
Wojewodzki Szpita I Zespolony
im. Stanislawa Rybickiego

w Skierniewicach

wsz.DAT.22L.6.2027

Skierniewice, dnia 09.06.2021

koszt Dzier2awcy we

Ogloszenie o przetargu

Wojew6dzki Szpital Zespolony im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach oglasza przetarg na dzier2awq
powierzchni Scian w salach chorych z przeznaczeniem na montai zestawu urzqdzefi Systemu Telewizji Szpitalnej
do odbioru program6w telewizyjnych oraz do pobierania opfat za korzystanie z odbiornik6w telewizyjnych w
ramach Systemu Telewizji Szpitalnej (STS) i bieiqcq konserwacjq.

L Przedmiot przetargu
1-, Przedmiotem przetargulest dzier2awa czqsci powierzchni Scian w pomieszczeniach szpitalnych (sale chorych)
znajdujqce siq w budynkach Wojew6dzkiego Szpitala Zespolonego im, Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach w
lokalizacjach przy ul. Sobieskiego 4 i przy ul. Rybickiego 'J, z przeznaczeniem na monta2 zestawu urzqdzei systemu
telewizji szpitalnej do odbioru program6w telewizji oraz do pobierania oplat za korzystanie z odbiornik6w
telewizyjnych w ramach systemu telewizji szpitalnej.
2. przedmiotowe postqpowanie prowadzone jest na zasadach okreslonych w ustawie zdnia23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny (Dz. U. 22020 r. poz. t740 i 23ZO)
3. W niniejszym ogloszeniu zawarte sq warunki przetargu, ktdre okreSlajq wymagania stawiane oferentom oraz
zasady skladania ofert.
4' Oferent w celu prawidtowego przygotowania i zlo2enia oferty winien zapoznai siq ze wszystkimi informacjami
zawartymi w ogloszeniu.
5" Wydzier2awiajqcy zastrzega sobie mo2liwo5i zmiany warunk6w postqpowania, w tym m.in" wymaganych
oiwiadczefi i dokumentdw, termin6w orazzakoiczenia postepowania na ka2dym etapie bez wybory oferty.
6' ogloszenie o przetargu podaje siq do publicznej wiadomoSci, poprzez wywieszenie go na tablicy ogloszeri w
siedzibie Szpitala oraz na stronie internetowej Wydzier2awiajqcego.

ll. SzczeF6lowe wvmagania dotvczace przedmiotu przetargu
1' Wydzier2awiajqcy przewiduje zainstalowanie minimum 80 sztuk odbiornikdw TV na
wskazanych oddzialach i salach. llosi odbiornik6w TV mo2e ulec zwiekszeniu.
2' Dzier|awca zainstaluje na sw6j koszt System Telewizji Szpitalnej (STS) przeznaczony do odplatnego odbioru
program6w telewizyjnych w miejscach uzgodnionych z wydzier2awiaiqcym.
3. Dzier2awca wykona prace monta2owe bez zakt6cania prawidlowego funkcjonowania Szpitala.
4. W celu instalacji STS Dzier2awca dokona na sw6j koszt:
a) instalacji antenowej i zasilajqcej,

b) instalacji automat6w wrzutowych umo2liwiajqcych korzystanie z odbiornik6w, czytelne instrukcje obslugi
automatu oraz odbiornika TV

c) monta2 stela2y do zawieszania odbiornik6w, z mo2liwo5ciq regulacji w pionie i poziomie,
d) Urzqdzenia zainstalowane przez Dzier2awcq nie mogq w 2aden spos6b zakl6ca( pracy aparatury medycznej
znajdujqcej siq w pomieszczeniach szpitala.
e) instalacji okablowania i urzqdzef niezbqdnych dla prawidtowego funkcjonowania STS.

5. Wymagane warunki techniczne
a) telewizory kolorowe LCD minimum 40 calowe z pilotami, wyprodukowane nie wcze5niej niiw 2O2L r.
z atestem PZH ,
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b) stela2e do monta2u odbiornilidw TV powinny umo2liwiai ich obr6t w osi poziom ej oraz posiada6 aprobatq
technicznq lub atest,
c) Ka2de urzqdzenie, z kt6rymi ma bezpo6redni kontakt pacjent musi posiadai stosowny atest pZH

6. Wydzier2awiajqcy zezwala Dzier2awcy na pobieranie oplat za korzystanie z urzqdzei do odbioru programdw
telewizji publicznej z zastrze2eniem,2e jednorazowa oplata za wiqkszq iloSi godzin bqdzie mniejsza ni2 iloczyn
godzin x cena za godzinq.

7. Oferta programowa minimalna:
7.1. Kanaly TV, kt6re bqdq dostqpne bezplatnie

min.2, w tym jeden do wykorzystania przez Szpital w celu promocji jego ustug i program6w
profilaktyki zdrowotnej orazna oddzialach dzieciqcych program o tematyce mtodzie2owej.

