
Zalilcznik do Zan:ildzenia Nr 26/2018 

W6jta Gminy Baboszcwo 

z dnia 27 kwictnia 2018 r. 

OGlOSZENIE 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) 

WDjT GMINY BABOSZEWO 

oglasza pisemny przetarg ograniczony na najem nieruchomosci oznaczonej jako 

dzialka nr 95/3 0 obszarze 0,1273 ha polozonej we wsi Sarbiewo, w gminie 

Baboszewo, zabudowanej budynkiem Osrodka Zdrowia dla ktorej w S~dzie 

Rejonowym w PIOl\sku prowadzonajest ksi~ga wieczysta KW Nr PLl U00033364/0. 

Lqczna powierzchnia gabinetow i pomieszczen pomocniczych przeznaczonych do 

najmu w budynku Osrodka Zdrowia w Sarbiewie wynosi 342,02 m'. 

Budynek wyposazony jest w instalacj~ elektrycznq, wodno-kanalizacyjnq, 

telefoniczn~ i centralnego ogrzewania (ogrzewanie elektryczne). 

Celem najmu jest prowadzenie w budynku Osrodka Zdrowia w Sarbiewie 

dzialalnosci z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej pocz"wszy od dnla 

27.05.2018 r . do dnia 26.05.2019 r. polegaj"cej co najmniej na 

nieodplatnym swiadczeniu gwarantowanych uslug podstawowej opieki 

zdrowotnej na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnla 

27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej flnansowanych 

ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) oraz zgodnie 

z Rozporz"dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie 



swiadezen gwarantowanyeh z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

(t. j. Dz. U. z 2016 r . poz. 86) wraz z rozpoez~ciem dzialalnosci. 

Do przetargu mogil PrzystilPic podmioty leeznieze spelnlillijee wymagania. 

posiadi\ljjee co ni\lmnl~ piecioletnie doswiadezen!e w prowadzeniu 

dz!alalnosei w zakresle podstawow~ opieki zdrowotn~ potwierdzone 

oswiadczeniem 0 zawarciu stosownych um6w z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. W przypadku niespelnienia pOwyZszego warunku oferta podlega 

odrzuceniu. 

Wyni\lmujijey wymaga. aby Ni\lemea zapewnil: 

aJ rejestraej~ paejent6w na okresionq godzin~, 

b) swiadezenie uslug w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w godzinaeh od 

8:00 do 18:00, 

cJ swiadczenie usiug w pelnym zakresie i wymiarze czasowym jako POZ 

(Podstawowej Opieki Zdrowotnej ) - (nie dopuszeza si~ mozliwosc! utworzenla 

w Budynku Osrodka Zdrowia w Sarbiewie Filii paz). 

Wyni\lmujjjey wymaga, by Ni\lemea poszerzyl oferte using zdrowotnych dla 

ludnosci 0 dodatkowe swiadczenia z zakresu ochrony zdrowia 

w szezeg6lnosei speejaUstyeznej opieki zdrowotnej, ktore to speejalizaeje 

( co najmniej jedna) wpisane zostanil do oferty stanowiileej Zal'!eznik do 

ogloszenia z cz~stotliwoscii! co najmniej 1 raz w miesi,!cu, Die poiniej nii 

od dnia 1 wrzesnia 2018 r. 

Wynajmuj,!ey wymaga, ahy 

od~bnego zalileznlka do oferty 

Najemea wskazal w formie 

przy ezym dopuszezalne jest w tym 

zakresie takie zastrzezenie tyeh danyeh jako tajemnley przedsl~biorstwa -

danyeh lekarza, ktory wykonywal b~dzie obowiilZki lekarza pierwszego 

kontaktu. 



Najemca zobowiqzany jest w terminie do dnia 21 maja 2018 r. wypelnic wszelkie 

procedury rejestrowe wymagane dla prawidlowego funkcjonowania podmiotu 

leczniczego (Podstawowej Opieki Zdrowolnej - POZ) oraz dokonac wszelkich 

koniecznych uzgodnieil z wlasciwym Oddzialem Narodowego Funduszu Zdrowia 

celern zapewnienia cicWlosci wykonywania swiadczen, co najrnniej z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

Najemca rna obowiijzek przejqC: prawa i obowiqzki Gminy zwiqzane z zarzctdzaniem 

nieruchomosciq stanowiqcq przedmiot najmu, przy czym zobowiqzany jest do 

utrzymania w okresie trwania umowy wszystkich lokali w stanie niepogorszonym, 

wykonywania biezqcych napraw i remontow zWiqzanych z prawidlowym 

funkcjonowaniem lokali, a takze do wykonania prac adaptacyjnych 

i modernizacyjnych zwiqzanych z prawidlowym funkcjonowaniem przedmiotu 

najmu (za zgodq najemcy), a w szczegolnosci: 

- ubezpieczyc obiekt od kradziezy, pozaru i innych zdarzeillosowych, 

- zabezpieczyc we wlasnym zakresie i ponosic koszty zwiqzane z dostarczeniem 

ciepla, dostarczeniem zimnej wody, wywozem nieczystosci, dostarczeniem energii 

elektrycznej, oplaceniem podatku od nieruchomosci oraz innych kosztow 

zwiqzanych z utrzymaniem obiektu. 

