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SZCZEG6TOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

NA

DZTERZAWE POMTESZCZEN

NA DZIATALNOSC RESTAU RACYJ NA

W BUDYNKU CENTRUM MEDYCYNY INWAZYJNEJ

PRZY UL. SMOLUCHOWSKIEGO 17 W GDANSKU

GDANSK 2O2T



r. wYDztERzAWIAJ{CY:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dqbinki 7, gO-gS2 Gdarisk
zwane dalej,,UCK" lub,,Wydzieriawiajqcym"
REGON: 00288640
NIP: 9570730409

II. PRZEDMIOT IWARUNKI KONKURSU OFERT
Przedmiotem konkursu ofert jest dzier2awa czq6ci nieruchomo6ci, kt6rej wlaScicielem jest Gdariski Uniwersytet
Medyczny, stanowiqcej zabudowane dzialki nr 5/2 i 7127 z obrqbu nr 66, wpisanej w ksiqdze wieczystej
prowadzonei przez Sqd Rejonowy Gdarisk -P6lnoc, lll Wydzial Ksiqg Wieczystych, ul. piekarnicza lO, Gdarisk,
o numerze elektronicznym GD1G/00083305/6, polo2one w Gdarisku przy ul. Mariana Smoluchowskiego 17.
Nieruchomo6d zabudowana jest jednym z najnowoczeSniejszych budynk6w szpitalnych w p6lnocnej polsce -
Centrum Medycyny I nwazyjnej.

1. Wyszczeg6lnienie przedmiotu dzieriawy:
1.1 Przeznaczenie: dziala lno5i resta u racyjna
1.2. Zakres pomieszcze6:
Piqtro 1:

L/CA/02
1/CA/03
L/CAl04
TlCAl0s
UcA/o6
LlCA/07
LlCAl08
r/cAl0s
1.lcA/LO

ucA/71
Parter:
olcAlol
0lcAl02
0lcA/03
0/cA/04
o/cA/0s
0/cA/06
o/cA/07
0lcA/08
Piqtro -1:
- L/KA/L
- tlKA/r.7
- 7lKAl2
- uKAl3
- uKAl4
- llKAls
- tlKAl'
- 7/KAl7
- L/KA($
- L/KA/e

Razem:

bufet 44,97
zaplecze bufetu 34,62
mag.czyst. naczyli 5,5
zmywalnia naczyri stolowych LG,77
stan. mycia w6zk6w 13,89
pok6j socjalny 6,47
wc damskie 4,95
wc mqskie 6,89
komunikacja 18,35
komunikacja 26,6L

mag. napoj6w L4,gO
mag. opakowafi zwrotnych 6,91
mag. zasob6w 5,83
mag. produkt. suchych 6,93
mycie termos6w 15,16
korytarz-ekspedycja 34,43
komunikacja z,Ss
schody 10,63

pom. rozpak.2ywno6ci L8,L7
przedsionek 2,89
mag. szaf chlodniczych 9,88
pom. czystych termos6w 9,91
mag. porzqdk. L,76
szatnia damska 6,01
wc + natrysk LO,Z4
szatnia mqska 11,69
wc + natrysk 8,9
korytarz 29,38

385,07m2

Pomieszczenie L/CA/OL - sala cafete rii - 236,3m2 zostaje oddane bezplatnie do u2ytku restauracji.

1.3. Przedmiotowy kompleks pomieszczei posiada: instalacjq elektrycznq, ogrzewanie centralne,
instalacjq wodno-kanalizacyjnq z cieplq wodq u2ytkowq, klimatyzacjq, instalacjq internetowE, telefonicznq.



1.4. Cena wywolawcza dzier2awy powierzchni wynosi: 20 0OO zl netto+ nale2ny podatek VAT.
W ofercie nale2y podai proponowanq miesiqcznq stawkq netto za dzier2awq catej powierzchni uiytkowej
tj. 385,07m2. Kwota ta nie mo2e byi ni2sza ni2 cena wywolawcza.
1.5. Okres dzier2awy - 7 lat.
1.6. Oferent w swojej ofercie gastronomicznej musi uwzglqdni6 w codziennej obsludze minimum:

o Zzupy,
o 3 dania miqsne,
o 3 dania jarskie,
o dodatkiw postaci ziemniak6w, kopytek, ry2u, kaszy,
o 3 sur6wki,
o inne dania cieple, np. bigos, fasolka po bretofisku, pizza,
o wyroby garma2eryjne,
. napoje zimne igorqce,
o inne artykuly spo2ywcze.

