
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
KONKURSU OFERT

na najem powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających

32/ZA/17

Zatwierdzam:

Świętochłowice,  dnia  06.11.2017 r.

                                                                           

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33 720 000,00



Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 

Najem powierzchni na dwóch kondygnacjach budynku,  przeznaczonej  pod ustawienie łącznie
sześciu automatów samosprzedających:
1) Wysoki parter pawilonu interny – 4 m² (4 automaty) – możliwość wstawienia automatów z

napojami ciepłymi – ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
2)  II  piętro  –  Oddział  Ginekologiczno-Położniczy  (hol  windowy)  –  1  m²  (1  automat)  –  brak

możliwości  wstawienia  automatów  z  napojami  ciepłymi  -  ul.  Chorzowska  38,  41-605
Świętochłowice

3)  Przyziemie  –  Rejestracja  poradni  specjalistycznych  –  śluza  –  1  m²  (1  automat)  –  brak
możliwości  wstawienia  automatów  z  napojami  ciepłymi  -  ul.  Chorzowska  38,  41-605
Świętochłowice

4) Hol - Zespół Poradni Specjalistycznych nr 2 - 1 m² (1 automat) – brak możliwości wstawienia
automatów z napojami ciepłymi – ul. Zubrzyckiego 36, 41-605 Świętochłowice

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:

70.13.00.00-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Wynajmujący nie dopuszcza ofert częściowych.

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Termin dzierżawy: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z
przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 j.t.). 

Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w zamkniętej kopercie zaadresowanej:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
z dopiskiem: 

  



„Oferta na najem powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających,
znak sprawy 32/ZA/17”

2. Termin składania ofert upływa dnia 15.11.2017 roku o godzinie 10.00.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Sprzedającego po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
4. Do oferty należy dołączyć dokumenty rejestrowe firmy.

Konsekwencje  złożenia  oferty  niezgodnie  z  w/w  opisem  (np.  potraktowanie  oferty  jako  zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Załączniku
nr 1 (Formularz ofertowy) do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert) ponosi Oferent.

Rozdział V. Czynsz

Cena minimalna czynszu miesięcznego za przedmiot dzierżawy wynosi:
dla 1 m² powierzchni (1 automat): 200,00 zł netto miesięcznie + podatek VAT;

Rozdział VI. Związanie ofertą

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Rozdział VII.   Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

Przy wyborze oferty Wynajmujący kierował się będzie następującymi kryteriami:
kryterium – cena – 100%

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Kryterium cena = cena badanej oferty/cena najdroższej oferty x 100 

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Wynajmujący dokona wynajmu powierzchni Oferentowi, którego oferta:
- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

W przypadku uzyskania dwóch lub więcej  ofert  o  wartości  oferty najkorzystniejszej  Wynajmujący
zastrzega sobie prawo do negocjacji.

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumienia się

1. Wynajmujący dopuszcza porozumiewanie się z Oferentami oprócz formy pisemnej również formę
elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl

  

mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl


2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
- w zakresie procedury postępowania:
Grzegorz Poliwoda, fax.: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia:
Stefania Korzeczek, fax.: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

  

mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczący najmu powierzchni przeznaczonej pod ustawienie automatów samosprzedających

Dane Oferenta……………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………..

Siedziba …………………………………………………………………………….....................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:……………………………….........

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

Oferujemy miesięczną cenę netto za dzierżawioną powierzchnię:

LP
Miejsce dzierżawionej

powierzchni
Ilość

automatów
Kwota netto /

automat*
VAT %

Kwota brutto /
automat

Łączna kwota
brutto

1.
Wysoki parter pawilonu interny

– 4 m² – 4 automaty

2.
II piętro – Oddział

Ginekologiczno-Położniczy (hol
windowy) – 1 m² – 1 automat

3.

Przyziemie – Rejestracja poradni
specjalistycznych – śluza – 1 m²
(1 automat) – brak możliwości

wstawienia automatów z
napojami ciepłymi

4.

Hol - Zespół Poradni
Specjalistycznych nr 2 - 1 m² (1

automat) – brak możliwości
wstawienia automatów z

napojami ciepłymi
* min. kwota netto / automat – 200,00 zł 

Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert , nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

  



2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych
warunkach konkursu ofert. 

3. Oświadczamy,  że  wzór  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  bez  zastrzeżeń  i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Wynajmującego.

  



Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

 

zawarta w dniu …............ w Świętochłowicach pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego 
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwanym dalej Wynajmującym

a

.............................................................

