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octoszENrE o PRZETARGU NA DZTERZAWE POWTERZCHNT UZYTKOWEJ

Wojew6dzki Szpital Zespolony im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach na podstawie art.70 1

- 70 4 Kodeksu Cywilnego oglasza przetarg na dzier2awq powierzchni u2ytkowej pod automaty
samosprzedajqce (automaty vendingowe).

Warunki przetargu:

Dzie12awa powierzchni uzytkowej pod automaty samosprzedajqce.

L. Przedmiotem przetargu jest dzierzawa powierzchni w budynku gl6wnym Wojew6dzkiego
Szpitala Zespolonego im. Stanisfawa Rybickiego w Skierniewicach przeznaczonej pod ustawienie
lqcznie dw6ch sztuk automat6w samosprzedajqcych gorqce napoje (kawa, herbata, czekolada
itp.) oraz przel<qski i artykuly spozywcze.

2. Okres obowiqzywania umowy dzier2awy - 3lata,

3. Czynsz miesiqczny - stawka wywofawcza z tytutu dzier2awy powierzchni pod zainstalowanie
1 sztuki automatu samosprzedajqcego wynosi min. 350,00 zt + nale2ny podatek VAT.

4. Dzier2awcq bqdq ponadto obciq2aly koszty:

- zuiycia energii elektrycznej wg wskazari podlicznika energii elektrycznej, zamontowanego na

koszt Dzierzawcy

-oplaty ryczaltowe 1m3 za wodq i l-m3 za Scieki wedtug obowiqzujqcych stawel<.

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) ztozenie pisemnej oferty na formularzu ofertowym stanowiqcym Zatqcznik Nr 2 wraz
z wymaganymi o6wiadczeniami i dokumentami do dnia 28 wrzeSnia 2020 roku do godz. 14.00
w Kancelarii Wojew6dzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach
ul. Rybickiego L w zabezpieczonej kopercie zaadresowanej na Zamawiajqcego i opatrzonej
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napisem: ,,Dzieriawa powierzchni uiytkowej pod automaty samosprzedajqce", nie otwierad
do dnia 28.09.2020 r. do god2.14.00, na kopercie nale2y podai dane Wykonawcy.

b) do oferty nalezy zalqczyc podpisany wz6r umowy dzierzawy, kt6ra ma zostai zawarta z

oferentem, na potwierdzenie akceptacji warunk6w umowy.

6. Przed przystqpieniem do przetargu oferent zobowiqzany jest do zapoznania siq z miejscem
przewidzianym do zainstalowania automat6w celem sprawdzenia mo2liwoici ich podtqczenia,

Dokonanie wizji lokalnejjest mozliwe po uprzednim um6wieniu terminu pod nr 046 834 0720

7. Wydzier2awiajqcy zastrzega sobie prawo do odwotania przetargu z wa2nych powod6w oraz

zamkniqcia przetargu bez wybrania oferty.

8, Warunkiem podpisania umowy jest wptacenie przez oferenta zabezpieczenia wykonania
umowy w wysoko6ci 3- krotnego proponowanego miesiqcznego czynszu najmu netto na czas

obowiqzywania umowV (5 ZZ ust.1 i 2 Uchwaty Nr XLll/1,t40/09 Sejmiku Wojew6dztwa
t6dzkiego z dnia 1,6 czerwca 2009 r w sprawie okre6lenia zasad gospodarowania

nieruchomoiciami przez Wojew6dztwo t-6dzkie, wojew6dzkie osoby prawne oraz wojew6dzkie
samorzqdowe jednostki organizacyjne) w dniu podpisaniem umowy.

9. Ewentualne dalsze informacje mo2na uzyska6 w siedzibie Wojew6dzkiego Szpitala

Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach Dziat Administracyjno-Techniczny
pok6j Nr L2 lub telefoniczne pod numerem 46/8340720.
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