7.2. KanalyTV, ktdre bqdq udostqpniane za oplatq (minimum 20 programdw polskojqzycznych):
1) obowiqzkowo o96lnodostqpne programy telewizji publicznej oraz kanaly z bajkami dla dzieci,
2) Kanaly o r62norodnej tertiatyce: filmowe, rozrywkowe, informacyjne,

8. Dzieriawca zobowiqzany jest r6wniei do:
8,1. dostawy imonta2u l dodatkowego odbiornika TV
miejscach/miejscu ustalonych/ustalonym ze Szpitalem w celu

LED 50" rozmieszczonych/zainstalowanego w
wySwietlania 20 programow niepodlegajqcych

oplacie (lzba Przyjqi-hall przy rejestracji) ,

8.2. zapewnienia bezplatnego korzystania z instalacji antenowej w pomieszczeniach slu2bowych po jednym na
oddziaf i Oddziat Dzieciqcy
8.3. dostawy i monta2u na sw6j koszt automat6w wrzutowych na salach chorych przyjmujqcy monety 50 gr, !z,t,2zl,
5zl, umo2liwiajqcych ptatno5i got6wkE i kartq platniczq niezakldcajqcych komunikacji i pracy oddziaiu.
9. Dzier2awca zobowiqzany jest do zainstalowania i uruchomienia STS oraz wykonania element6w dodatkowych
opisanych w punkcie 8 (8.L.,8.2,,8.3) w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowv.
10. Dzier2awca zobowiqzany jest r6wnie2 przez caly okres obowiqzywania umowy do zapewnienia peinej obslugi
serwisowej STS oraz element6w dodatkowych , przy czym czas reakcji serwisanta nie mo2e byi dlu2szy ni1 12 godzin
od zgloszenia drobnych usterek, a w przypadku wystqpienia powa2nych uszkodzei do 3 dni.
L1. Koszty zwiqzane z oplatami z tytulu praw autorskich do zbiorowego odbioru programdw telewizyjnych
pokrywane bqdq przez Dzier2awcq.

!ll Warunkiwvmagane od Dzier2awcv

1' Dzier2awca powinien posiadai wymagane przepisami prawa niezbqdne uprawnienia do realizacji
ustugi, wiedzq, do6wiadczenie oraz dysponowai potencjalem technicznym iosobamizdolnymi do wykonania uslugi.
Dzier2awca winien posiadai wymagane prawem zgody na udostqpnianie sygnalu TV do odbiornik6w Dzier2awcy, z
kt6rego korzystai bqdq u2ytkownicy oraz pobierania z tego tytuiu optat.
2' Taleca siq aby Dzier2awca dokonat wizji lokalnej sal w kt6rych prowadzone bqdq prace zwiqzane z monta2em
systemu STS oraz nabylwszelkie informacje, ktdre mogq by6 przydatne do przygotowania oferry.
3' Dzier2awca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z dzier2awq w tym sprzQtu, monta2u oraz okablowania systemu oraz
koszty dodatkowych oplat zwiqzanych z udostepnieniem sygnalu TV u2ytkownikom korzystajqcym z systemu TV.
4' Dzier2awca odpowiada za naprawq dostarczonych przez niego odbiornik6w oraz wplatomatdw w ciqgu t2godzin
od zgtoszenia usterki, uzupelnia brakujqcych pilot6w oraz wymienia zu2yte baterie w pilotach.
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lV. Zawarcie umowv
i'

1, Umowa zostanie zawarta na czas okreSlony od t.O7.202! roku do dnia 3L.!2.2029 roku.
2' Szczegdlowe warunki umowy znajdujq siq w projekcie umowy stanowiqcy Zatqcznik Nr 2 do niniejszych
warunk6w przetargu.
3. Warunkiem podpisania umowy jest wptacenie przez Wydzier2awiajqcego zabezpieczenia wykonania umowy w
wysoko6ci 3- krotnego proponowanego miesiqcznego czynszu najmu netto na czas obowiqzywania umowy (g 22
ust.1 i 2 Uchwaly Nr XLll/1140/09 Sejmiku Wojew6dztwa t6dzkiego z dnia j.6 czerwca 2009 roku w sprawie
okre5lenia zasad gospodarowania nieruchomodciami przez wojew6dzkie osoby prawne oraz wojew6dzkie
sa morzqdowe jednostki organizacyjne).

V. Opis sposobu przvgotowania ofertv

1. Oferenci przedstawiq ofertq zgodnE z wymogami okreSlonymi w ogloszeniu pod rygorem jej odrzucenia.
2. oferent ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
3' Oferta wymaga formy pisemnej i sporzqdzenia w jqzyku polskim pod rygorem niewa2nodci.
4. oferta winna byi podpisana przez osobq (osoby) uprawnione do wystqpowania w imieniu oferenta.
5. Oferta musi obejmowai calo5i zam6wienia. Niedopuszczalne jest sktadanie ofert czq(ciowycn,
6. Oferta musi zawierai wymagane dokumenty i o5wiadczenia.