NIP: ……………………………… REGON: …………………….

reprezentowanym przez

.............................................................

zwaną dalej Najemcą

§1

1. Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na najem
powierzchni  przeznaczonej  pod ustawienie  automatów samosprzedających,  zgodnie  z przepisami
art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz.
1579 t.j.), zgodnie z ofertą z dnia ………….2017 r., stanowiącą załącznik do umowy.

§2

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem budynku położonego w Świętochłowicach przy ul.
Chorzowskiej  36  i  na  podstawie  przysługującego  mu  tytułu  prawnego  jest  upoważniony  do
dysponowania  tym  budynkiem  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  postanowień  niniejszej
umowy przez okres jej obowiązywania.

  



2. Najemca oświadcza, że jest właścicielem urządzeń/nia typu ….............................., zwanego dalej
„Urządzeniem”,  służącego do sprzedaży produktów, w którym Najemca na  podstawie  odrębnej
umowy  z  …..........................................................  jest  uprawniony  do  sprzedaży  wyłącznie
produktów............................................................. .

§3

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem ok. … m2 powierzchni użytkowej ………………………
(wskazać właściwe usytuowanie), na której to powierzchni Najemca zainstaluje Urządzenie.

2. Najemca  zainstaluje  Urządzenie  samodzielnie  na  własny  koszt,  chyba  że  instalacji  Urządzenia
podejmie się Wynajmujący na koszt Najemcy.

3. W razie  zaistnienia  takiej  potrzeby  Wynajmujący  upoważnia  Najemcę  do  dokonania  przeróbki
instalacji elektrycznej lokalu w celu doprowadzenia do Urządzenia energii elektrycznej (230V/10A,
gniazdka uziemione) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia.

4. Wszelkie  przeróbki  instalacji  elektrycznej,  o  której  mowa w ust.3  dokonane zostaną  na  koszt  i
ryzyko Najemcy z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

§4

1. Najemca będzie płacił  Wynajmującemu czynsz w wysokości …........  brutto  miesięcznie.  Czynsz
będzie płatny na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Faktura będzie wystawiana do dziesiątego dnia każdego miesiąca za ten miesiąc. 
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wynajmującego wskazane na fakturze VAT w terminie 14 dni

od daty faktury.

§5

1. Wynajmującemu  nie  przysługują  żadne  prawa  w  stosunku  do  zainstalowanego  Urządzenia,  za
wyjątkiem uprawnienia,  o  którym mowa w art.  670 K.  C.  Urządzenie  to  nie  może  być  przez
Wynajmującego w szczególności:

a) przeniesione w inne miejsce bez zgody Najemcy,
b) zmienione pod względem wyglądu zewnętrznego.

2. Wynajmujący  zobowiązuje  się  powiadomić  niezwłocznie  Najemcę  w  przypadku  planowanej
zmiany otoczenia Urządzenia.

3. Wynajmujący  zobowiązuje  się  do  zawiadomienia  Najemcy  w  przypadku  zauważenia
nieprawidłowości w działaniu Urządzenia drogą mailową …..................................................... lub
telefonicznie ............................................. .

§6

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, począwszy od dnia jej zawarcia, tj. ………2017 r.  do
……..2020 r.

2. Najemcy  lub  Wynajmującemu  przysługuje  prawo  do  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym  w  przypadku  naruszenia  przez  drugą  stronę  istotnych  warunków  umowy,  w
szczególności niedotrzymania zobowiązań zawartych w §3 oraz §4 ust. 1.

  



3. Z ważnych powodów Najemca oraz Wynajmujący może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1
miesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie, pod rygorem nieważności.

4. Jeżeli  sprzedaż  produktów  z  urządzenia  nie  będzie  opłacalna  w  miejscu,  gdzie  znajduje  się
powierzchnia będąca przedmiotem najmu, Najemca może zdemontować urządzenie i wypowiedzieć
umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§7

1. Najemca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  szkody powstałe  w związku  z  zainstalowaniem
Urządzenia,  jego  eksploatacją  oraz  działaniem,  chyba  że  szkody  powstaną  wyłącznie  z  winy
Wynajmującego, lub jego pracowników.

2. W przypadku uszkodzenia Urządzenia z powodu takich zdarzeń jak działanie osób trzecich, pożar
lub kradzież, Wynajmujący powiadomi o tym Najemcę i,  o ile to możliwe, zabezpieczy do tego
czasu Urządzenie przed dostępem innych osób do czasu przybycia osoby upoważnionej.

3. Fakt uszkodzenia Urządzenie nie ma wpływu na obowiązek regulowania czynszu przez Najemcę.

§8

Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo  właściwy  dla
siedziby Wynajmującego.

§9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Najemca.
4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

WYNAJMUJĄCY NAJEMCA

  


