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PRZETARG

prowadzony w oparciu o przeplsy art.  701 - 705 Kodeksu  cywlnego

Przed miot przeta rg u

Dzierżawa powierzchnl pod system telewizji szpitalnej dla Pacjentów Szpitala

Warunki przetargu
1.     „Warunkl  przetargu" dostępne są  na  stronk2 mtemetowęj Szpitala   www.barlicki.Dl

„Warunkl  przetargu"  określąją  wymagania  stawiane  Oferentom,  tryb  sktadania  ofćft,  sposób  przeprowadzanla

przetargu  oraz  pro]eld:  umowy.  Organizator  w  każdęj  chwili  przed  końoowym  teminem  składam]  ofert  może

wprowadzić  zmiany  do „Warunków  przetargu",  w  zakresie  wymaganych  ośwladczeń  1  dokumentów składą}ących

się na  ofenę. Wówczas Organizator może przedłuźyć temin  końcowy składania  ofert.

2.     Oferta  złożona  w  toku  przetargu   przestaje  wiązać,  gdy  została  wybrana  mm  oferta   lub  gdy  przetarg  zostat

zamknlęt)/ bez wybrania  kóręjkoMek z ofert.

3.      Organizator   zastrzega   sobie   możliwość   zmiany   ogłoszenia,   a   takze   warunków   przetargu   oraz   możliwość

odwołanń  przetargu  lub  unieważnienia  przetargu  bez podanla  przyczyn  w każdym czasie.

4.      Ofertę  należy  złożyć  osobiście  lub  za   pośrednictwem  poczt)/  w  siedzibie  Organizatora  w  kancelarii  ogólnęj  w

terminie do dnia 25.11.2022 r.   do godziny    12:00.

5.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.11.2022 r. o godzinle 12:30 w siedzibie Zamawiąjącego w Sekcjl Zamówień

Pub-.
6.     Dokument}r wymagane od oferentów zostały szczegółowo określone w „Warunkach  przetargu".

p.o.  Kierownik
Dzialu  Żamćtwien  Pubhcznych

i  Zaopatrzenia  Medycznego
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WARUNKI PRZETARGU
Podstawa  Drawna:

Przetarg  prowadzony jest na  zasadach  określonych w ustawie z dnia  23  kwietnia  1964r.  kodeks cywilny (Dz.  U.  z 2022r,,

poz.  1360, t.j.  z późn.  zm.) -art.  701 -7o5.

„Warunki przetargu" określąją wymagania stawiane Oferentom, tryb składania ofćft, sposób przeprowadzania pEetargu.
Oferent w celu  prawidłowego  przygotowania  i  złożenia  oferty wnien  zapoznać się  ze wszystkim  informac]ami  zawartyml

w „Warunkach  przetargu".

Organizator  zastrzega   sobie   możliwość  zmiany  ogłoszenia,   a   także  Wamków  przetargu   oraz  możliwość  odwołania

przetargu  lub unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn w każdym  czasie.
Organizator  w   każdęj   chwm   przecl   końcowym   terminem   składanb   ofert   moze   wprowadzić  zmiany  do   „Warunków

przetargu",  w  zakresie  wymaganych  oświadczeń  i  dokumentów  składających  się  na  ofiertę.  Wówczas  Organizator  może

przedłużyć termin  końcowy składania  ofert.
Ogłoszenie o przetargu  poda]e sĆ do publicznęj  wiadomości  na  stronie internetowęj  Szpitaha  www.bai-licki.pl

1.            NAZWA I SIEDZIBA PRGANIZATORA PRZETARGU" (zwanego dalęj także wydzierżawią)ącym)

Samodz!elhy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnę) Uhiwersyteckl Szpiei]l Kliniczny nr 1
im. Norberta Barlickiego Uniwensytetu Medycznego w Łodzi,  ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

Tel. 42 6776824

11.           PRZEDMIOT PRZETARGU

1.      Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa powierzchni pod system telewizji szpitalnęj dla pacjeritów

Szpitala -na 59 odbiorników T\/.

