
Zali}cznik do Zarzi}dzenia Nr 87/2018 

Wojta Gminy Baboszewo 

z dnia 1 paidziernika 2018 r. 

OGI:.OSZENIE 

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

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

WOJT GMINY BABOSZEWO 

oglasza pisernny przetarg ograniczony na najern nieruchornosci oznaczonej jako 

dzialka nr 611 0 obszarze 0,1400 ha polozonej we wsi Baboszewo, 

w grninie Baboszewo, zabudowanej budynkiern Osrodka Zdrowia dla ktorej w 

Sqdzie Rejonowym w Plonsku prowadzona jest ksil;)ga wieczysta Nr 

PLl L/00043615/8. 

Lqczna powierzchnia gabinetow i pornieszczen pornocniczych przeznaczonych do 

najrnu w budynku Osrodka Zdrowia w Baboszewie wynosi 346,66 rn2. 

Budynek wyposazony jest w instaiacjl;) eiektrycznq, wodno·kanalizacyjnq, 

teiefonicznq i centrainego ogrzewania. 

Celem najmu jest: 

1. Najemca zobowiqzuje si~ do wykonania remontu przedmiotowego 

budynku zgodnie z dokumentacj,! dostarczon,! przez 

Wynajmuj,!cego. Zakres obejmuje wykonanie remontu wewn~trznego 

budynku oraz instalacji wewn~trznych wod-kan, c.o., oraz 

elektrycznej w terminie 31.12.2019 r. 

2. prowadzenie w budynku Osrodka Zdrowia w Baboszewie dzialalnosci 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej pocz'!wszy od dnia 



01.01.2020 r. (w przypadku wczesniejszego zakonczenia rernontu, 

dopuszcza si~ swiadczenie uslug przed wskazanym terminern) do 

dnia 31.10.2028 r. polegaj~cej co najrnniej na nieodplatnym 

swiadczeniu gwarantowanych uslug podstawowej opieki zdrowotnej 

na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

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

z Rozporz~dzeniern Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzesnia 2013 r. 

w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r . poz. 86) wraz z rozpocz~ciern 

dzialalnosci. 

Do przetargu rnog~ przyst~pic podrnioty lecznicze spelniajllce wymagania. 

posiadajace co najrnniej pi~cioletnie doswiadczenie w prowadzeniu 

dzialalnosci w zakresie podstawowej opieki zdroWQtnej potwierdzone 

oswiadczeniern 0 zawarciu stosownych urnow z Narodowym Funduszern 

Zdrowia. W przypadku niespelnienia powyzszego warunku oferta podlega 

odrzuceniu. 

Wynajrnujacy wymaga. aby Najernca zapewnil; 

a) rejestracj~ pacjentow na okreslonq godzin~. 

b) swiadczenie uslug w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach od 

8:00 do 18:00, 

c) swiadczenie uslug w pelnym zakresie i wymiarze czasowym jako POZ 

(Podstawowej Opieki Zdrowotnej) - (nie dopuszcza si~ rnozliwosci utworzenia 

w Budynku Osrodka Zdrowia w Baboszewie Filii Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej). 

Wynajrnujacy wymaga. by Najernca poszerzyl ofert~ uslug zdrowotnych dla 

ludnosci 0 dodatkowe swiadczenia z zakresu ochrony zdrowia 

w szczegolnosci specjalistycznej opieki zdrowotnej, ktore to specjalizacje 



(co najrnniej dwie) wpisane zostan(! do oferty stanowi(!cej Zal(!cznik do 

ogloszenia z cz~stotliwosci(! co najrnniej 4 razy w rniesi(!cu, nie pozniej niz 

od dnia 1 grudnia 2018 r. 

Wynajrnuj(!cy wymaga, aby Najernca realizowal swiadczenia z zakresu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w oparciu 0: 

• poradni~ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

• poradni~ piel~gniarki srodowiskowej 

• poradni~ poloznej srodowiskowej 

• gabinet zabiegowy 

• gabinet higieny szkolnej 

• punkt szczepien 

Wynajrnuj(!cy wymaga, aby Najernca wskazal w forrnie odr~bnego 

zal(!cznika do oferty - przy czym dopuszczalne jest w tym zakresie takZe 

zastrzezenie tych danych jako tajernnicy przedsi~biorstwa - danych 

lekarza, ktory wykonywal b~dzie obowi(!zki lekarza pierwszego kontaktu. 

