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SPWSZ-TG/ 20 /2012  

Szczecin, dnia 06.02.2012 r. 
 

 
DO UCZESTNIKOW POSTĘPOWANIA 

 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Wydzierżawiający w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącym wydzierżawienia części powierzchni 
użytkowanej przez SPWSZ w Szczecinie, z przeznaczeniem pod 8 automatów samosprzedających napoje 
gorące, informuje, że wpłynęły pytania dotyczące prowadzonego postępowania:  
 
Pytanie (1):  Czy istnieje możliwość złożenia oferty tylko na wybrane lokalizację? (z przeprowadzonej wizji 
stwierdzamy, iż nie wszystkie miejsca są atrakcyjne nawet przy minimalnej stawce czynszu); jeśli tak to czy 
kryterium wyboru oferty stanowi stawka czynszu za wszystkie miejsca łącznie czy wysokość zaproponowanego 
czynszu za poszczególne miejsce? 
 
Odpowiedź:  Nie. Wydzierżawiający jest zainteresowany umieszczeniem automatów we wszystkich 
wymienionych w „Regulaminie i warunkach przetargu” lokalizacjach, jak również zainteresowany jest 
podpisaniem umowy w tym zakresie z jednym Dzierżawcą 
 
Pytanie (2):  Czy w wybranych lokalizacjach można zamontować moduły automatów tzn zestaw automatów 
stanowiących jedną całość sprzedających napoje gorące, chłodzące oraz przekąski?; 
 
Odpowiedź:  Nie. W większości wskazanych w „Regulaminie i warunkach przetargu” lokalizacji wielkość 
udostępnionej powierzchni na to nie pozwala.   
 
Pytanie (3):  Proszę o podanie ilości pacjentów przebywających na oddziałach w poszczególnych lokalizacjach.  
Wystarczy podanie ilości łóżek szpitalnych na poszczególnych oddziałach; 
 
Odpowiedź:  W oddziałach znajdujących się w budynkach, w których umiejscowione będą  automaty jest 
580 łóżek.  
 
Pytanie (4):  Czy i w jakich lokalizacjach możliwe jest podłączenie ujęcia wody pod automaty? 
 
Odpowiedź:  W żadnym ze wskazanych miejsc nie jest możliwe podłączenie ujęcia wody.  
 
Pytanie (5):  Na jakiej podstawie określić Wj - dobowe zużycie wody występujące w załączniku nr 3 do umowy? 
Czy jesteście Państwo w stanie podać ilość dziennej sprzedaży napojów z automatu? - to stanowi podstawę do 
wyliczenia Wj; 
 
Odpowiedź:  Należy przyjąć 5 litrów 
 
Pytanie (6): Ej występujące w załączniku nr 3 do umowy nie jest możliwe do wyliczenia. 
 
Odpowiedź:  Należy przyjąć 130 Wh/litr. 
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Pytanie (7):  Czy możliwe jest negocjowanie warunków umowy? (w załączniku przesyłam nasz projekt) 
 
Odpowiedź:  Nie, gdyż stanowiłoby to naruszenie zakazu dyskryminacji przedsiębiorców. 
 
Pytanie (8):  Proszę o doprecyzowanie § 2 ust. 3 - jakie formalności macie Państwo na myśli? 
 
Odpowiedź: Wskazany zapis dotyczy wszelkich ewentualnych formalności, jakie mogą zaistnieć w związku z 
montażem i eksploatacją automatów czyli realizacją umowy, a dotyczących Dzierżawcy. Ze względu na fakt, 
iż są trudne do przewidzenia nie zostały wyszczególnione w umowie.  

 