1.     Opis przedmiotu  zamówienia  wyszczególnlono w załączniku  2.

2.     System  telewizji  szpitalnej  zostanie  zainstalowany  w  miejscu  wyznaczonym  przez  Wydzierżawiającego  i  nie  może

być   przenoszony w inne mię)sce bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

3.     Dzierżawca   zobowiązuje   się   do   zainstalowania   energooszczędnego   systemu   telewlzji   szpitalnej,   spełniającego

wymogi polskich  norm  bezpieczeństwa oraz przepisów sanitarnych.

4.     Do podstawowych obowiązków Dzierżawcy należeć będzie:
•        przestrzeganie obowiązujących  przepisów ppoż.  i bhp,

•        utrzymanie czystości  i  porządku  wokół zainstalowanego  systemu  telewizji  szpitalnej  (sprzątanie  powierzchni  pod

systemem telewizji  szpitalnej  minimum  raz na  kwartał);
•        utrzymanie   zainstalowanego   systemu   telewizji   szpitalnej   w   należytym   porządku   i   sprawności   technicznej,

zapewnienia konserwaę]i i serwisu systemu telewizji szpitalnej  przez ały okres obowiązywania  umowy;
•        dezynfekqa systemu telewiz]i  szpitalnej;

•        pokrycie  w  pełnej  wysokości  wszelkich  szkód  i  zniszczeń  powstałych  z  winy  Dzierżawcy  w  cały  okres  trwania

dzierżawy;

•        po   okresie   obowiązywania   umowy   lub   z   chwilą  jej   rozwiązania,   przekazanie   przedmiotu   umowy  w   stanie

niepogorszonym,  na co strony sporządzą protokół;
•        ubezpleczenia   na   aas   tn^/ania   niniejszej   umowy   na   wtasny   koszt   swojej   działalnoścl   od   odpowiedzialności

cywilnej,  nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń  losowych;

•        montaż systemu telewizji  szpitalnej wraz z niezbędnymi  instalaęjami;

•        wyposażenie      systemu      telewiz)i      szpitalnej      w      informa®ę      o      serwisie      (napis      powinien      być      w

widocznym   miejscu,   ma   być   czytelny   oraz   infomować   klientów,   co   robić   i  jak   postępować  w   przypadku:

niewydania  biletu,  niewydanla  reszty  itp.);

•       przestrzeganie przepisów administracyjno-porządkowych obowiązujących  na terenie szpitala;

5.     Dzierżawca   ponosi   we   własnym   zakresie   wszelkje   koszty   związane   z   montażem,   konserwacją,   utrzymaniem   i

naprawą systemu telewizji szpitalnej.

6.     Dzierżawca odpowiada  za  przeciwpożarowe i  przeciwporażeniowe zabezpieczenia  systemu telewiz]i  szpitalnej.

7.     Dzierzawca wykona wyzej opisane prace bez zakłócania prawidłowego funkqonowania Szpitala.



8.     Wydzierżawiający  zasdzega   sobie   uprawnienie   do   przeprowadzenia   kontroli   prawidłowości   wykonywania   przez

Dzierżawoę jego obowiązków.

9.     Wydzierżawiający umożliwa podłączenie systemu telewiz]i szpitalnęj do sieci elektrycznej.

10.  Umowa   zostaje   zawarta   na   aas   określony   poczynając   cd   dnia   01   grudnia   2022   r.   na   okres   60   miesięcy   z

możliwością  rozwiązania  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem  3  -  miesięcznego  okresu  wypowledzenia  na  koniec

miesiąca  kalendarzowego  w  przypadku  zaistnienia  uprzednio  nieprzewidzianych  okoliczności,  które  uniemożliwiają

da lsze wydzierżawianie powierzchn i.

11.  Wydzierżawiający zobowiązany będzie do uiszczanla  miesięcznego czynszu.

12.  Proponowana ceria wywoławaa czynszu  -minlmum 2?,J4j=/ »eqp;niiesięcznie za powierzchnię pod
montaż 1 odbiomika telewizyjnego

13.  Czynsz dzierżawny obejmuje opłatę za zużyte media - prąd elektryczny i  podatek od  nieruchomości.

111.  ZAWARCIE UMO\A/Y

1,       Umowa zostaje zawarta  na czas określony -60 miesięcy, od dnia  l grudnia 2022 r.

2.       Istotne warunkj przyszłej  umowy znajdują się w wzorze umowy -Załącznik nr 3 do niniejszych warunków oraz

opisie przedmiotu  zamówienia.

