyznaczonym przez siebie terminie

:ie oferty oraz omylki rachunkowe

ajqcy zorg;anizuje dodatkowy przeta rg

rci zglosz;l ustne kolejne postqpienia
norzqdnych ofertach, dop6ki mims

przedmiol.em przetargu, Oferentowi

SlStrona
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kt6rego oferta odpowiada wszystkim
i zostafa oceniona jako najkorzystniejsza.

Wydzieriawiajqcy powiadomi o wyniku pc

ofertq, a wybranemu Oferentowi wska2e tel
Zwrot wadium nie bqdzie przyslugiwal wyb
umowy na warunkach wynikajqcych z SWD.

Oferent ponosi wszelkie koszty zwiqzane z p

wymaganror

;tqpowania
nin do zawa

anemu Ofer

t okreSk)nym w niniejszej SWD

wszystkiclh Oferent6w, kt6rzy zfoiyli
'cia umorary.

rntowi uchylajqcemu siq od zawarcia

m izfo2eniem oferty.eyBUruwdilrt

X. osoBy upo,wAiuloNE DO xOr*riAxi EM

Osoby uprawnione do kontakt6w z Oferentami

1) w zakresie przedmiotu zam6wienia: Kierr

2l w zakresie przebiegu postqpowania: Spe

e-ma i l: przeta rei @szpita lwoisl{owv. pl.

wnik Dzialu

jalista ds. zi

nfrastruktury - tel. 41-3780348;

mdwiefi publicznych tel. 41-3780919,

1. Oferent mo2e wnie6i skargg na czynn
Wydzieriawiajqcego w terminie 7 dni od d
internetowej Szpitala: http://21wszur.tbu.

2. W przypadku wniesienia skargi, o kt6rej mr

zwiqzane z wydzieriawieniem i rozpatruje

3. Po rozpatrzeniu skargiWydzier2awiajqcy zi

7 dni, w swojej siedzibie informacjq o spos

il zwrQzane

l zamieszcze
'bio/orzetan

z przeprowadzeniem przetargu do
ria wynik6w postgpowania na stronie

ydzier2awiajqcy wstrzym uje czyn no5ci

nie 7 dni od daty otrzymania skargi.

Qcego iwywiesi niezwlocznie na okres
riqcia skargi.

'a w pkt 1, \r1

rrgq w term

iadomi skar:

ie rozstrzygr

XII. POSTANOWIENIA KOfiGOWE

1. Wszelkie informacje odno$nie niniejszel
internetowej Szpitala: http://Zlwszur.tbu.r
wg poni2szego wykazu kt6re sq integralnq jr

1) Zalqcznik nr 1 formularz ofertow
2l Zalqcznik nr 2 projekt umowy;
3) Zalqcznik nr 3 wykaz pacjent6w.

Wydzieriawiajqcy zastrzega sobie prawo dr

z ofert, informujqc o tym niezwfocznie w for

Zastosowane skr6ty w prowadzonym postql

1) SWD - Specyfikacja Warunk6w Dzieriaw'

2l Oferent - podmiot skladajEcy ofertq w n

z.

3.

o postqpo'
/bin/nrzeta

nia zatnieszczone sE na stronie
.php wraz SWD oraz z zalqcznikami

przetargu bez wybrania kt6rejkolwie
rj dla ogloszenia o prz:etargu.

powaniu.
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