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Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: 
 

DZIERśAWĘ SPALARNI ODPADÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCĄ CZEŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI 
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 

I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach , ul. Leśna 10,  
89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3956974, faks 052 3956505. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DzierŜawa spalarni odpadów 
medycznych będąca częścią nieruchomości Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
w Chojnicach. 

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
przetargu jest dzierŜawa spalarni odpadów medycznych usytuowanej na terenie Szpitala 
Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, przy ul. Leśnej 10, 89-600 Chojnice, o łącznej 
powierzchni uŜytkowej 168,02 m2 wyposaŜonej w maszyny i urządzenia techniczne  

II.1.3) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.4) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) OKRES DZIERśAWY  PRZEDMIOTU PRZETARGU: 10 LAT. 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie, tj. 
najpóźniej do momentu składania ofert, wniosły wadium. 
Wysokość ustalonego dla przedmiotu przetargu wadium wynosi – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych 00/100). Wadium wyłącznie w formie pienięŜnej naleŜy wnieść na następujący 
rachunek bankowy Organizatora przetargu – Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza  
w Chojnicach:  Bank BPH S.A. o/Chojnice nr 97 1060 0076 0000 3310 0015 9314 z dopiskiem 
„wadium – dzierŜawa spalarni odpadów medycznych”. Za termin wpłaty wadium uwaŜa się wpływ 
na rachunek Organizatora przetargu. 
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III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. Uczestnicy przetargu mogą składać oferty wyłącznie na cały przedmiot niniejszego 
przetargu, nie dopuszcza się składania częściowych ofert odrębnie na którekolwiek  
z pomieszczeń znajdujących się we wskazanym powyŜej kompleksie pomieszczeń. 

2. Okres dzierŜawy przedmiotu przetargu obejmuje 10 (słownie: dziesięć) lat.  
3. Organizator przetargu - WydzierŜawiający informuje, Ŝe minimalna, wywoławcza cena  

w postaci miesięcznego czynszu za dzierŜawę przedmiotu przetargu wynosi miesięcznie za 
1 metr kwadratowy netto 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) netto plus VAT 22%, 
tj. brutto 18,30 zł (słownie: osiemnaście złotych 30/100). 

4. Do kwoty czynszu dzierŜawnego doliczana będzie kwota podatku VAT w obowiązującej 
wysokości. 

5. Płatność czynszu na rzecz WydzierŜawiającego dokonywana będzie z góry w terminie do  
10 (słownie: dziesiątego) dnia kaŜdego miesiąca. 

6. Kwota czynszu dzierŜawnego nie zawiera opłat za: 
a. dostawę wody i odprowadzanie ścieków, 
b. wywozu nieczystości stałych – odpadów komunalnych lub podobnych do 

komunalnych, 
c. wywozu odpadów poprodukcyjnych pozostałych po procesie spalania, 
d. dostawę energii cieplnej, 
e. dostawę energii elektrycznej, 
f. dostawę gazu, 
g. telefony i internet. 

7. Płatności za usługi i dostawy mediów regulowane będą na następujących zasadach: 
a. Za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – na podstawie wskazań licznika  

i kosztów ponoszonych przez WydzierŜawiającego. 
b. Za wywóz nieczystości stałych – odpadów komunalnych lub podobnych do 

komunalnych DzierŜawca jest zobowiązany zawrzeć odrębną umowę z podmiotem 
świadczącym te usługi. 

c. Za wywóz odpadów poprodukcyjnych pozostałych po procesie spalania - 
DzierŜawca jest zobowiązany zawrzeć odrębną umowę z podmiotem świadczącym 
te usługi. 

d. Za dostawę energii cieplnej – na podstawie miesięcznej zryczałtowanej stawki 
ustalonej między stronami. Obecnie stawka ta wynosi 6,00 zł netto plus 
obowiązujący VAT za 1 m2 ogrzewanej powierzchni. Powierzchnia ogrzewana 
wynosi 132,06 m2. 

e. Za dostawę energii elektrycznej - na podstawie wskazań licznika i kosztów 
ponoszonych przez WydzierŜawiającego. 

f. Za dostawę gazu - na podstawie wskazań licznika i kosztów ponoszonych przez 
WydzierŜawiającego. 

g. Za usługi telefoniczne oraz internetowe - DzierŜawca jest zobowiązany zawrzeć 
odrębne umowy z podmiotami świadczącymi te usługi. Dopuszcza się korzystanie  
z centrali telefonicznej i łącza internetowego WydzierŜawiającego. Rozliczenia będą 
dokonywane na podstawie opłaty ryczałtowej i bilingów. 

8. DzierŜawcę obciąŜają dodatkowo wszelkie opłaty związane z podatkiem gruntowym i od 
nieruchomości, stosownie do powierzchni dzierŜawionych pomieszczeń. 

9. Oferent ponosi wszelkie skutki istnienia faktycznych i prawnych uwarunkowań i procedur 
związanych z warunkami techniczno-lokalowymi przedmiotu przetargu pod kątem 
planowanej działalności. Oferent obowiązany jest sprawdzić dokładnie warunki lokalowo-
techniczno - kosztowe przedmiotu przetargu pod kątem wymogów dla swojej planowanej 
działalności, a ewentualne niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a wymogami po 
podpisaniu umowy obciąŜają w całości DzierŜawcę. 