3.      Wybrany w drodze przedmiotowego przetargu oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach w

niej określonych w terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia o wyborze ofefty,  pod rygorem utraty prawa do zawarcia

umowy.

IV.          OPIS SPOSOBU PFLZYGOTOWANIA OFER"

1.       Oferent   przedstawi   ofer[ę   zgodnie   z   wymogami   określonymi   w   niniejszych   warunkach.   Propozyęje   rozwiązań

alternatywnych  i  wariantowych  nie  będą  brane  pod  uwagę.

2.       Oferta  musi  obejmować  całość  zamówienia.  Oferent  może  złożyć  tylko jedną  ofertę.  Złożenie  większej  liczby  ofert

spowoduje odrzucenie wszystkich oftrt ztożonych przez Oferenta.

3.       Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożenlem oferty.

4.       Oferta wymaga formy pisemnej  l  sporządzenia wjęzyku  polskim,  pod  rygorem  nleważnoścl.

5.       Oferta winna być podpisana  przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentaę]i oferenta.

6.       Oferta powinna  być sporządzona trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte.

7.       Wszystkie zapisane stronice oferty powinny  być ponumerowane.  Zalącznjki oferty stanowią jej  integralną część,

8.       Ewentualne  poprawki  w  tekście  oferty  muszą  być  naniesione  w  czytelny  sposób  i  parafowane  przez  Cfferenta  lub

Osoby Uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

9.       Oferta  musi  zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. V njniejszych warunków.

V.     DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTóW

A. Oferta mi[si zawierać następujące dokumenty i ośw!adczenia:
1.       Oświadczenie Oferenta,  że  zapoznał  się z  warunkami  przetargu,  opisem  przedmotu  przetargu  oraz treścią  projektu

umowy  i  przyjmuje  je  bez  zastrzeżeń.  Oferent  zobowiązany  jest  do  wskazania  wartości  brutto  systemu  telewizji

szpitalnej.

2.       Aktualny odpis  z  wtaściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenle  o  wpisie  do  ewidenęji  działalności  gospodarczej,

jeżeli   odrębne   przepisy   wymagają   wpisu   do   rejestru   lub   zgłoszenia   do   ewidenęji   działalności   gospodarczej,
wystawione  nie wcześniej  niż 6  miesięcy przed  upływem terminu  składania  ofert.

3.       Dowód wnieslenia wadium w wymaganej wysokości.

4.       Informaęja  o  oferowanym  miesięcznym  czynszu  rietto  w  zł  za  dzierżawę  -  za  powierzchnię  pod
montaż 1 odbiornika telewizyjnego, stawce podatku VAT (czynsz obejmuje opłatę za zużyęe media -

prąd   e]ektryczny   i    podatek   od   nieruchomości),    przy   uwzględnieniu   `^/ywoławczego   czynszu
wskazanego w pkt.11.13.

5.       Kopia umowy ze stowarzyszeniem Autorów zAiKS

6.        Kopia  ubezpieczenia  Dzierżawcy kwota  minimalna  500 000,00 zł



Wykaz    zamontowanych    odbiorników    i    pozostatego    sprzętu    wchodzącego    w    skład    DSTS    (ilość    i    miejsce

zamontowania)

Wykaz programów,  których odbiór Dzierżawca zapewnia

lnformacja   nt.   proponowanego  systemu  telewiz]i   szpitalne,   oferowanego  dodatkowego  wyposażenia   systemu

telewizji  szpitalnej  (opęjonalnie),  warunków  montażu,  warunków  konserwadi  i  napraw  systemu  telewizji  szpitalnej,

w szczególności automatów wrzutowych (na jaką kwotę),

10.      Informada  nt. adresu do korespondenę]i, numeru telefonu oraz faksu.

11.      Pełnomocnlctwo  do  podpisania  oferty,  oświadczeń  i  dokumentów  składających  się  na  ofertę,  o  ile  uprawnienie  to

nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

8. Forma składanych dokumentów:
1.                 Dokumenty   wskazane   w   punktach:    1,   4,   11   należy   przedstawić  w  formie   oryginału   podpisanego   przez

Oferenta (osobę uprawnioną).