1.7. Sala restauracyjna musi byi czynna minimum od poniedzialku do piqtku w godz. 8.OO - 17.00 oraz sobota
i niedziela minimum w godz. 9.00 -15.00.
1.8. Sprzeda2 obiad6w od poniedzialku do piqtku minimum w godz. od 12.00 do 16.00 oraz w soboty i niedziele
w godz. 9.00 - 14.00.
1.9. Serwowanie dar'r obiadowych nie mo2e odbywad siq na talerzach jednorazowych.
1.10. Dzieriawca zobowiqzany jest do utrzymania porzqdku i sprzqtania dzier2awionej powierzchni wraz z salq
cafeterii.

2. WARUNK!KONKURSU
2.1. Cena wywolawcza nie zawiera koszt6w dostawy medi6w.
2.2. Rozliczenia za media dokonywane bqdq na podstawie zuiycia - odczyt licznik6w lub ryczatt6w obliczonych
wg przyjqtych wskainik6w przez Wydzier2awiajqcego, wewnqtrznych regulacji i regulamin6w otaz
obowiqzujqcych cen ustalonych przez dostawc6w medi6w i uslug, z uwzglqdnieniem obowiqzujqcych zasad
naliczania podatku VAT. Zmiana cen przez dostawc6w spowoduje automatyczne przeliczenie koszt6w czynnika
objqtego zmianq.
2.3. Czynsz dzieriawy wraz z kosztem medi6w nieopomiarowanych platny jest z g6ry na podstawie faktury
wystawionei przez Wydzier2awiajqcego w terminie do dwudziestego dnia miesiqca na konto podane na fakturze.
2.4. Faktura za media opomiarowane platna jest z dolu, w terminie do ostatniego dnia miesiqca nastqpujqcego
po miesiqcu, kt6rego dotyczy na podstawie faktury wystawiane j przez Wydzier2awiajqcego, na konto wskazane
na fakturze.
2.5- ZaloLenie ewentualnych podlicznik6w obciq2a dzier2awc6w. W przypadku koniecznoSci podtqczenia
niezbqdnych medi6w w celu poprawnej realizacji dzialalno5ci, Dzier2awca przeprowadza te prace na wlasny
koszt, po uzyskaniu zgody Wydzier2awiajqcego.
2.5. Dzier2awcy stosownie do prowadzonej dzialalno5ci zobowiqzani sq do zawarcia odrqbnych um6w
z podmiotami Swiadczqcymi uslugi na wyw6z nieczystoSci stalych - odpad6w komunalnych, odbi6r, transport
i utylizacjq odpad6w innych ni2 komunalne, w tym pokonsumpcyjnych.
2.7. Kwoty czynszu dzier2awy ulegai bqdq corocznemu zwiqkszeniu o wskaZnik wzrostu cen towar6w i uslug
konsumpcyjnych oglaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy - bez koniecznoSci sporzqdzania
aneksu. Pierwsza waloryzacja dokonana zostanie z dniem OL.O2.2O22r.
2.8. Rzuty pomieszczefi dla konkursu zawarte sq w zalqczniku nr 1do |STOTNyCH POSTANOWIEN UMOWY.
2.9. Dzieriawcy zobowiqzani sq do:

. wyposaienia dzier2awionych pomieszczefi na wlasny koszt,
o odbycia wizji lokalnej,
o prowadzenia innej dzialalno6ciwytqcznie za zgodq UCK,
. utrzymania porzqdku i sprzqtania dzier2awionej powierzchni (w tym sali cafeterii) ,o nie prowadzenia dzialalnosci konkurencyjnej wobec wydzier2awiaiqcego

2.10. Oferent zobowiqzany jest sprawdzid dokladnie warunki lokalowo-techniczno-kosztowe przedmiotu
przetargu pod kqtem wymog6w dla swojej planowanej dzialalno6ci oraz wymog6w prawa, a ewentualne
niezgodno6ci pomiqdzy stanem faktycznym, a wymogami obciq2ajq w calo$ci Dzier2awcq.
2.11. W dzieriawionych pomieszczeniach obowiqzuje zakaz sprzeda2y wszelkich Srodk6w leczniczych,
papieros6w ialkoholu.



