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wvnaimuiacv:
1Wojskowr7 SzpitaI l(liniczny z Polikliniką

SP ZOZ w LubIinie

Al. Racławickie 23; ?.0-049 Lublin

ADRES DO KORESP9NDENCJl:
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZazw Lublinie

ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk

tel. 87 621 99 36

adres e-mailowy: Ł$"htrsh""ffinĘn"x. ffi"&wp"s"{ "-ę $"-m

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM
N!EoGRANIczoNYM

na wynajem:

Pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej
w budynku nr 90 1WSzKzP SPZOZw Lublinie - Filia w Ełku"położonym przy ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk.

Przetarg pisemny nieograniczony jest prowadzony na zasadach analogicznych jak w rozporządzeniu
RadY Ministrów z dnia ].4 września 2OO4 r,w sprawie sposobu itrybu przeprowadzanid przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz, lJ, z2oL4 r, poz. L49o z późn,zm.)

l. PRZEDMlOTWYNAJMU:
]-. Przedmiotem przetar8u pisemnego jest wynajęcie powierzchni 66,97m2, znajdującej się

na Parterze budynku nr 90 szpitala 1. WSzKzP SPZOZ w Lublinie - Filii w Ełku przy ul. Kościuszki 30,
19-300 Ełk z Przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej.

2. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2
do Ogłoszenia.

3. Celem Przetargu jest wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i zawarcie
z nim umowy najmu na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej.

4, Za|eca się Przeprowadzenie wizji lokalnei pomieszczeń będących przedmiotem najmu
Po uPrzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
telefoniczny pod numerem telefonu: 87l 621.98 48 w godzinach 08:00 - 15:00.

5. Przedmiot najmu zostanie zaadoptowany do prowadzonej działalności przez Najemcę na jego koszt
i we własnym zakresie.

6, Najemca na własny koszt zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania porządku
i czystości wynajmowa nych pomies zczeń,

7. Do czYnszu najmu najemca dolicza opłaty eksploatacyjne związane z kosztami zużytej energii
elektrYcznej, wody, centralnego ogrzewania, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, związanych
z Przedmiotem umowy oraz opłatę za umieszczenie reklamy zgodnie z zasadami określonymi
w projekcie umowy.

8, ZasadY aktualizacji opłat oraz terminy wnoszenia opłat zostały określone w projekcie umowy.
9. WYnajmującY Żąda wniesienia kaucji w wysokości 3.0O0,0O złotych na warunkach określonych

w projekcie umowy.
10. Okres wynajmu - 3 lata z możliwością przedłużenia do lat 7.
11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do:

Zmiany lub uzupełnienia treści Ogłoszenia,
UniewaŻnienia PostęPowania na każdym etapie bez podania przyczyn, z tytułu unieważnienia
PostęPowania. Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Wynajmującego,
Wezwania oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia
w okreŚlonYm terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,

Filia w Ełku

Stronatz4



Zna k sprawv z ZN l Elkl 1 l 2021

Poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym

poi nformowa n i zosta ną wszyscy Ofere n ci skła d aj ący ofe rty,

Poprawy oczywistych omyłek pisa rskich,

Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów na wezwanie,

W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia dopuszcza się
przeprowadzenie negocjacji z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

lI. WARUNKI UDzlAŁU W PosTEPoWANlU.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:

a) są uprawnione do występowania w obrocie prawnym i prowadzą działalność gospodarczą

(status prowadzenia działa l ności gospoda rczej - aktywny)

b) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie realizacji umowy

oraz są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.

lll. KRYTER|UM WYBoRU oFERT
1. Kryterium wyboru ofert będzie cena czynszu miesięcznego netto zaoferowana w formularzu

ofertowo - cenowym.
2. Z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę najmu zostanie podpisana umowa.

]. Cena wvwoławcza czvnszu wvnosi: 2.390,00 złotvch netto miesiecznie.

4, Do w/w stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

IV. WAD|UM
1. Wadium w wysokości 500,00 złotych należy wptacić:

a) w kasie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZO7 w Lublinie Filia w Ełku,

ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk najpóźniej w dniu 22-03-2022r. do eodz. 08:00 lub

b) przelewem na rachunek bankowy - 1_ Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Lublin,

konto nr: BGK 59 1130 L2O6 0028 9003 4420 0003 w tytule proszę wpisaĆ:

,,Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej

w budynku nr 90 IWSzKzP SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku" Znak sprawy: ZN/Ełk/1/2022'.

2. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie wadium znajdzie się

w kasie lub na rachunku bankowym Szpitala. Dowód wpłaty wadium należy dołączyĆ do oferty.

3, Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone

na poczet przyszłego czynszu. Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone przelewem

na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak

nie później niż po upływie 3 dniod dnia:

a) odwołania przetargu,

b) zamknięcia przetargu,

c) unieważnienia przetargu,

d) zakończenie przetargu wynikiem negatywnym,

5. W przypadku uchylenia się Najemcy od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz

Wynajmującego o czym najemca zostanie powiadomiony na piśmie.

