
Wojewodzki Szpital Zespolony
im. Stanislawa Rybickiego
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Skierniewice, dnia 03.04.2020 r.

WSZ. DAT, 2 2I,2.2.2020.8D

ocroszENtE o IRzETARGU NA DztERZAWE poMrrszczeN

Wojew6dzki Szpital Zespolony im. Stanisfawa Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do udziafu
w pisemnym przetargu na dzieriawq pomieszczefi o lqcznej powierzchni uiytkowej 60,00 m2
znajdujqcych siq w budynku Przychodni Rejonowe j przV ul Wita Stwosza 1 w Skierniewicach na
prowadzenie dziafalno5ci o profilu medycznym - stacjonarny punkt poboru krwi.

L, Lokal zlokalizowany jest w nowym budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Wita Stwosza 1-,

sktada siq z trzech pomieszczeri o tqcznej powierzchni u2ytkowej 60,00 m2.

Przeprowadzenie wizji lokalnejjest mozliwe po uprzednim um6wieniu pod nr 468340720

2. Wydzier2awiana powierzchnia slu2yi ma na zorganizowanie i prowadzenie dziafalnoSci o
profilu medycznym - stacjonarny punkt poboru krwi.

3. Okres najmu: 10 lat od dnia zawarcia umowy - pod warunkiem uzyskania zgody Zarzqdu
Wojew6dztwa t6dzkiego, podmiotu tworzqcego dla Wojew6dzkiego Szpitala
Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach.

4, Minimalna miesiqczna stawka czynszu za L m2 powierzchni - 3O,OO zf + naleiny podatek
VAT.

czynsz bqdzie podlegaf rocznej waloryzacji na zasadach wskazanych w umowie.

Oprocz czynszu Dzier2awca bgdzie r6wnie2 wnosif oplaty eksploatacyjne: za energiq
elektrycznq, c.o., zimna i cieplq wodq oraz odprowadzania jciek6w.

Wyw6z odpad6w komunalnych oraz odpad6w medycznych po stronie dzier2awcy.

Wydzier2awiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewa2nienia postqpowania je6li 2adna z ofert
nie bqdzie wy2sza ni2 oczekiwanv przez Wydzier2awiajqcego minimalny czynsz dzierzawy za
1m2 tj. 30,00 zf netto.
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8. Warunkiem podpisania umowy jest wplacenie na konto szpitala przez Dzier2awcq

zabezpieczenia wykonania umowy w wysoko5ci 3- krotnego proponowanego miesiqcznego

czynszu najmu netto na czas obowiqzywania umowy ($ 22 ust.1 i 2 Uchwaty Nr

XLllltt41l}9 Sejmiku Wojew6dztwa t6dzkiego z dnia l-6 czerwca 2009 r w sprawie

okre6lenia zasad gospodarowania nieruchomo6ciami przez Wojew6dztwo t6dzkie,
wojew6dzkie osoby prawne oraz wojew6dzkie samorzqdowe jednostki organizacyjne)
przed podpisaniem umowy,

9, Spos6b przygotowania oferty, termin i miejsce skfadania ofert.

Oferta ma byi podpisana przez osoby uprawnione do wystqpowania w imieniu Dzierzawcy

i opatrzona pieczqciq,

Ofertq mo2na zloiyc:
- drogq elektronicznE na adres sekretariat@wsz-skier.pl
- dostarczyipocztq, kurierem lub osobiScie do Kancelarii Wojew6dzkiego Szpitala

Zespolonego im, Stanisfawa Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100
Skierniewice w zamkniqtej kopercie z dopiskiem ,,Dzieriawa pomieszczefi z

przeznaczeniem na prowadzenie dziafalno5ci o profilu medycznym - stacjonarny punkt
poboru krwi".
Oferta winna byi zto2ona na formularzu ofertowym stanowiqcym Zalqczniknr 2.

Do oferty nale2y zalqczyc aktualny na dzieri skfadania ofert odpis z KRS lub CEIDG, je5li

ofertq skfada przedsiqbiorca.

Je2eli oferta sktadana jest przez pelnomocnika do oferty nalezy dolqczyi pefnomocnictwo.

Termin skladania ofert do dnia 30 kwietnia 2020 roku do god2,12.00

Oferta zlo2ona po terminie zostanie zwr6cona oferentowi bez otwierania,
Otwarcie ofert nastqpi w dniu 30.04.2020 r. o godz. L23O w budynku Wojew6dzkiego

Szpitala Zespolonego im. Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, Dzial

Administracyjno-Techniczny, pok. nr 12,

10" Szpital zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenia
ofert nie spetniajqcych warunku udziatu w przetargu, odwotania przetargu na kazdym jego

etapie jak r6wnie2 do przesuniqcia terminu otwarcia ofert lub jego zamkniqcia bez

wybrania kt6rejkolwiek z ofert,
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