Najemca zobowiClzany jest w terminie do dnia 17 paidziernika 2018 r. wypelniC 

wszelkie procedury rejestrowe wymagane dla prawidlowego funkcjonowania 

podmiotu leczniczego (Podstawowej Opieki Zdrowotnej - paZ) oraz dokonac 

wszelkich koniecznych uzgodnien z wlasciwym Oddzialem Narodowego 

Funduszu Zdrowia celem zapewnienia ciClglosci wykonywania swiadczen, co 

najmniej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

Najemca ma obowiClzek przejClc prawa i obowiClZki Gminy zwiClzane 

z zarzCldzaniem nieruchomosciCl stanowiClcCl przedmiot najmu, przy czym 

zobowiClzany jest do utrzymania w okresie trwania umowy wszystkich lokali 

w stanie niepogorszonym, wykonywania biezClcych napraw i remont6w 

zwiClzanych z prawidlowym funkcjonowaniem lokali, a takze do wykonania prac 

adaptacyjnych i modernizacyjnych zwiClzanych z prawidlowym funkcjonowaniem 

przedmiotu najmu (za zgodCl najemcy), a w szczeg61nosci: 

- ubezpieczyc obiekt od kradziezy, pozaru i innych zdarzen losowych, 



" 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 2 000 zl 

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

Wynajmujqcy zobowiqzuje si~ do nieodplatnego uzyczenia na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w PIon sku pomieszczenia 

na poradnie z mozliwosciq wspolkorzystania z pomieszczen tj. gabinetu 

zabiegowego, rejestracji pacjentow, poczekalni, pomieszczenia sanitarnego, 

pokoju socjalnego i WC. W/w uzyczenie nastqpi w przypadku wystqpienia przez 

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w PIon sku z wlasciwym 

wnioskiem do Gminy Baboszewo. Szczegolowe warunki uzyczenia zostanq 

uzgodnione przez Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Plonsku 

i Gminq Baboszewo po wczesniejszym poinformowaniu najemcy. 

Komisja Przetargowa dokona oceny ofert przy zastosowaniu nast~pujqcych 

kryteri6w 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 majqcego wykonywac 

obowiqzki lekarza pierwszego kontaktu - max. 20 punktow 

a/ 0-2 lat - 8 punktow 

b/ 3-5 lat - 15 punktow 

c/ powyzej 5 lat - 20 punktow 

3) rozwoj specjalistycznych swiadczen zdrowotnych - max. 20 punktow 

a/ 2 specjalista- 10 punktow 

b/3 specjalistow - 15 punktow 

c/4 i wi~cej specjalistow - 20 punktow 

4) swiadczenie uslug z zakresu Opieki Domowej oraz w srodowisku nauczania 

i wychowania- max. 10 punktow 

[wybor TAKJ - 10 punktow 

[wybor NIEJ - 0 punktow 

Maksymalna liczba punktow wynosi 100. 



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

Osrodku Zdrowia w Baboszewie, co najmniej cztery razy w miesi'lcu. 

Za najkorzystniejsz'l uznaje siEl of ertEl, kt6ra uzyskala najwiElksz'l liczbEl punkt6w. 

W przypadku r6wnowaznosci ofert najkorzystniejszych 0 wyborze oferenta 

rozstrzyga losowanie. 

Ocena spelniania warunk6w udzialu w postElPowaniu bEldzie dokonana na 

zasadzie: spelnia/ nie spelnia. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

a) zlozenie w terminie do dnia 15 pazdziernika 2018 r. do godz. 10:00 

pisemnej oferty na przedmiot najmu w zamkniEltej kopercie z napisem: 

"Przetarg pisemny ograniczony na najem nieruchomosci - Osrodek 

Zdrowia w Baboszewie. 

Nie otwierac do dnia 15 pazdziernika 2018 r. do godziny 10:15" 

osobiscie lub poczt'l na adres: Urz'ld Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-

130 Baboszewo. Za datEl zlozenia oferty uwaza siEl datEl i godzin~ wplywu 

przesylki do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferty, kt6re wplyn'l do Urz~du Gminy 

Baboszewo po wskazanym w niniejszym ogloszeniu terminie nie b~d'l otwierane 

i rozpatrywane, 

b) wplacenie wadium w wysokosci 10 000 (dziesiec tysiecy) z1. Wadium 

nalezy wplacie przelewem na rachunek bankowy Gminy Baboszewo - Bank 

Sp6ldzielczy w Plonsku, Oddzial w Baboszewie Nr 73 8230 0007 0005 6300 2000 

0004. 



Wadium winno bye wplacone trzy dni przed otwarciem ofert tj . do dnia 12 

paidziernika 2018 r. Za dat~ wniesienia wadium uwaia si~ dzien wplywu 

srodk6w na wskazany rachunek Gminy Baboszewo. 

Pisemna oferta powinna zawierae: 

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

oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj'lca 

osobowosci prawnej. 