1.                 Dokumenty wskazane w punktach:  2,  3,  5, 6,  7,  8, 9,10 należy przedstawić w formie oryginału  lub kserokopii,

gdzie  każda  ze stron winna  być poświadczona za zgodność z oryginałem  przez Oferenta  (osobę  uprawnioną).
2.                 Kopie  dokumentów  muszą   być  opatrzone  klauzulą  „potwierdzam  za   zgodność  z  oryginałem"  i   podpisane

czytelnie przez osobę uprawnioną.

3.                 Dokument  wskazany  w  punkcie  7  należy  przedstawić  w  formie  oryginału  lub  kserokopii,  poświadczonej  za

zgodność z oryginałem  przez Notariusza.

4.                 W   przypadku    przedstawienia    nieczytelnej    lub   budzącej   wątpliwość   co   do   jej    prawdziwości    kserokopii

dokumentu Organizator może żądać przedstawienia  oryginału  lub notarialnie potwierdzonej  kopii dokumentu.

5.                 Oferta  musi zawierać dokumenty i  oświadczenia wymienione w pkt.  V niniejszych  warunków.

6.                  Organizator  dopuszcza  możliwość  wezwania  oferentów  do  wyjaśnienia  treści  złożonych  ofert  i  dokumentów,

jak również do uzupełnienia oferty w wyznaczonym  przez Organizatora teminie.

VI. WADIUM

1.       Warunkjem  przystąpienia  do  przetargu    jest  wpacenie  na  konto  Organizatora  przetargu    wadium  w  wysokości:

5.000,00 zł,( słownie:  pięć tysięcy złotych 00/100)

2.        Termin wnoszenia wadium  upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

3.      Wadium winno być wpłacone na  konto organizatora:

Bank Gospodarstwa  l(rajowego :  41  1130  1163 0014 7138  1320 0007 z dopiskiem „Dzieiżawa systemu
telewizji szpitalnej -przetarg".

4.       Wadium  należy wnieść  przed  upływem  teminu  sktadania  ofert,  tj  .wadium  w  pełnej  wysokości  powinno znajdować

się   na  koncie Organizatora.

5.       Wadium  podlega  zwrotowi  w  ciągu  14  dni  od  daty  rozstrzygnięcia  przetargu  oferentom,  których  oferty  nie  zostały

wybrane.  W  ofercie  należy  podać  sposób  w  jakl  Organizator  przetargu  ma  zwrócić  wnlesione  wadium  t].  adr6

banku,   numer  konta,   itd.   Uwaga   :   numer  rachunku  musl   być  zgodny  z  numerem   rachunku  zgłoszonym   przez

oferenta do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

6.      Wadium  Oferenta,  którego  ofertę  wybrano  zostanie  zaliczone  na  poczet  wymaganej  przez  Organizatora  przetargu

kauqi   tytułem   zabezpieczenia   należytego   wykonania   umowy.   Wadium   przepada,   w   przypadku   uchylenia   się

Oferenta od zawarcia  umowy.

VT.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Organizator wymaga  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy w postaci  kauęji w wysokości

5  000,00 zł.  (słownie:   pięciu tysięcy złotych 00/100)

2.   Na  poczet kauc]i zostanie zaliczone wadium wniesione przez Oferenta,  z  którym  zostanie zawarta  umowa dzierżawy.



VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFEF`T

1.                 Oferta  wraz ze wszystkimi  załącznikami  powmna  być złożona  w trwahe zamkniętęj  kopercie opati.zonę]  danymi

\^Ą/konawcy  (nazwa  Oferenta,  dokładny  adres)  oraz  napisem:  Oferta  -  na  dzierżawę  powierzchni     pocl  system

tem szpftahęj".
2.                 Ofertę  nakży  złożyć  osobiście  lub  za  pośrednictwem  poczty  lub  kuriera  w siedzibie  Organlzatora  w  kancelarii

ogólnę] w terminie do dnla 25.11.2022r. do godzlny   12 :00.

1.                W  przypadku  przesłanb  oferty  przesyłką  pocztową  czy  kurierską,  o  zachowaniu  terminu  do  złożenŁa  ofćrty

decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Organizatora.