10. Organizator przetargu informuje, Ŝe od DzierŜawcy wymagane jest ubezpieczenie (na 
własny koszt) ruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz OC prowadzonej 
działalności przez okres trwania umowy dzierŜawy. DzierŜawca będzie zobowiązany do 
złoŜenia uwierzytelnionej kopii umowy ubezpieczenia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni 
od daty jej zawarcia WydzierŜawiającemu - Organizatorowi przetargu. 

11. Organizator przetargu wskazuje, Ŝe poza wpłaceniem wadium, warunkiem udziału  
w postępowaniu przetargowym jest: 

a. posiadanie przez uczestnika postępowania sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie umowy dzierŜawy, tj. niezaleganie z podatkami oraz 
opłatami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 

b. zobowiązanie się uczestnika postępowania do prowadzenia działalności w zakresie 
odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych lub jej rozpoczęcia po 
wygranym przetargu, 
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c. zobowiązanie się uczestnika postępowania do wykonania ewentualnej adaptacji 
pomieszczeń, będących przedmiotem niniejszego postępowania do celów 
działalności, którą Oferent zamierza prowadzić w przedmiocie dzierŜawy.  

12. Szczegółowy zakres prac adaptacyjnych mający na celu dostosowanie przedmiotu 
przetargu do potrzeb DzierŜawcy musi być zgodny z przepisami Prawa budowlanego,  
a takŜe zgodny z innymi stosownymi przepisami. 

13. Po wykonaniu prac adaptacyjnych DzierŜawca winien doprowadzić teren prac oraz teren 
przyległy do naleŜytego stanu, w tym posprzątać i usunąć ewentualne szkody wynikłe  
z przeprowadzanych prac, w szczególności w razie naruszenia stanu lub kolorystyki elewacji 
zewnętrznej, DzierŜawca winien doprowadzić stan elewacji i jej kolorystykę do jednolitej 
formy. 

14. Wszystkie koszty związane ze wskazaną adaptacją, w tym projektami, uzyskaniem 
stosownych zezwoleń i uzgodnień, a takŜe robotami budowlanymi i uzyskaniem pozwoleń 
na uŜytkowanie ponosi przyszły DzierŜawca. 

15. Organizator przetargu informuje, Ŝe w ramach działalności prowadzonej w przedmiocie 
przetargu maksymalna ilość spalanych odpadów nie moŜe przekraczać 100 kg/1godzinę. 

16. Organizujący przetarg zobowiązuję przyszłego DzierŜawcę do nieodpłatnego odbioru  
i utylizacji odpadów medycznych pochodzących z działalności WydzierŜawiającego w ilości 
ok. 7000 kg miesięcznie. Ilość ponad 7000 kg będzie utylizowana przez 
WydzierŜawiającego odpłatnie. 

17. DzierŜawca zobowiązany jest do wydzierŜawienia samochodu cięŜarowego FIAT SCUDO  
1,6 MJET (przystosowanego do transportu odpadów medycznych i weterynaryjnych) na 
okres 30 m-cy za miesięczną dzierŜawę w wysokości 1868 zł brutto. Po uregulowaniu 
ostatniej raty samochód przechodzi na własność DzierŜawcy. 

18. DzierŜawca zobowiązany jest do zatrudnienia 2 pracowników spalarni do chwili podpisania 
umowy zatrudnionych u WydzierŜawiającego. 

19. DzierŜawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt urządzenia do 
opomiarowania zuŜytego ciepła (licznik poboru). 

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  

KaŜdy z uczestników postępowania jest zobowiązany do złoŜenia w ofercie następujących 
dokumentów i oświadczeń:  
1. Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszych 

„Szczegółowych warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym”), 
2. Kopia dowodu wniesienia wadium, 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem 
terminu  składania ofert; 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, Ŝe uczestnik 
postępowania nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

5. Oświadczenie uczestnika postępowania, iŜ nie figuruje w Krajowym Rejestrze DłuŜników 
(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszych „Szczegółowych warunków udziału 
w pisemnym przetargu nieograniczonym”). 

6. Oświadczenie uczestnika postępowania, iŜ w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy uzyska wszystkie przewidziane prawem i niezbędne do prowadzenia działalności  
w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów pozwolenia, decyzje, koncesje bądź 
zaświadczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszych „Szczegółowych 
warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym”). 

7. Oświadczenie uczestnika postępowania, iŜ dokonał wizji lokalnej nieruchomości – 
budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń, których dzierŜawa stanowi przedmiot 
przetargu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszych „Szczegółowych 
warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym”), 

8. Koncepcja funkcjonowania spalarni. 
9. Pełnomocnictwo, o ile uprawnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentu wskazanego 

w punkcie 3. 

KaŜdy z uczestników postępowania jest zobowiązany złoŜyć dokumenty wymagane przez Organizatora 
przetargu w jednej z następujących form: 
- oryginały, 

- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez jego organy lub uczestnika postępowania 

będącego osobą  fizyczną. 
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IV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.1) Adres strony internetowej, na której są dostępne szczegółowe warunki udziału  
w pisemnym przetargu nieograniczonym: www.szpital.chojnice.pl 

Szczegółowe warunki udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym moŜna uzyskać 
pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział 
zamówień publicznych, parter - p.119. 

IV.2) Termin składania ofert: 08.11.2010 godzina 9:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny  
im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter - p.119. 

IV.3) Termin otwarcia ofert: 08.11.2010 godzina 9:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny  
im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter - p.119. 

 


