SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ
34- 600 Limanowa ul. Piłsudskiego 61
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na zainstalowanie i uruchomienie w budynku Szpitala
Powiatowego w Limanowej ul. Piłsudskiego 61 systemu telewizji szpitalnej do
odpłatnego odbioru programów telewizji publicznej
Przetarg odbywa się na podstawie Regulaminu przetargu na zbycie najem i dzierżawę
majątku trwałego szpitala stanowiącego załącznik NR 1 do Uchwały Nr XVIII/193/12 Rady
Powiatu Limanowskiego z dnia 24 października 2012 rok
Przedmiotem przetargu jest zainstalowanie i uruchomienie w budynku szpitala 45 odbiorników TV
wraz z automatami wrzutowymi przeznaczonych do odpłatnego odbioru programów telewizji.
Ilość odbiorników TV może zostać zmieniona.
W skład STS wchodzi:
a)instalacja antenowa
b)instalacja zasilająca
c)automaty z ekranem pobierające opłaty i umożliwiające korzystanie z odbiorników
d)stelaże do zawieszenia odbiorników ,umożliwiające obrót odbiornika w osi poziomej i pionowej
z aprobatą techniczna ,certyfikaty CE
e)odbiorniki TV LCD z monitorami min.26 cali z pilotami , certyfikatami CE
f)okablowanie wykonane podtynkowo
Wywoławcza miesięczna stawka netto za jeden odbiornik TV do odbioru programów telewizyjnych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi(bez kosztów energii elektrycznej , która będzie rozliczana
odrębnie na podstawie podliczników ) wynosi 15,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 rok o godz.11.00 w biurze Sekcji Dozoru
Sprzętu i Mienia (w bud. Administracyjno – Mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 63 obok parkingu).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 750,00 zł do dnia
10 grudnia 2013 rok do godz.10.00 na konto BS Limanowa 67 88040000 0000 0013 9494 0182.
Wadium złożone przez oferentów , których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone
bezpośrednio po wyborze oferty,a oferentowi , którego oferta została przyjęta może zostać
zaliczone na poczet czynszu za pierwszy miesiąc.
Przetarg ustny nieograniczony jest ważny bez względu na ilość oferentów , pod warunkiem
że przynajmniej jeden uczestnik zaoferował , co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia wygrania
przetargu. W przypadku nie zgłoszenia się do podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu udzielane są pod telefonem nr (18) 3301 794.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości:
1.Tablica ogłoszeń Szpitala Powiatowego w Limanowej
2.Strona www. szpitallimanowa.pl

PROJEKT – UMOWA
zawarta dnia ………………… 2013 roku w Limanowej pomiędzy Szpitalem Powiatowym
w Limanowej ul. Piłsudskiego 61 , 34-600 Limanowa
reprezentowanym przez : Dyrektora – mgr Marcina Radziętę
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a firmą:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z regulaminem
przetargu na najem i dzierżawę majątku trwałego szpitala.
§1
1.Przedmiotem umowy jest zainstalowanie, uruchomienie i eksploatacja w salach chorych
zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych,urządzeń technicznych oraz
oprzyrządowania składającego się na System Telewizji Szpitalnej (dalej zwany w skrócie STS)
w Szpitalu Powiatowym w Limanowej ul. Piłsudskiego 61 , 34- 600 Limanowa do odpłatnego
odbioru programów telewizji publicznej.
2.W skład STS będą wchodziły następujące urządzenia:
– instalacja antenowa
– automaty na pobieranie opłat za możliwość korzystania z odbiorników telewizyjnych(automat
dostosowany do pobierania monet 1, 2 , 5 złotowych ), obudowa automatu wykonana z
materiału nadającego się do dezynfekcji- w ilości zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy
– stelaże do zawieszenia odbiorników – mocowane do ściany lub sufitu z możliwością regulacji
w pionie i poziomie z aprobatą techniczną lub certyfikatami CE.– w ilości zgodnie z
załącznikiem nr 1 do umowy
– odbiorniki TV z matrycą LCD o przekątnej min.26 cali , – w ilości zgodnie z załącznikiem
nr 1 do umowy
– piloty – czytelne ,łatwe w obsłudze w ilości zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy
3.Włączenie odbiornika i odbiór programów telewizyjnych następować będzie
po dokonaniu odpowiedniej opłaty w automacie monetami wg. nominału 1 , 2, lub 5 zł.
3.Strony zgodnie oświadczają , iż ,,STS,, stanowi w całości własność firmy.