2.                Ofćrta złożona po termink3 zostanie zwrócona oferentowj bez otwierania.

3.                Po  otwarciu  ofert,  złożone  do  przetargu  oferty  wraz  z  wszelkjmi  załączonyml  dokumentami   nk!  podlegąją

zwrotowi. Oferent nie może po otwarau ofert żądać zwrotu, czy zmany dokumentów będących częścią ofćrt.

vlll. TERMlr\l z`A/IĄZANIA oFERTĄ

Oferta  złożona  w toku  przetargu  przestaje  wiązać,  gdy  została  wybrana  inna  oferta  albo  gdy  przetarg  zo5tał zamknięty

bez wybrania  kóręjkolwiek z ofer[.

IX. ZASADY VVYBORLJ OFEFtTY

1.   Przetarg  nia na celu wybór jak nąjkorzystnięjszęj oferty o najwipszęj wartości czynszu miesięcznego   nettto
w zł  za  powieizchnię  pod  montaż  1  odbiornika  telewizyjnego  i  spełniąjąoęj  prz)Cęte  przez  Organizatora
wymagania forma lnoprawne.

2.   Wywoławcza (minimalm) wartość netto w zł mlesięcznego aynszu za  powierzchnię pod  montaż  1
odkjii+omrixka ti!hq`Nłz)ńrieqgo `iry"ost. 22,14 (słownie złotych : dwadzieścla dwa złoęe 14/ 100).

3.   W  przypadku  zaoferowanŁa  takiego  samego  mlesięcznego  czynszu  netoci w zł  za  dzierżawę  powierzchni  pod  system
telewizji  szpitalnej,  przy wyborze ofem/ ną]korzystnięjszęj  Organizator wezwie tychże Ofierentów do złożenia  ofieit)/
dodatkowęj.

4.   Organizator wybierze ofertę, która:
•            spełni   prz)qęte   przez  Organizatora  wymagania  formalno  -  prawne,  określone  w  pkt.  V  i  Vl   ninięjszych

warunków,
1            jęj treść będzie zgodna  z „Warunkami  przetargur,
-            zostanie uznana za  najkorzystnięjszą.

5.       Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną odesłane ofćrentowi.
6.       Organizator  powiadomi  Oferentów  o  wyniku  przetargu  mailowo    oraz  na  swQjęj  stronie  intemetcnMęj,  poda]ąc

nazwę  i  siedzibę  wybranego  Oferenta  oraz  wysokość  zaoferowanęj  wartości  netto    w  zł  miesięcznego  czynszu    za
dzierzawę  1  m2   powierzchni.

7.       Przetarg   jest   ważny   choćby   wpłynęta   tylko   jedna   oferta   zaakceptowana   przez   Organizatora,   jako   oferta
spełniąjąca  wszystkie wymogi formalno-prawne oraz wymagania  przedmiotowe określone w ninięjszych „Warunkach

pmetargu„.
8.      Jezeli  Oferent,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy,  Organizator  może  wybrać  ofeftę

nąjkorzystnięjszą spośród  pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich  ponownego badania  i oceny.

X. OSOBY UPRAWNIOI\lE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

W sprawach proceduralnych:
•       Dział zamówień  publicznych -Anna  pietrzyk -nr tel.  504 099  340

W sprawach merytorycznych:
•          Dział ltchniczny -Mariusz Jaworski  -nr  tel.  885  750 375

ZAŁACZNllG::

Załącznik nr 1 -Wzór formularza   oferty
Załącznik 2 -Opis przedmiot`i przetargu
Załącznft m 3 -Wzór  umowy
Załącznik nr 4 -Klauzula  RODO



Załącznik nr 1
FORMULARZ     OFERTY

Nazwa  i  siedziba Wykonawcy albo lmię i  nazwisko,  adres zamieszkania  i  adres Wykonawcy:

Osoba uprawniona do kontaktii z Zżimawiającym (imię, nazwisko, stanowisko, e-mail):

Nr telefonu, faksu, e-mail:

Województwo

lnternet:

Oeżeli  dotyczy)

Wykonawca jest:
•        Mikroprzedsiębiorstwem  l,

•        Małym  przedsiębiorstwem 2,

-        średnim  przedsiębiorstwem  3,

•        Jednoosobową działalnością gospodarczą,
•        Osobą fizyczną  nieprowadzącą działalności  gospodarczej,
•        Innym  rodzajem