Minimalna stawka wywolawcza czynszu miesi~cznego brutto wynosi 2 200 zl 

(slownie: dwa tysiqce dwiescie zlotych zl 00/100). 

Komisja przetargowa dokona oceny ofert przy zastosowaniu nast~puj'lcych 

kryteriow oceny: 

1) zaproponowana wysokosc czynszu najmu - max. 50 punktow (obliczana wg 

wzoru): 



C = ---------- x 50 punktow 

Cn 

gdzie: 

C - kryterium Cena 

Cb - cena oferty badanej 

Cn - cena najwyzsza z ofert badanych 

2) doswiadczenie zawodowe, kwalifikacje lekarza maj~cego wykonywac 

obowi~zki lekarza pierwszego kontaktu - max. 20 punktow 

al 0-2 lat - 8 punktow 

bl 3-5 lat - 15 punktow 

cl powyzej 5 lat - 20 punktow 

3) rozwoj specjalistycznych swiadczeil zdrowotnych - max. 20 punktow 

all specjalista- 10 punktow 

bl 2 specjalistow - 15 punktow 

cl 3 i wi~cej specjalistow - 20 punktow 



4) swiadczenie uslug z zakresu Opieki Domowej (dla pacjent6w obloinie 

chorych) - max. 10 punkt6w 

[wyb6r TAKJ - 10 punkt6w 

[wyb6r NIE J - a punkt6w 

Maksymalna liczba punktow wynosi 100. 

Swiadczenia zdrowotne 0 kt6rych mowa w pkt. 3 musz'! bye swiadczone w Osrodku 

Zdrowia w Sarbiewie. co najmniej jeden raz w miesi'!cu . 

Za najkorzystniejsz,! uznaje siQ ofertQ. kt6ra uzyskala najwiQksz'! IiczbQ punkt6w. 

W przypadku r6wnowainosci ofert najkorzystniejszych 0 wyborze oferenta 

rozstrzyga losowanie. 

Ocena spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu b~dzie dokonana na 

zasadzie: spetnia/ Die spetoia. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

a) zlotenie w terminie do dnia 14 milla 2018 r . do godz. 12:00 pisemnl\J 

oferty na przedmiot n i\i.mll..w zamkni~tej kopercie z napisem: 

"Przetarg pisemny ograniczony na najem nieruchomosci - Osrodek 

Zdrowia w Sarbiewie. 

Nle otwierae do dnla 14 maja 2018 r . do godzlny 12:30" 



osobiscie lub pocztq na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 

Baboszewo. Za dat~ zloienia oferty uwaia si~ dat~ i godzin~ wplywu przesylki do 

Urz~du Gminy Baboszewo. Oferty, ktore wplynq do Urz~du Gminy Baboszewo 

po wskazanym w niniejszym ogloszeniu terminie nie b~d& otwierane 

i rozpatrywane, 

b) WIIlacenie wadium w wysokoSci 5000 (plee tysiecyl zl. Wadium naleiy 

wplacic przelewem na rachunek bankowy Gminy Baboszewo - Bank Spoldzielczy 

w Plonsku, Oddzial w Baboszewie Nr 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004. 

Wadium winno bye wplacone trzy dnl przed otwarciem ofert tj. do dnia 10 

m;ija 2018 r, Za dat~ wniesienia wadium uwaia si~ dzien wplywu srodkow na 

wskazany rachunek Gminy Baboszewo. 

Pjsemna oferta powinna zawieraC; 

1. [mi~, nazwisko i adres oferenta alba nazw~ lub firm~ oraz siedzib~, jeieli 

oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajqca 

osobowosci prawnej. 

2. Dat~ sporzqdzenia oferty. 

3. Oswiadczenie, ie oferent zapoznal si~ z zasadami obowiqzujqcymi przy skladaniu 

ofert oraz warunkami przetargu, akceptuje je i przyjmuje bez zastrzeien. 

4. Oswiadczenie oferenta 0 spelnianiu wymagan w zakresie posiadana co najrnniej 

dziesi~cioletniego doswiadczenia w prowadzeniu dzialalnosci w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej . 

5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego, jeieli oferta skladanajest przez 

podmiot podlegajqcy wpisowi do KRS, w pozostalych przypadkach wpis do 

wlasciwych ewidencji i rejestru (dopuszczalne jest zloienie kserokopii 

poswiadczonych przez oferenta). 



6. Szezegolow'! pisernnq inforrnaej~ 0 sposobie zapewnienia co najrnniej 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

7. Szczeg6lowq pisemnC) informacj~ 0 sposobie zapewnienia innych swiadczen 

z zakresu ochrony zdrowia, w tym swiadczen specjalistycznych i ich rodzaju 

i opieki dornowej (osoby obloinie i przewlekle chore). 