§ 2.
1.Koszt utrzymania całego systemu telewizji szpitalnej w pełnej gotowości i stałej sprawności
technicznej oraz dostosowanie go do obecnie obowiązujących standardów przez cały czas
trwania umowy należy wyłącznie do Wykonawcy.
2.Roboty związane z montażem STS Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w sposób
nie zagrażający życiu i zdrowiu pacjentów i personelu szpitala oraz nie zakłócając pracy
czynnych oddziałów szpitalnych .
3.Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność z tytułu wykonywania robót wymienionych w § 2
niniejszej umowy. Roboty te zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami i bez zakłócenia pracy szpitala, w terminach i miejscach uzgodnionych przez strony
umowy.
4.Wykonawca wykona i uruchomi cały STS w terminie maksymalnie 30 dni od daty podpisania
umowy.
5.Wykonawca ponosi wszelkie koszty eksploatacji STS w tym również koszty napraw uszkodzeń
spowodowanych przez pacjentów , a także konserwacji całego STS.
6.Wykonawca dołoży wszelkich możliwych starań ,aby realizacja STS przebiegała w sposób
jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu szpitala oraz przeprowadzi na swój własny
koszt wszelkie prace remontowe(gipsowanie,malowanie ścian,itp) ,których konieczność
w związku z montażem STS.
7.Wykonawca oświadcza ,że zainstalowany STS nie zakłóca pracy użytkowanych w Szpitalu
urządzeń. W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy sprzętu szpitalnego powodowanej przez
STS, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej zmiany w STS, by zlikwidować kolizję
ze sprzętem pracującym w Szpitalu.
§ 3.
1.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia STS na skutek zdarzeń losowych oraz ponosi
wszelkie koszty w tym zakresie.
§ 4.
Zamawiający zobowiązuje się do :
a)udostępnienia pomieszczeń szpitalnych (m.in. sal chorych , korytarzy ,klatek schodowych
i innych pomieszczeń) dla wykonania instalacji kablowej oraz zamontowania odbiorników
telewizyjnych wraz z automatami
b)udostępnienia szpitalnej instalacji energii elektrycznej dla celów zasilania STS
§ 5.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe na jego terenie
wobec Wykonawcy i pozostałych użytkowników- wynikające z przedmiotu umowy i prowadzonej
przez Wykonawcę działalności z wyjątkiem szkód powstałych wyłącznie z winy personelu
Zamawiającego.

§ 6.
1.Wykonawca ubezpiecza swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej corocznie , na własny
koszt – w całym okresie wykonywania przedmiotu umowy.
2.Na żądanie Zamawiającego , Wykonawca zobowiązuje się przedstawić stosowną polisę
ubezpieczeniową.
§ 7.
1.Odpłatność za godzinę odbioru będzie wynosić 2,5 zł , za trzy godziny 3 zł,za dobę 10 zł,
a za dwie doby 15 zł.
2.Ewentualna zmiana stawek odpłatności wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez strony
umowy pod rygorem nieważności.
3.W przypadku planowanych remontów pomieszczeń lub ich zmian funkcjonalnych Zamawiający
powiadomi Wykonawcę przed ich rozpoczęciem , maja na uwadze konieczność ewentualnego
dokonania demontażu urządzeń lub dostosowania sieci do nowego stanu .
§ 8.
1.Wykonawca zobowiązuje się, w ramach zainstalowanego STS do zapewnienia:
a) jakości odbioru na wysokim poziomie,
b).należytego stanu technicznego STS oraz wszystkich urządzeń współpracujących,
c) sprawnie działającego serwisu technicznego zapewniającego usunięcie zgłoszonej usterki
STS w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia – dotyczy przypadku wystąpienia usterki
drobnej.
§ 9.
1.Wykonawca płacić będzie na rzecz Zamawiającego czynsz w wysokości .........zł netto
miesięcznie za jeden punkt odbiorczy,,STS,, na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie
15 dni kalendarzowych po upływie miesiąca , którego dotyczy należność.
2.Wysokość czynszu ulegać będzie zmianie w okresach rocznych na podstawie ogólnokrajowego
wskaźnika wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych i usług ogłaszanego przez prezesa GUS.
3.Wykonawca uiszczać będzie dodatkowo na rzecz Zamawiającego należność za energię
elektryczną zgodnie z wskazaniami zamontowanych podliczników.
4.Wykonawca ma obowiązek umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji
obsługi automatów i cennika za usługi.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku
zalegania przez Wykonawcę z zapłatą należnego czynszu za dwa miesiące lub w przypadku
dopuszczenia się przez Wykonawcę naruszenia istotnych postanowień umowy.
§ 10.
1.W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się do demontażu zainstalowanego
STS oraz do doprowadzenia pomieszczeń , w których był on zainstalowany do stanu sprzed jego
instalacji w terminie 30 dni od rozwiązania umowy.
2.Wykonawca przeprowadzi na swój własny koszt wszelkie prace remontowe (gipsowanie ,
malowanie ścian,itp), których konieczność wyniknie w związku z demontażem urządzeń
i instalacji STS.

§ 11.
1.Umowa zostaje zawarta na okres ............................ z możliwością jej rozwiązania za trzy
miesięcznym okresem wypowiedzenia
2.Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie w drodze obustronnego porozumienia.
.
§ 12.
1.Wszelkie koszty związane z bieżącą konserwacją, naprawami, eksploatacją oraz montażem
i demontażem STS ponosi Wykonawca. Osobą wyznaczona przez Wykonawcę do obsługi i
konserwacji ,,STS,, będzie ........................................................... tel.nr ........................... .
2.Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych w razie kradzieży lub
zniszczenia elementów STS
3.Zamawiający ze swej strony zadba o czystość zamontowanych w salach chorych urządzeń STS.
4.Zamawiający wyraża zgodę na dostęp do obiektu, w którym zainstalowano STS, pracownikom
serwisowym Wykonawcy w celach związanych z montażem, konserwacją i serwisem
zainstalowanych urządzeń.

§ 13.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 15.
Niniejszą umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron, co strony zgodnie stwierdzają.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