UWAGA   *zaznaczyć właściwe

DO:

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEł« ZDROWOTNEJ   UNIWERSYTECKIEGO
szprTALA l(LINlczNEGo NR I IM. NORBERTA BARLICKIEGo uNlwERsvTETu MEDyczNEGo

W ŁODZI

1.  Nawiązując     do     ogłoszenia           zamieszczonego      na      stronie      intemetowej           Organizatora      pod      nr

105/KC/ZP/U/2022   w dniu  „ ....... „ ...., 2022r.  o  przetargu  prowadzonym  w oparciu  o  przepisy art.  70L  -

705  Kodeksu  cywilnego  w  przedmiocie:     Wydzierzawienie  powierzchni   pod  system  telewiz]i  szpitalnej     dla

Paq]entów Organizatora   w obiekcie przy ul.  Kopcińskiego 22 w  konfiguraę]i:

Odbjorniki telewizyjne  -59 szt.

1

{MlkroprzedslęL)Iorsohfo: przedsięl.loist.No, keóre zatrudrila niniej riiż 10 osóL] [ ltoónego roariy oL]ró[ Iub roczna suma
17llansoi^m nle przekraieo 2 rnllionów EUFl)

2
{Male rirzedslęblorstwo.. przedslębiorstwo, ldńre za:1rudmla mnlę) nlż 50 asób 1 mórego roczny obrót lul) ooczna suma

bllansoiwa r(ńF± pnF*:iar=a U® mlllonóihr EUR)

3
średnic przenslęŁ]iorstvira: przedslęL]lorstwa, które nle są mlkroprzedsięl)iorstwami ani małyml przedsięblor5tvimml i ku6re

zatrudnl.]ą mnlq) nEż 250 osól) i których roczny ol)ńt nle przekracza 50 mlllonów EUR /«b i.oczna suma blbhsowa rile i)rzekracza 43
mlllonów EllR



2.  Przewidywany okres zawarcia  umowy:  60 miesięcy od  dnia zawarcia  umowy.
3.  Składam/my ofertę zgodnie wymogaml  określonymi w Warunkach  Przetargu.
4.  Proponuję/my cenę za:

Proponuję/my  cenę  netto     za    dzieiźawę  powierzchni  pod  montaż  1  odbiornika  telewizyjnego
..................  zł   (pomnożony przez liczbę zainstalowanych  odbiorników telewizyjnych  )

proponuję/my cenę brutto za  dzierżawę powierzchni pod montaż 1 odbiornika te[ewizyjnego ......
zł

w tym  podatek VAT ( ..... „%)

5.   Oświadczam/my,   że   zapoznaliśmy   się   z   Warunkami   Przetargu   oraz   z załączonym   wzorem   umowy   i   nie
wnosimy do  nich zastrzeżeń  oraz zdobyliśmy konieczne informaę]e do  przygotowania cifefty.

6.   Oświadczam/my,   że   wzór   umowy,   stanowiący   załącznik   Nr   3   do   Warunków   Przetargu,   zostat   przez
nas/przeze  mnie    zaakceptowany  w  całości  i  bez  zastrzeżeń  i  zobowiązuję/my  się  w  przypadku  wyboru  naszej
oferiy do zawarcia  umowy na  zaproponowanych warunkach.

7.  OŚWIADCZENIE  OFERENTA  W  ZAKRESIE  WYPEŁNIENIA  OBOWIĄZKÓW  INFORMACYJNYCH  PRZEWIDZIANYCH
W ART.  13  LUB ART.  14  RODO

Oświadczam,  że wypełniłem obowiązki  informacy]ne  przewidziane w art.  13  lub art.  14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od  których  dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania  się o udzielenie zamówienia  publicznego w niniejszym  postępowaniu - DOTYCZY /
NIE DOTYcff *
1)  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w sprawie  ochrony

osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia  dyrelQwy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z
04.05.2016,  str.  1).