2. Dat~ sporz'ldzenia oferty. 

3. Oswiadczenie, ze oferent zapoznal si~ z zasadami obowi'lzuj'lcymi przy 

skladaniu ofert oraz warunkami przetargu, akceptuje je i przyjmuje bez 

zastrzezen. 

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

pi~cioletniego doswiadczenia w prowadzeniu dzialalnosci w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S'ldowego, jeieli oferta skladana jest 

przez podmiot podlegaj'lcy wpisowi do KRS, w pozostalych przypadkach wpis do 

wlasciwych ewidencji i rejestru (dopuszczalne jest zloienie kserokopii 

poswiadczonych przez oferenta). 

6. Szczeg6low'l pisemn'l informacj~ 0 sposobie zapewnienia co najmniej 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

7. Szczeg6low'l pisemn'l informacj~ 0 sposobie zapewnienia innych swiadczen 

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

opieki domowej oraz opieki w srodowisku nauczania i wychowania. 

8. Oferowan'l stawk~ czynszu najmu. 

9. Dow6d wplaty wadium. 



Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, ktory wygra przetarg, b~dzie 

zaliczone na poczet przyszlego czynszu najmu. 

Pozostalym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrocone na wskazany przez 

nich rachunek bankowy niezwlocznie po odwolaniu lub zamkni~ciu przetargu, 

jednak nie poiniej niz przed uplywem 3 dni od dnia rozstrzygni~cia . 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Baboszewo, jesli osoba ustalona jako 

nabywca nieruchomosci, nie spelni warunkow zawartych w ogloszeniu i nie 

przystqpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora 

przetargu. 

Oferty naleiy skladac w sekretariacie Urzedu Gminy Baboszewo 

w pok. Nr 4, do dnia 15 paidziernika 2018r .. do godz. 10:00. 

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

15 paidziernika 2018r. 0 godzinie 10:15 w siedzibie Urz~du Gminy 

Baboszewo w Sali Konferencyjnej. 

Wojt Gminy Baboszewo zastrzega sobie mozliwosc kierowania dodatkowych pytan 

do oferentow w celu wyjasnienia wqtpliwosci powstalych przy ocenie skladanych 

ofert. 

Uczestnicy przetargu zostanq poinformowani 0 rozstrzygni~ciu przetargu 

w terminie 3 dni od daty zamkni~cia przetargu. 

Z oferentem wybranym w przetargu zostanie podpisana umowa na okres 10 lat. 

Najemca zostanie powiadomiony 0 terminie zawarcia umowy najmu, najpoiniej 

w ciqgu 7 dni od daty rozstrzygni~cia przetargu. 



Najemca, ktory nie stawi si~ bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, traci 

prawo do zawarcia umowy najmu, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi. 

W tym przypadku umowa najmu zostanie zawarta z oferentem spelniajqcym 

warunki, ktory uzyskal kolejno najwi~kszq liczb~ punktow. 

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

W przypadku wygasni~cia lub wczesniejszego rozwiqzania umowy, naklad 

poniesiony przez najemc~ zostanie rozliczony z uwzgl~dnieniem kosztow 

amortyzacji. 

W przypadku zaistnienia istotnych powodow Wojt Gminy Baboszewo zastrzega 

sobie prawo odwolania przetargu. Wojt Gminy zastrzega sobie prawo zamkni~cia 

przetargu bez wybrania ktorejkolwiek z ofert. 

Szczegolowe informacje 0 przetargu mozna uzyskac w Urz~dzie Gminy 

Baboszewo, pokoj nr 29, tel. 23661 -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 wplyn~la tylko jedna oferta 

spelniajqca warunki okreslone w ogloszeniu ° przetargu. 

3. Przetarg sklada si~ z cz~sci jawnej i niejawnej. 



4. W cz~sci jawnej 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 kompietnosc 

ofert i dokonuje szczeg6lowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszq 

z nich iub stwierdza, ze nie wybiera zadnej ze zlozonych ofert. 

6. Przetarg uwaza si~ za zamkni~ty z chwilq podpisania protokolu. 

7. Przewodniczqcy Komisji zawiadomi na pismie wszystkich, kt6rzy zlozyli 

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

zamkni~cia przetargu. 

8. W6jt Gminy Baboszewo zawiadomi osob~ ustaionq jako najemca 

nieruchomosci 0 miejscu i terminie podpisania dokumentu okresiajqcego 

warunki najmu (umowa najmu), najp6iniej w ciqgu 7 dni od dnia wylonienia 

Najemcy. 

9. Z przeprowadzonego przetargu sporzqdzany jest protok6!, kt6ry podpisujq 

przewodniczqcy i czlonkowie komisji przetargowej. 

lO.Protok61 z przeprowadzonego przetargu i warunki przetargu stanowiq 

podstaw~ do zawarcia umowy najmu. 

mgr TQmU5Z Sobecki 