Vl. Dokumentv wvmagane od Oferent5w

A) Oferta musi zawierai nastqpujqce dokumentv:

1. Wypefniony i podpisany Formularz oferty (Zalqcznik Nr 1).

2" odpis z wia6cildego rejestru albo zaiwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnodci gospodarczej, je2eli odrqbne
przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej.
4. oiwiadczenie oferenta 2e sprzqt wchodzqcy w sklad sieci w 2aden spos6b nie bqdzie zakloca( pracy aparatury
medycznej znajdujqcych siq w pomieszczeniach szpitala.
5" oswiadczenie, 2e oferent bqdzie ponosil wszelkie oplaty z tytutu praw autorskich do zbiorowego odbioru
program6w telewizyjnych oraz wszystkich oplat,
6' Dokument potwierdzajqcy zawarcie ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnojci.
8. Aktualny certyfikat PZH na piloty do obslugi telewizor6w oraz na automaty wrzutowe do poboru oplat.
9. odwiadczenie,2e Oferent nie zalega uiszczaniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

10. oSwiadczenie, ze nie zostalem prawomocnie skazany jako osoba fizyczna za przestqpstwo popelnione w
zwiqzku z postQpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo przeciwko prawom osdb wykonujqcych pracq
zarobkowq, przestqpstwo przekupstwa, przestqpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestqpstwo
popetnione w celu osiqgniqcia korzydci majqtkowej a tak2e za przestqpstwo skarbowe lub przestqpstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwiqzku majqcych na celu popelnienie przestqpstwa lub przestqpstwa skarbowego - nie
toczy siq przeciwko mnie/2adnemu z urzqdujqcych czionk6w organu zarzqdzajqcego postQpowanie sqdowe za
przewinienia jak wy2ej.

W przypadku skladania ofert przez sp6tkq cywilnq o5wiadczenia sktada ka2dy ze wsp6lnik6w sp6tki.
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W przypadku skladania oferty pzez inne sp6tki o6wiadczenie sklada ka2dy z cztonk6w zarzqdu.
13, Wymagane dokumenty muslq by6 aktualne na dzie6 skfadania oferty,

B) forma sktadanych dokument6w:
1, Formularz oferty nale2y przedstawii w formie oryginalu podpisanego przez Oferenta (osobq uprawnionq)"
2. Wymagane dokumenty mogq byi przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii podwiadczonej za zgodno6i z

oryginalem przez osobq upowa2nionq do reprezentacji.

Vll. Mieisce itermin skfadania ofert

1. Oferta wrazze wszystkimi zalqcznikami powinna byi zloZona w trwale zamkniqtej kopercie opatrzonej danymi
Wykonawcy (nazwa oferenta, doktadny adres oraz napisemz,,Przetarg na dzieriawq czqsci powierzchni Scian
oddzial6w szpitalnych celein umieszczenia odbiornik6w telewizyjnych do odpfatnego odbioru telewizji,,.

2' Ofertq nale2y zlo2yi osobi5cie lub za poSrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w kancelarii Wojew6dzkiego
Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 1 w terminie
do 29 czerwca 2O2t roku do godz. L2.00

3' W przypadku przestania oferty przesylkq pocztowq lub kurierskq o zachowaniu terminu zlo2enia oferty decyduje
data i godzina wplywu oferty do kancelarii szpitala.

4. oferta zlo2ona po terminie zostanie zw16cona oferentowi bez otwierania.

5. Po otwarciu ofert, zto2one do przetargu oferty wraz z wszelkimi zalqczonymi dokumentami nie podlegajq
zwrotowi.

6. Osoba uprawniona do kontakt6w z oferentami: Kierownik Dziatu Administracyjno-Technicznego
El2bieta Zwoli 6ska, e-mail e.zwol i nska tdwsz-skier. pl

7. Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni kalendarzowvch.

Vlll. Zasadv wvboru ofertv
1. Przetarg ma na cellt wyb6r jak najkorzystniejszej oferty o najwy2szym czynszu netto za dzier2awq powierzchni
Scian pod monta2 jednego odbiornika TV do odbioru program6w telewizyjnych wraz z urzqdzeniami towarzyszgcymi
oraz spetniajqcej przyjqte przez wydzier2awiajqcego wymagania formarno-prawne.
2' Wywolawczy minimalny miesiqczny czynsz netto za dzier2owq miejsca pod monta2 jednego odbiornikq TV do
odbioru program6w telewizyjnych wynosi 76,50 zl (slownie: szesnoicie zlotych 5O/1OO)
wysokosi czynszu zostanie powiqkszona o obowiqzuiqcq stawkq podatku VAT.

3. Dzier2awca obciq2any bqdzie dodatkowo przez Wydzier2awiajqcego kosztami zu2ytej energii elektrycznej, kt6re
zostanie wyliczone na podstawie danych producenta (poboru mocy dla urzqdzenia) pomno2onej przez 24 h razy
ilo6idni wmiesiqcudlaurzqdzeristacji czolourej orazwzmacniaczytransmisyjnychoraz 4hrazyilo6idni wmiesiqcu
dla odbiornik6w telewizyjnych oraz automat6w wrzutowych.
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