8. Oferowanq stawk~ ezynszu najrnu. 

9. Dowod wplaty wadium. 

Wadium wplaeone przez uezestnika przetargu, ktory wygra przetarg, b~dzie 

zaliczone na poczet przyszlego czynszu najmu. 

Pozostalym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrocone na wskazany przez 

nieh rachunek bankowy niezwloeznie po odwolaniu lub zamkni~eiu przetargu, 

jednak nie poiniej nii przed uplywem 3 dni od dnia rozstrzygni~eia. 

Wadium ulega przepadkowi na rzeez Grniny Baboszewo, jesh osoba ustalona jako 

nabywca nieruchomosci, nie spelni warunkow zawartyeh w ogloszeniu i nie 

przystqpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora 

przetargu. 

OfeIty nalezy skladac w sekretariacie Urz'ldu Gminy Baboszewo 

w pok. Nr 4. do dnla 14 milia 2018r .. do godz. 12:00. 

Przetarg cz~sc jawna (otwarcie ofert) odb~dzie si~ 

14 maja 2018r. 0 godzinie 12:30 w siedzibie Urz~du 

Baboszewo w Sail Konferencyjnej. 

wdniu 

Gminy 



Wajt Gminy Baboszewo zastrzega sobie mozliwosc kierowania dodatkowych pytan 

do oferentaw w celu wyjasnienia wqtpliwosci powstalych przy ocenie sldadanyeh 

ofert. 

Uezestnicy przetargu zostanq poinformowani 0 rozstrzygni~eiu przetargu 

w terminie 3 dni od daty zamkni~eia przetargu. 

Z oferentem wybranym w przetargu zostanie podpisana umowa na okres 1 roku. 

Najemca zostanie powiadomiony 0 terminie zawarcia umowy najrnu, najpoiniej 

w ciqgu 7 dni od daty rozstrzygni~eia przetargu. 

N ajemea, ktary nie stawi si~ bez usprawiedliwienia do zawareia umowy, traei prawo 

do zawarcia umowy najmu, a wplaeone wadium nie podlega zwrotowi. 

W tym przypadku umowa najmu zostanie zawarta z oferentem spelniajqcym 

warunki, ktary uzyskal kolejno najwi~kszq liezb~ punktaw. 

Oferent jest zwiqzany zlozonq ofertq przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. 

W przypadku zaistnienia istotnyeh powodaw Wajt Gminy Baboszewo zastrzega 

sobie prawo odwolania przetargu. Wajt Gminy zastrzega sobie prawo zamkni~eia 

przetargu bez wybrania ktarejkolwiek z ofert. 

Szczeg610we informacje 0 przetargu moina uzyskac w Urz~dzie Gminy Baboszewo, 

pokaj nr 29, tel. 23 661-10-91 w. 39 od poniedzialku do srody i w piqtek w godz. od 

7:30 do 15:30 oraz w czwartek od 7:30 do 17:00. 



WARUNKI PRZETARGU 

1. Przetarg odb~dzie si~ w terminie i miejscu okreslonym w ogloszeniu. 

2. Przetarg moze si~ odbyc pomimo, ze wp!yn~la tylko jedna oferta spelniaj~ca 

warunki okreslone w ogloszeniu 0 przetargu. 

3. Przetarg sklada si~ z cz~scijawnej i niejawnej. 

4. W cz~scijawnej przetargu, kt6ra odbywa si~ w obecnosci oferent6w, komisja 

przetargowa podaje liczb~ otrzymanych ofert, dokonuje ich otwarcia, podaje 

imiona i nazwiskal nazwy oferent6w, kt6rzy zlozyli oferty. 

5. W cz~sci niejawnej przetargu komisja przetargowa sprawdza kompletnosc 

ofert i dokonuje szczeg6lowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejsz~ 

z nich lub stwierdza, ze nie wybiera iadnej ze zloionych ofert. 

6. Przetarg uwaia si~ za zamkni~ty z chwilij podpisania protokolu. 

7. Przewodnicz~cy Komisji zawiadomi na pismie wszystkich, kt6rzy zlozyli 

oferty, 0 wyniku przetargu w terminie nie dluzszym nii 3 dni od dnia 

zamkni~cia przetargu. 

8. W6jt Gminy Baboszewo zawiadomi osob~ ustalon~ jako najemca 

nieruchomosci 0 miejscu i terminie podpisania dokumentu okreslajClcego 

warunki najmu (umowa najmu), najp6iniej w ci~gu 7 dni od dnia wylonienia 

Najemcy. 

9. Z przeprowadzonego przetargu sporz~dzany jest protok61, kt6ry podpisuj~ 

przewodnicz~cy i czlonkowie komisji przetargowej. 

lO.Protok61 z przeprowadzonego przetargu i warunki przetargu stanowi~ 

podstaw~ do zawarcia umowy najmu. 

WOJT -f§.Pu.A¥~ S~ 


