
Kraków, 11.01.2011r.

Do uczestników pisemnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital  
Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Krakowie os. Na Skarpie 66 w dniu 08.12.2010 r.

W związku z wniesieniem zapytań dotyczących:
a) najmu  pomieszczeń  usytuowanych  na  os.  Młodości  11,  o  łącznej  powierzchni 

użytkowej 1.800 m2 (I, II, piętro, strych i piwnica) z przeznaczeniem na działalność 
medyczną,

b)  najmu pomieszczenia o łącznej powierzchni 26,25 m2 (pomieszczenia części 

pawilonu  D)  usytuowane  na  os.  Na Skarpie  66  z  przeznaczeniem na  działalność  
handlową.

Szpital  Specjalistyczny  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie udziela poniższej odpowiedzi:

• Pytanie: Prosimy o informację czy Oferent może złożyć ważną ofertę tylko na jedną część 
przedmiotu przetargu tj. albo tylko na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 
1800 m2 (I, II piętro, strych i piwnica) z przeznaczeniem na działalność medyczną, albo tylko 
na najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 26,25 m2 (pomieszczenia części pawilonu D) z 
przeznaczeniem na działalność handlową, czy przedmiot przetargu musi być traktowany 
łącznie jako całość?

o Odpowiedź: Oferent może złożyć ofertę na każdą z części przedmiotu przetargu.

• Pytanie: Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące dostępności mediów: elektryczność 
(dostępna moc), gazy medyczne (sprężone powietrze, tlen, próżnia), system wodno – 
kanalizacyjny oraz centralne ogrzewanie w pomieszczeniach usytuowanych na os. Młodości 
11, o łącznej powierzchni użytkowej 1800 m2?

o Odpowiedź: 

a) elektryczność (dostępna moc) - 60 kW

b) gazy medyczne – brak

c) CO, system wodno – kanalizacyjny – w pełnym zakresie

• Pytanie: Prosimy o informacje dotyczące dostępności miejsc parkingowych w pobliżu 
pomieszczeń usytuowanych na os. Młodości 11, o łącznej powierzchni użytkowej 1800 m2 ?

o Odpowiedź: Miejsc parkingowych - brak



• Pytanie: Prosimy o dokładne określenie formy prawnej uzyskania zgody na korzystanie z 
pomieszczeń będących przedmiotem przetargu tzn. czy jest to najem czy dzierżawa, ponieważ 
w treści samego ogłoszenia o przetargu mowa jest o „oddaniu w najem lub dzierżawę 
nieruchomości Szpitala” natomiast do ogłoszenia do przetargu załączony jest projekt umowy 
najmu?

o Odpowiedź: Formą prawną przedmiotowego postępowania jest najem.

• Pytanie: Prosimy o podanie ostatecznej kwoty należnego wadium  - gdyż w rozdziale 
IV.WADIUM SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ podane są rozbieżne kwoty napisane 
liczbami z kwotami napisanymi słownie.

o Odpowiedź: ostateczne kwoty należnego wadium to:

 -  36.000,00 zł  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) – dotyczy najmu  pomieszczeń 
usytuowanych w Krakowie na os. Młodości 11, o łącznej powierzchni użytkowej 1.800 m2 (I, 
II, piętro, strych i piwnica) z przeznaczeniem na działalność medyczną,

 - 342,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa złote) – dotyczy najmu pomieszczenia o łącznej 
powierzchni 26,25 m2 (pomieszczenia części pawilonu D) usytuowane w Krakowie na os. Na 
Skarpie 66 z przeznaczeniem na działalność handlową.

• Pytanie: Prosimy o wskazanie ostatecznego kryterium oceny złożonych ofert w przetargu, ze 
względu na rozbieżności pomiędzy kryterium oceny ofert podanym w SPECYFIKACJI 
PRZETARGOWEJ w rozdziale V. ZASADY OCENY OFERT, a podanym w Regulaminie 
przetargu na oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 27/4 
z dnia 27 lutego 2004 r. W SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ jedynym kryterium przy 
ocenie/wyborze oferty jest oferowana stawka czynszowa, natomiast w Regulaminie paragraf 
26 pkt 1 wymienionych jest kilka kryteriów oceny ofert?

o Odpowiedź: Kryterium oceny złożonych ofert jest oferowana  stawka czynszowa.

• Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie według jakich kryteriów oceny ofert będzie oceniana oferta, 
w której zadeklarowano świadczenie na rzecz Szpitala usług medycznych objętych 
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym? Zgodnie z Regulaminem paragraf 26 pkt 3 – nie 
mają znaczenia kryteria oceny ofert wymienione w ustępie 1 paragraf 26 Regulaminu 
przetargu na oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 
27/04 z dnia 27 lutego 2004 r. 



o Odpowiedź: Paragraf 26 pkt 3 Regulaminu przetargu na oddanie w najem lub 
dzierżawę  nieruchomości Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie nie dotyczy 
niniejszego postępowania. Obowiązującym kryterium jest oferowana stawka 
czynszowa.

• Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt nr 1 w paragrafie  nr 6 projektu umowy najmu – 
kiedy ma być podany termin przeprowadzenia kapitalnego remontu i modernizacji 
przedmiotu najmu czy ma być podany jeszcze na etapie składania oferty czy w momencie 
podpisywania umowy najmu z wybranym oferentem?

o Odpowiedź: Termin przeprowadzenia kapitalnego remontu i modernizacji przedmiotu 
najmu ma być podany w momencie podpisywania umowy najmu z wybranym 
oferentem.

• Pytanie: Prosimy o informację czy istnieje możliwość przedłużenia okresu najmu 
nieruchomości po upływie okresu obowiązywania umowy czyli okresu najmu 
zadeklarowanego w składanej ofercie?

o Odpowiedź: Nie ma możliwości przedłużenia okresu najmu nieruchomości po 
upływie okresu obowiązywania umowy.

• Pytanie: W związku z wymaganiami zawartymi w specyfikacji przetargowej w pkt II 
„Wymagania wstępne stawiane oferentom” pkt A, ppkt 2 „ Zaświadczenia o nie zaleganiu z 
zapłatą należności wobec Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Gminy, właściwych dla miejsca 
prowadzenia działalności oraz siedziby  (miejsca zamieszkania)”. Prosimy o jednoznaczne 
wyjaśnienie jakie dokumenty należy przedstawić w sytuacji, gdy oferent nie posiada 
nieruchomości i w związku z tym nie jest zobligowany do zapłaty podatku 

o Odpowiedź: W sytuacji, gdy Oferent nie jest zobligowany do uiszczenia żadnych 
należności wobec gminy właściwej dla miejsca prowadzenia działalności lub dla 
siedziby (miejsca zamieszkania) oferenta, zamiast zaświadczenia o nie zaleganiu z 
zapłatą należności wobec Urzędu Gminy oferent powinien dołączyć do oferty 
stosowne oświadczenie.