2.L2. W ramach czynszu Wydzier2awiajqcy zapewnia dla Dzier2awcy wylonionego w konkursie dwie karty
wjazdowe. Dla innych pojazd6w Dzier2awcy wjazd na teren Wydzier2awiajqcego jest ptatny po 20 minutach,
liczqc od momentu wjazdu. Dla dzier2awcy w ramach konkursu zabezpiecza siq jedno miejsce postojowe
przy budynku CMl.
2.13. W przypadku, gdy oferent wycofa siq i nie podpisze umowy, traci wniesione wadium, a Komisja
Konkursowa mo2e wybrai Oferenta, kt6ry spelnil wszystkie warunki i uzyskal kolejne miejsce w wynikach
koricowych.
2.L4.Przedmiot konkursu mo2na oglqdai w dniu 77.O2202Lr. w godz. 10.00-12.00, po uprzednim uzgodnieniu
terminu pod nr telefonu 58 349 29 66 w godz. 8.00 - 15.00.
2.15. lnformacji dotyczqcych ogloszonego konkursu ofert udziela p. Alina Grzempska i inne upowa2nione osoby
pod nr tel. 58 349 29 66, 58 349 20 13, ul. Dqbinki 7 w Gdarisku, budynek nr g, pok6j nr 101 lub 103.

il. WARUNKI STAWTANE OFERENTOM (DAERzAWCOM)
1. Zlo2enie oferty jest r6wnoznaczne z zaakceptowaniem lstotnych postanowiei umowy.
2. Warunki dzier2awy zostanE uregulowane w umowie, kt6rej istotne postanowienia stanowiq zalqcznik nr 3,
do niniejszych Szczeg6lowych warunk6w konkursu ofert.
3. Do konkursu mogA przystqpii tylko Oferenci, kt6rzy:

o dokonali wplaty wadium na powierzchniq u2ytkowq ujqtq w konkursie, kt6rego dotyczy oferta przed
terminem wyznaczonym na skladanie ofert, na konto Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego:
BGKO/Gdafsk nr PL 28 1130 1121 0006 5499 6720 0007 w podanej poni2ej wysoko6ci z dopiskiem:
"konkurs na dzier2awq pomieszczefi - dzialalno6i restauracyjna w Centrum Medycyny lnwazyjnej".
Dow6d wplaty wadium nale2y dotqczyi do oferty,

. zloiYli pisemne oiwiadczenie o zapoznaniu siq ze Szczeg6lowymiWarunkami Konkursu Ofert,
o dokonaliwizji lokalnej izapoznalisiq z uwarunkowaniamitechnicznymi powierzchni u2ytkowej,
o nie posiadajq 2adnych zaleglo5ci wobec Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

4. WysokoSd wadium dla konkursu wynosi:
o 3Yo wywolawczego czynszu rocznego brutto tj. 20 000,00 zl + 23% x L2 x 3% = 8865,00 zl.

5. Wadia zlo2one przez oferent6w, kt6rych oferty nie bedq przyjqte, zostanq niezwlocznie zwr6cone
po dokonaniu wyboru ofert lub uniewainieniu konkursu ofert. Wadium zlo2one przez oferenta, kt6rego oferta
zostala wybrana za najkorzystniejszq zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy
(kaucja gwarancyjna). Wydzier2awiajqcy nie dopuszcza do zlo2enia wadi6w w innej formie, ni2 pieniqdz wplacony
przelewem na wskazany powy2ej rachunek bankowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERW
1. oferent ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
2. Ofertq nale2y zlo2yt, na formularzu ,,Oferta na konkurs - dzialalno66 restauracyjna"
3. W ofercie nale2y podai oferowanq cenq netto za dzierlawq 385,07m2 powierzchni u2ytkowej. Kwota
ta nie mo2e by6 ni2sza od ceny wywolawczej.
4. Oferent moie zlo|yt,tylko jednq ofertq.
5. wz6r oferty, oswiadczefl i lstotnych postanowied umowy w zalqcznikach .

6. Oferent jest zwiqzany warunkami oferty do czasu zawarcia umowy dzier2awy lub odwolania, uniewa2nienia
konkursu.
7. Do oferty nale2y dolqczyi dokumenty, o kt6rych mowa w rozdziale Vlll.
8. Zalqczniki powinny byi dolqczone do oferty w spos6b chronologiczny.
9. Oferta musi byi napisana w jqzyku polskim, czytelnie oraz byi podpisana przez osobq do tego upowa2nionq,
zgodnie z wpisem do wlaSciwego rejestru lub przez osobq umocowanE do podpisania oferty.
10. Ka2da kartka oferty musi byi parafowana przez osobq podpisujqcq, wszystkie karty oferty i zalqczniki muszq
byi kolejno ponumerowane i spiqte (zszyte) w spos6b trwaty.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w treSci oferty i zalqcznikach powinny byi czytelne i parafowane przez osobq
uprawnionq do przygotowania oferty.
12. Na ostatniej stronie oferty powinno znaleif siq oznaczenie ilo6ci wszystkich stron i iloSci przedlo2onych
zalqcznik6w, zgodnie z poni2szym wzorem:

