
OGLOSZENIE
Dyrektor

Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Hrubieszowie

ogłasza pisemny przetarg na

1) wynajem pomieszczeń po Aptece Ogólnodostępnej SPZOZ w Hrubieszowie w
budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Mickiewicza 2 o powierzchni 111,73 m2

składających się z wydzielonych pomieszczeń, których wykaz stanowi poniżej zamieszczona
tabela,

2) zbycie wydzielonej część majątku SPZOZ, będącej zespołem składników
materialnych i niematerialnych stanowiącej przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 K.C. pod
nazwą Apteka Ogólnodostępna, zwana dalej " Apteką" przeznaczona do realizacji zadań
Apteki jako niezależnego, samodzielnego przedsiębiorstwa, wykazana w załączniku Nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.
Organizator przetargu informuje iż nie przewiduje składania ofert częściowych

Wykaz pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej
Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m2

1 Izba recepturowa 10,60
2 zmywalnia 5,70
3 Pok. Administracyjno-szkoleniowy 8,00
4 W c personelu 3,8
5 Archiwum 3,80
6 Pokój socjalny 6,13
7 komunikacja 21,50
8 Komora przyjęć 4,84
9 Magazyn leków 10,60
10 Magazyn wyrobów medycznych 2,70
11 Sala ekspedycji 34,00

Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni wynosi 40,00 zł netto plus VAT miesięczrue.
Okres wynajmu ustala się na 10 lat licząc od dnia podpisania umowy.
Powierzchnia przeznaczona pod wynajem posiada media: energię elektryczną, wodę,
odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie instalację telefoniczną i teleinformatyczną.
Opłata za energię elektryczną stanowi oprócz czynszu dodatkowy koszt, ustalany na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, płatny wg. obowiązujących stawek, pozostałe
media zawarte są w wyjściowej stawce czynszu.
Organizator przetargu oświadcza, że posiada zgodę na zawarcie umowy najmu zgodnie z
uchwałą nr 42812018 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 października 2018r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, lub osoby prawne które:
1) spełniają warunki o których mowa wart. 99 ustawy Prawo Farmaceutyczne CDz.U. z 2017 r.

poz. 2211) do uzyskania zezwolenia o którym mowa w art 104a tej ustawy,
2) wpłacą wadium w kasie SPZOZ usytuowanej na 4 piętrze Przychodni Rejonowej w

Hrubieszowie przy ul. Mickiewicza 2, w wysokości 2000,00 zł w terminie do 5 grudnia
2018 godz. 10:00.
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3) oferentowi, który złożył ofertę najkorzystniejszą wadium zostanie wliczone w cenę
nabycia, natomiast pozostałym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po
wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem : "Przetarg Apteka
Ogólnodostępna" w Sekretariacie Szpitala 22-500 Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 11 do dnia 5
grudnia 2018 r. do godziny 11:00

Oferta winna zawierać wszystkie wypełnione formularze, podpisane przez osobę uprawnioną
do reprezentacji oferenta.
Kryterium wyboru oferty jest cena 100 %: rozumiana jako:
1) stawka czynszu za 1m2 brutto za 1 m-c- (S.C.) -100%
S.c. Stawka czynszu oferty liczonej! Stawka czynszu oferty najwyższej x 100 = liczba pkt oferty
ocenianej,

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała największą ilość punktów..

Zainteresowanym udziałem w przetargu, Organizator przetargu zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej oraz zapoznanie się z zezwoleniem na prowadzenie apteki posiadanym przez
organizatora przetargu. Wizja lokalna może być przeprowadzona dniach od poniedziałku do
piątku w godz. 9-14.0sobami uprawnionymi do kontaktu ww. sprawie są P. Aneta
Jakubowska Kierownik Apteki 84 5353 383P Jacek Hojda-St. Inspektor ds.
Administracyjno- Gospodarczych tel 84 5353235

Z dodatkowymi warunkami przetargu należy zapoznać się w siedzibie Szpitala w Dziale
Eksploatacyjno- Zaopatrzeniowym lub na stronie internetowej:
http://www.spzozhrubieszow.pl w zakładce "Przetargi". Na tej stronie zamieszczane będą
pytania -odpowiedzi, informacja z otwarcia ofert, oraz ogłoszenie o wyborze oferty w
przedmiotowym przetargu.

Organizator przetargu dopuszcza przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji za
pomocą poczty elektronicznej: e: mail: zamowienia.publiczne@spzozhrubieszow.pl . Osobą do kontaktu
jest P .Beata Krzyżewska tel. 845353207.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2018r. o godz.ll :30 w Sali Konferencyjnej (obok
Sekretariatu) szpitala prowadzonego przez organizatora przetargu.

Termin związania ofertą ustala się na dzień uzyskania przeniesienia zezwolenia o którym
mowa w pkt 1 niniejszego ogłoszenia, tj. na podstawie art. 104a ustawy Prawo
Farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211).
W przypadku odmowy przeniesienia ww. zezwolenia oferta przestaje wiązać.
Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia , a także warunków
przetargu bez podania przyczyny.

Hrubieszów, dnia 27 listopada 2018r.
DYR.EKTOR

Samodzielnego publicznego
Zespołu O~i .' ~wotnej
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