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I. Nazwa oraz adres Organizatora przetargu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu; KRS:
0000039436 VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Opolu, zwany w dalszym ciągu  
„Zamawiającym” zaprasza do składania ofert na przedmiotowy przetarg.

Adres: ul. Krakowska 44; 45-075 Opole
NIP: 7541091489       REGON: 531163515
Tel.: 77 401 11 00       Fax: 77 401 11 21
Adres  strony  internetowej,  na  której  będzie  zamieszczona  specyfikacja  warunków  przetargu:  
www.spzozmsw.opole.pl

II. Podstawa prawna:
Przetarg prowadzony jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks  
Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm) – art. 701 - 705.

III.Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

IV. Przedmiot przetargu, opis usługi:
1. Przedmiotem  przetargu  jest  zainstalowanie,  uruchomienie  i  utrzymywanie  systemu  telewizji

szpitalnej do płatnego odbioru programów telewizji przez pacjentów w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu.

2. Wszelkie prace związane z wykonaniem systemu telewizji szpitalnej Oferent wykona we własnym
zakresie i na własny koszt.

3. Wymagania odnośnie zaoferowanego systemu:
a) W  skład  systemu  wchodzą  wszystkie  elementy  techniczne  i  urządzenia  niezbędne  do

funkcjonowania  STS,  w  tym  w  szczególności:  antena/y  dachowe,  magistrala  z
rozgałęzieniami,  gniazda,  okablowanie  odbiorników  TV,  odbiorniki  TV,  urządzenia
zapewniające pobór opłat od pacjentów i in.

b) System telewizji powinien zapewnić minimum kanałów telewizyjnych, tj.: TVP1, TVP2, TVP
INFO, Polsat, Polsat2, TVN, TVP Kultura, Kino Polska, TVN Style, TVN BiS, Polsat Sport, TVP
Sport, PR1,Radio Zet,

c) Monitory LED o przekątnej 32 cali wraz z systemem opłat (urządzenie do kart, wrzutomat,
inne urządzenia) umożliwiającym korzystanie odpłatne z odbiorników,

d) Ilość odbiorników TV wraz z pilotami – 33 sztuki,
e) Słuchawki  z  okablowaniem  do  najdalej  postawionego  łóżka  w  danym  pomieszczeniu  z

atestem PZH i/lub certyfikatem do każdego odbiornika (produkt nadający się do dezynfekcji i
kontaktu z ciałem),

f) Wsporniki (uchwyty itp.) mocujące monitory TV z aprobatą techniczną lub certyfikatem,
g) Załączenie prostych i zrozumiałych instrukcji obsługi do każdego odbiornika.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  systemu  w  pełnej  sprawności  technicznej,  bez
ponoszenia kosztów serwisu przez Zamawiającego, przez okres trwania umowy.

5. Wykonawca zorganizuje w obiekcie Zamawiającego punkt sprzedaży kart dostępu dla pacjentów (o
ile będzie to system kart) w godzinach od 9.00 do 19.00 (pn – pt) oraz 9.00 do 13.00 (sb, nd, i
święta).  Sprzedaż  kart  zapewni  Zamawiający  przy  pomocy  swojego  personelu,  pobierając  za  to
wynagrodzenie  
w wysokości uzgodnionej z Wykonawcą.

6. Wykonawca zapewni konserwację instalacji TV w obiekcie Szpitala SP ZOZ MSW w Opolu, w tym
również instalacji anten.

7. Wykonawca zapewni naprawę odbiorników telewizyjnych, w które wyposażone są pokoje pacjentów.
8. Wykonawca  ma  obowiązek  zawarcia  stosownych  umów i  poniesienia  koniecznych  opłat  w  celu

nabycia  uprawnień  do  emisji  programu  w  ramach  pakietu  dla  pokoi  pacjentów  w  sposób  nie
naruszający żadnych przepisów prawnych.

9. Wykonanie prac związanych z montażem systemu telewizji szpitalnej ma się odbyć bez zakłócenia
normalnego funkcjonowania Szpitala.

10. Zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej powinno nastąpić w terminie 21 dni od
dnia podpisania umowy.  

11. Okres dzierżawy: 5 lat od daty podpisania umowy.



12. Przetarg pisemny nieograniczony ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty, tj. o jak najwyższej
wartości miesięcznego czynszu netto.

V. Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Złożenie oferty ściśle według wskazówek zawartych w załączniku nr 1;
2. W przypadku osób prawnych – załączenie aktualnego wypisu z rejestru sądowego, umowy spółki,

stosownych pełnomocnictw osób reprezentujących podmiot stający do przetargu, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. W przypadku  osób  fizycznych  –  załączenie  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji
działalności gospodarczej;

4. Kopia umowy ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS; STOART; SAWP
5. Dokument potwierdzający nadanie nr NIP
6. Dokument potwierdzający nadanie nr REGON
7. Oświadczenie Oferenta, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a

także dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zadań będących przedmiotem postępowania;
8. Oświadczenie  Oferenta,  że  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej

realizację zadania będącego przedmiotem postępowania;
9. Informację  na  temat  oferowanego  sprzętu,  wykaz  dostępnych  kanałów,  warunków montażu,

konserwacji oraz napraw.

VI. Sposób przeprowadzenia przetargu:
1. Komisja przeprowadzająca przetarg w części jawnej:

a) poda liczbę otrzymanych ofert,
b) dokona otwarcia ofert oraz sprawdzi kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które je

złożyły,
c) po weryfikacji określi, które z ofert zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu
d) zawiadomi o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

2. Komisja przetargowa odrzuci oferty jeżeli:
a) nie odpowiadają przedmiotowym warunkom przetargu,
b) nie zawierają wszystkich wymaganych danych lub dane te są niekompletne,
c) do ofert nie dołączono wymaganych dowodów,
d) zostały złożone po wyznaczonym terminie,
e) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

VII. Unieważnienie postępowania przetargowego:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia,  a  także  warunków

przetargu  oraz  możliwość  odwołania  lub  unieważnienia  przedmiotowego  postępowania  bez
podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

2. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia
przedmiotowego postępowania.

   VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta  powinna być  sporządzona na załączonym formularzu.  Do oferty  winny być dołączone

wszystkie dokumenty wymienione w punkcie V niniejszej specyfikacji.
2. Złożone oferty winny być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
3. Oferta  winna być  napisana  w języku polskim długopisem, na maszynie  lub komputerze  oraz

podpisana przez osobę upoważnioną do składania  oświadczeń na każdej  stronie  i  wszystkich
załącznikach.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej kopercie w jednym egzemplarzu w:
SP ZOZ MSW w Opolu; ul. Krakowska 44; 45-075 Opole – pokój nr 310 ( Sekretariat )

5. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i  oznaczona opisem: „ Oferta na
system telewizji szpitalnej. Nie otwierać przed 04.12.2015r. do godziny 13.00”.

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona ofertę przed terminem składania ofert.
7. Wszelkie  poprawki  lub zmiany winny być parafowane własnoręcznie  przez osobę podpisującą

ofertę .
8. Każdy  oferent  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  z  jedną  ostateczna  ceną.  Zaoferowanie

wariantowych propozycji cen będzie traktowane jak złożenie więcej niż jednej oferty i spowoduje
jej odrzucenie.



Umocowanie do podpisania oferty:
Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać
uprawnienie do podpisywania ofert,  np.  aktualny odpis  z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy.
Jeżeli  uprawnienia do reprezentacji  osoby podpisującej ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu, o
którym mowa wyżej,  do  oferty  należy  dołączyć  także  pełnomocnictwo  w oryginale  lub  w  postaci  kopii
poświadczonej notarialnie.
Wszystkie  kserokopie  i  odpisy  wymaganych  dokumentów  muszą  być  potwierdzone  za  zgodność  z
oryginałem.
Za konieczne, a jednocześnie wystarczające, uznaje się złożenie na kserokopii dokumentów własnoręcznego
podpisu  poprzedzonego  dopiskiem  „za  zgodność  z  oryginałem”  przez  osobę  uprawnioną  do  składania
oświadczeń w imieniu Oferenta.

IX. Kryterium oceny ofert:
1. Minimalna stawka czynszu netto za dzierżawę powierzchni pod jeden odbiornik TV wynosi 25,00

zł.
2. Czynsz netto z tytułu dzierżawy powierzchni ściany pod montaż jednego zestawu urządzeń do

odbioru  programów  telewizyjnych  będzie  równy  iloczynowi  …...  zł  za  1  odbiornik  i  ilości
zainstalowanych odbiorników telewizyjnych.   

3. Oprócz czynszu Wydzierżawiający doliczy miesięczne opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej –
wg wzoru:
(moc 1 odbiornika) x  5.h/dobę  x31 ilość dni w miesiącu  x 33 ilość odbiorników z automatami
wrzutowymi (bądź na kartę) x 0,35zł aktualna cena netto za 1 kWh  + obowiązujący podatek VAT.

4. Minimalny procent (%) wynagrodzenia za obsługę sprzedaży kart netto wynosi 5 %.

W przypadku złożenia ofert równorzędnych Zamawiający wezwie Oferentów, którzy zaproponowali tą
samą  cenę  do  złożenia  oferty  dodatkowej.  Wykonawcy  składający  oferty  dodatkowe  nie  mogą
zaoferować cen mniej korzystnych dla Oferenta niż zaoferowane w złożonej ofercie.  

X. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej:
1. Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora o wyjaśnienie specyfikacji.
2. Organizator  udzieli  wyjaśnień  chyba,  że  próba  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  wpłynęła  do

Organizatora na mniej niż 5 dni przed terminem otwarcia ofert.
3. Organizator prześle treść wyjaśnień wszystkim Oferentom, którym przekazano specyfikację, oraz

zamieści na stronie internetowej www.spzozmsw.opole.pl
4. Organizator nie organizuje spotkania z Oferentami w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne

pytania.
5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Organizator

może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację.

XI. Informacja o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2015r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 305 ( III piętro – Dział AG).
Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawców oraz wysokość zaoferowanego  
czynszu dzierżawnego za 33 sztuki odbiorników TV + koszty eksploatacji oraz % za ewentualną  
obsługę kart.

XII. Formalności po zakończeniu przetargu:
Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty.

Załączniki:
Zał. nr 1 – Oferta
Zał. nr 2 – Projekt umowy



        Załącznik nr 1

 -------------------------------------
       (pieczęć Wykonawcy)

O F E R T A

1. Ja, niżej podpisany...................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz....................................................................................................

…............................................................................................................................................

NIP:........................................................ REGON:.....................................................

Tel: …..................................................... Fax: ….......................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym na:
dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej do płatnego odbioru 
programów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Opolu.

Oferuję realizację zamówienia za cenę:

Oferowana stawka czynszu netto, za dzierżawę powierzchni pod jeden odbiornik TV …...............................zł
Wyliczone koszty eksploatacji
Oferowany procent wynagrodzenia za obsługę sprzedaży kart …..........%

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udziału w przetargu łącznie z projektem umowy i nie 
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczam, że w trakcie trwania umowy nie przeniosę praw z niej wynikających na rzecz osób 
trzecich

4. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków 
do Urzędu Skarbowego.

5. Do oferty załączam dokumenty wskazane w punkcie V Specyfikacji.

….......................... dnia: …........................ …....................................................
(podpis upoważnionego Przedstawiciela Oferenta)