V. OP|S SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTY JAK|E WlNlEN DOŁACZYĆ DO OFERTY

NAJEMCA:

1, ofertę należy złożyćw formie pisemnej w Punkcie Podawczym - pokój nr 22 (budynek Komendy)

lub drogą pocztową/kurierską lub osobiście do Zamawiającego na adres: 1 Wojskowy Szpital

Kliniczny z Polikliniką SPZOZw Lublinie - Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, Punt Podawczy -
pokój nr 22 w nieprzekracza!nvm terminie do dnia 22-03-2022r. do eodz. 08:00.

Oferta powinna być oznakowana następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy
oFERTA - 7nak sprawy: zN l Ełkl Ll2o22

,,Wynajem pomieszczeń 1WSzKzP SPZOZ Filia w Ełku

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej w budynku nr 90

1WSzKzP SPZOZw Lublinie - Filia w Ełku"

m * *twnffiH,ffi* pne*d ż3*ffi3-affiZ?"r. d& §#du"ffiS:3,S
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3. Oferta musi byĆ podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właŚciwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
JeŻeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, musi ono w swej treści
jednoznacznie wskazywaĆ uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać
dołączone do oferty.

4. oferent może złożvć tvlko iedna oferte.
5. Wyjaśnienia.

KaŻdY z Oferentów może zwrócić się do Wynajmującego z prośbą o udzielenie wljaśnień
do dnia t7.03.2O22r. Zapytania należy kierować na adres Wynajmującego lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: kkucharczvk@ lwszk.elk.p| z zaznaczeniem na dokumencie:
,,DotYczY: ,,WYnaiem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo
gastronomicznej w budynku nr 90 lWSzKzP SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku". Znak sprawy:
zNlEłkltl2o22.

5. KoPię odPowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Wynajmujący
PrzekaŻe wszystkim Oferentom zamieszczając na stronie internetowej Wynajmującego
www.lwszk.p| do dnia L8.03.2O22r.

7. DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOŁACZYĆ DO OFERTY:

a) wYPełniony i podpisany formularz ofertowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
b) dowód wplaty wadium,
c) stosowne pelnomocnictwo o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Najemcy.

Vl. oTWARctE oFERT
otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22-o3-2o2żr. o gadz. a8:!o w siedzibie 1 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Filia w Ełku,
ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk (budynek nr72, pok. Nr 105) .

Vll. plsEMNy pRzETARG NIEoGRANlczoNy sKŁADA slE z czĘścl lłwrurJ l NlEJAWNEJ.
1. CzęŚĆ jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów w terminie 22-o3-2o22r. o godz. 08:10.

Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg przekazując oferentom informacje podane
w ogłoszeniu przetargu.

2. Komisja przetargowa:
stwierdza wniesienia wadium przez uczestników
podaje liczbę otrzymanych ofert,
otwiera złożone oferty,
podaje dane oferentów oraz oferowane ceny,
sprawdza kompletność złożonych ofert,
przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
kwalifikuje oferty do części niejawnej przetargu,
zawiadamia o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

3. Komisja Przetargowa odmawia zakwa|ifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli nie
odPowiadają one warunkom przetargu, zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie, nie zawierają
danYch zawartych w pkt. lV lub dane te są niekompletne, oferty te są nieczytelne lub budij
wątpliwości co do ich treści.

4. CzęŚĆ niejawna przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera
najkorzYstniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert, Komisja
przetargowa bierze pod uwagę najwyższą zaoferowaną stawkę czynszu za najem.

Vlll. OCENA OFERT:
1. Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpĘnie, co najmniej jedna prawidłowo złożona oferta

wYnajmującego dokonując oceny ofert będzie brał pod uwagę wysokość zaoferowanego czynszu.
2. Za najkorzYstniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najkorzystniejszą cenę.
3, W PrzYPadku nie PodPisania umowy najmu przez wybranego oferenta w terminie określonym

Ptzez wYnajmującego, zostanie wybrana kolejna oferta o najkorzystniejszej cenie.
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3. W razie równorzędności ofert z najniższą ceną, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg

ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

Komisja zawiadamia oferentów wymienionych w pkt. 3 o terminie dodatkowego przetargu oraz

umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert,
przewodniczący komisji przetargowej otwiera dodatkowy przetarg ustny ograniczony i podaje do

wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, o którycl"l mowa w pkt. 3, które złożyły

równorzędne oferty.

OGŁOSZEN|E O WYN|KU POSTEPOV.VANIA:

].. o wyniku przetargu wynajmujący poinformuje oferentów pisemnie za poŚrednictwem poczty

elektronicznej w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

2. Wynik postępowania Wynajmujący umieści równiez na stronie www,l]Łszk.p|

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez wyboru którejkolwiek

z ofert, bez podania przyczyny, a oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

x. zAWARclE UMQ\^r]t

1. oferent, którego oferta została wybrana będzie związany oferta do crasu podpisania umowy,

2. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony po wyborze najkorzystniejszej oferty.

3, PrzetarR uważa gie za zamknietv z chwila podpisania protokołu.

załaczniki:
- Załąclnik nr 1 - Wzón formularz ofertowo - cenowy.

- Załącznik n r 7- - Projekt umowy najmu.

- Załącznik nr 3 * Szkic sytuacyjny.

ZATW|ERDZAM

4.

5.

lx.

Sporz.: Kata rzynaKucharczyk 
i

Zespół zamówień publicznych l n

Tel:87/621,-99-36 av_l
].WSzKzP -DZP.2210.1 .2O2.2.K.K_/[ 
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