,,Oferta zawiera: .... stron, .... zalqcznik6w"

13. ofertq nale2y umie5cii w nieprzejrzystej, zapieczqtowanej kopercie. oznakowanie koperty powinno
zawierai:



. adres organizatora konkursu,
o ndZWQ konkursu, na kt6ry skladana jest oferta,
o rlazwQ, adres i numer telefonu oferenta umo2liwiajqce dalszq korespondencjq z nim lub zwrot

nieotwartej oferty konkursowej,

' koperta winna byi zamkniqta i opatrzona dopiskiem ,, Nie otwierai przed dniem 25.o2.2o2Lr. przed
godz. 11.00"

14' oferent mo2e wycofat' zlo2onq ofertq, skladajqc pisemne o6wiadczenie woli organizatorowi konkursu,
nie p6iniej, ni2 ostatniego dnia wyznaczonego do skladania ofert.
15' Dla uznania wa2noici oferta musi zawierai wszystkie wymagane w Szczeg6lowych warunkach konkursu
ofert dokumenty. Je6li dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, musi posiadai poswiadczenie
,,za zgodnosi z oryginalem" oraz pieczqtkq i podpis osoby upowa2nionej.

V. TERMIN SKIADANIA OFERT
oferty naleiy skladai pod adresem: Uniwersyteckie centrum Kliniczne, go- 952 Gda6sk, ul. Dqbinki 7,
w terminie do dnia 25.02.2027r. godz. 11.00.

Vt. TERMIN WA2NOSC| OFERT
1' oferent jest zwiqzany ofertq zlo2onE na konkurs przez okres 6 miesiqcy od dnia otwarcia oferty.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
al50% stawka miesiqczna czynszu,
b) 50% ocena komisji konkursowej uwzglqdniajqca:

o doSwiadczenie w prowadzeniu dzialalno6ci uslugowej na terenie plac6wek slu2by zdrowia,o standard wykoriczenia lokalu (nale2y zlohye wizualizacjq lokalu w kolorze wraz z opisem technologii
i u2ytych material6w)

wydzier2awiajqcy zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami po zlo2eniu ofert.

VIII. WYMAGANE DOKUMENW:
oferenci przystqpujqcy do konkursu ofert na dzieriawq powierzchni u2ytkowej zobowiqzani sq zlo2yt,
nastqpujqce dokumenty w oryginalach, ewentualnie w kserokopiach poSwiadczonych za zgodno6i z oryginalem
przez Oferenta:

1. ,,Oferta na konkurs-dzialalnoSd restauracyjna" stanowiqca zalqcznik nr 1 do niniejszych Szczeg6lowych
warunk6w konkursu ofert z o5wiadczeniami:
a) o zapoznaniu siq ze Szczeg6towymi warunkami konkursu i o ich przyjqciu bez zastrze2e6
b) o spelnianiu wszystkich wymagai zawartych w ,,szczeg6lowych warunkach konkursu ofert,,
i przyjqciu ich bez zastrzeiefi,
c) o przyjqciu bez zastrze2ed lstotnych postanowiei umowy i gotowo6ci do podpisania umowy
w terminie wyznaczonym przez UCK.

2' Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru o wpisie do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej, je2eli odrqbne
przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalno6cigospodarczej, wystawiony
nie wczesniej ni2 G miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert.

3' Lub aktualne zaSwiadczenie z wlaSciwego rejestru o wpisie do ewidencji dzialalnoScigospodarczej, je2eli
odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospojarczej,
wystawione nie wcze6niej ni2 6 miesiqcy przed uptywem terminu skladania ofert.4. Dow6d wplaty wadium.

5. Aktualne za6wiadczenie wlaiciwego Naczelnika Urzqdu Skarbowego oraz wlaSciwego oddzialu ZUS
potwierdzajqce, 2e oferent nie zalega z oplacaniem podatk6w, oplat sktadek ni ubezpieczenie
zdrowotne i spoleczne wystawionych nie wcze6niej, ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania
ofert.

6' oSwiadczenie oferenta, 2e dokonal wizji lokalnej pomieszcze6, na kt6re skladana jest oferta- zalqcznik
nr 2 do Szczeg6towych warunk6w konkursu ofert.

7. Zaparafowane lstotne Postanowienia Umowy dzier2awy pomieszczeri dla konkursu, stanowiqce
zalqczniki nr 3 do Szczeg6lowych warunk6w konkursu ofert.
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8. Wniosek o przeksiqgowanie kwoty wadium na poczet kaucji, stanowiqcy zalqcznik nr 4

do Szczeg6lowych warunk6w konkursu ofert.
9. O5wiadczenie Oferenta, ze nie bqdzie prowadzil konkurencyjnej dziatalnoSci w stosunku do dzialalno6ci

Wydzier2awiajqcego, stanowiqce zalqcznik nr 5 do Szczeg6lowych warunk6w konkursu ofert.
10. O6wiadczenie Oferenta o braku zaleglo5ci wobec Wydzieriawiajqcego, stanowiqce zalqcznik nr 6

do Szczeg6lowych warunk6w konkursu ofert.
11. Zgodq na przystqpienie do dalszych negocjacji w sprawie zloZonej oferty , w przypadku podjqcia takiej

decyzji przez Wydzier2awiajqcego - zalqcznik nr 7 do Szczeg6lowych warunk6w konkursu ofert.
12. O5wiadczenie, 2e Oferent nie figuruje w Krajowym Rejestrze Dtug6w - zatqcznik nr 8 do Szczeg6lowych

warunk6w konkursu ofert.
13. Do oferty skladanej na konkurs nale2y dolqczyi dokumenty, z kt6rych wynikai bqdzie do5wiadczenie

w prowadzeniu dzialalnoSci uslugowej na terenie plac6wek slu2by zdrowia oraz standard wykoflczenia
lokalu (wizualizacja lokalu w kolorze wrazz opisem technologii i u2ytych materiat6w).

tx. RozsTRzYGNrEcrE KoNKURSU
1. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 25.O2.2O2Lr. godz. 11.30 w pok. 103 Uniwersyteckiego Centrum

Klinicznego przy ul. Dqbinki 7 w Gdafsku, budynek nr 9.

2. Oferenci mogq byi obecni podczas publicznego otwarcia ofert.
3. Czlonek Komisji Konkursowej oglosi publicznie pelne nazwy i adresy wszystkich Oferent6w

oraz zaoferowanA przez nich miesiqcznq kwotq dzier2awy netto.
4. W celu dokonania wyboru Dzier2awcy Komisja rozpatrujqca oferty bqdzie mogla prosii oferent6w

o uzupelnienie, bqd2 wyja6nienie treSci ofert oraz prowadzii dalsze negocjacje z wybranymi oferentami.
5. Protok6l o zamkniqciu prac Komisji i koficowym wyniku Konkursu zostanie umieszczony na stronie

internetowej www.uck.gda. pl.

6. lnformacja o wybranym oferencie zostanie pisemnie podana do wiadomoSci wszystkich uczestnik6w
konkursu.

9. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
- uniewa2nienia konkursu ofert w calo6ci lub w czq5ci bez podania pruyczyny,

- zmiany lub odwolania ogtoszenia, a tak2e warunk6w konkursu.

x. zArAczNrKr Do szczEc6rowYcH WARUNK6W KoNKURSU oFERT

1. Formularz,,Oferta na konkurs - dzieriawa pomieszczefi" (zal. nr 1)

2. Formularz ,,OSwiadczenie Oferenta, 2e dokonal wizji lokalnej pomieszczefi, na kt6re skladana
jest oferta" (zal. nr 2)

3. lstotne Postanowienia Umowy dzier2awy pomieszczeri dla konkursu (zal. nr 3) + rzuty pomieszczefi

4. Formularz ,,Wniosek o przeksiqgowanie kwoty wadium na poczet kaucji" (zal. nr 4)

5. Formularz ,,O6wiadczenie Oferenta, 2e nie bqdzie prowadzil konkurencyjnej dzialalno6ci w stosunku

do dzialalno6ci Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego" ( zal. nr 5)

5. Formularz ,,O6wiadczenie Oferenta o braku zalegloSci wobec Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego"
(zal. nr 6)

7. Formularz " Zgoda na przystapienie do dalszych negocjacji w sprawie zlo2onej oferty" (zal. nr 7)

8. Formularz,,OSwiadczenie o nie figurowaniu w Krajowym Rejestrze Dlug6w" ( zal. nr 8)

L9.OL.2O27r.
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