*  W przypadku gdy oferent nie  przekazuje danych  osobowych  innych  niż bezpośrednio jego dotyczących  lub

zachodzi  wyłączenie stosowania  obowiązku  informacy]nego,  stosownie do art.  13  ust.  4 lub art.  14  ust.  5 -należy
n iepotrzebne  skreśl ić

8. Załącznikami do  niniejszej ofefty, stanowiącymi  integralną jej część są:
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

Data Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta



Załącznik 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MULTIMEDIALNY SYSTEM TELEWIZJI SZPITALNEJ -DSTS

Multimedialny System Telewizji Szpitalnej -DSTS, to system o wysokim standardzie i dużej funkcjonalności dla

pacjenta.  Proponowane przez nas rozwiązanie pozwoli na  rozszerzenie palety usług świadczonych w ramach

Systemu Telewizji Szpitalnej jak i sprawniej.sze działanie w porównaniu do dotychczas stosowanych  rozwiązań w tej

branży.

Oferowany system  powinien zawierać:

1. telewizor LCD minimum 32",

2.  uchwyt -podstawa mocowania T\/ do ściany lub sufitu z możliwością regulacji w pionie i  poziomie,

3. kieszeń na pilota wraz z ramówką programową,

4. studio antenowe obejmujące: DVB-T cyfrową telewizje naziemną oraz satelitarną,

5. wpłatomat -panel zarządzaj.ący pracą odbiorników na każdym oddziale z czytelnym ekranem dotykowym

minimum  17" -obudowa wykonana ze stali malowanej, nadająca się do dezynfekcji,

6.  routery Wi-Fi -umożliwiające dostęp pacjentom  routery do sieci WiFi.

System powinien posiadać automaty wrzutowe poza salami pacjentów. Wptatomat zainstalowany na zewnątrz sal

pacjentów powinien  umożliwiać dokonywanie wpłat:

• gotówka - bilon

• gotówka - banknot

•  karta płatnicza -czytnik bezstykowy Paypass (bez autoryzacji PI N-u)

• płatności przelewem internetowym,

•  płatność BLIK.

System  może być rozwijany o dodatkowe opcje takie jak:

1. telewizja -w ofercie min. 26 kanałów (DVBT) + 2  bezpłatne,

2. dostęp do internetu poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi ,

3. VOD (film na zamówienie) -wypożyczalnia filmów,

4. audiobook -pokaźny zbiór książek czytanych -usługa bezptatna dla pacjenta,



Konserwacja i serwis

Usterki i wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania systemu  można zgłaszane przez dedykowany system Call

Center działający wytącznie na  potrzeby obstugi zgłoszeń z systemu  DSTS, codziennie w określonych godzinach.

Sposób realizacji konserwacji -procedura  reakcji  na zgłoszenia  usterek:

1. Zgłoszenie usterki przez pacjenta  na  numer infolinii znajdujący się na  instrukcjach pod odbiornikami 1\/ oraz nad

wpłatomatem.

2.  Diagnoza  systemu  i  próba  usunięcia  awarii  o ile jest możliwość wykonania online.

3. W przypadku braku  możliwości  usunięcia  usterki w sposób opisany w pkt.2, zgłoszenie jest przesyłane

konserwatorowi poprzez autorska aplikację.

4.  Konserwator podczas wizyty we wskazanej przez pacjenta Sali sprawdza i usuwa  usterkę,  po czym  przesyła raport

z poziomu aplikacji do pracownika  infolinii oraz osoby nadzorującej -kierownika ds. konserwacji.

5. W przypadku uzasadnionych usterek z winy naszego systemu pacjentom przyznawane są rekompensaty

utraconego czasu, lub po zgłoszeniu reklamacji zwrot środków na  konto pacjenta.

6.  Reakcja  konserwatora od  momentu zgłoszenia do usunięcia  usterki jest monitorowana  przez kierownika ds.

konserwacji oraz w ramach wsparcia dyżurującego informatyka.

7. W przypadku usterek poważniejszych typu awaria serwera, anten etc. Usunięcie usterki realizujemy serwisem

mobilnym w możliwie jak najkrótszym czasie.

8.  Poprzez infolinię pacjenci  mogą również zrealizować przeniesienie dokonanej opłaty pomiędzy salami w

przypadku jej zmiany.

Oferowane w systemie DSTS kanały są zgodne z ofertą programową naziemnej telewizji cyfrowej.



Specyfikacja techniczna wymaganego systemu

W skład stanowiska montowanego w salach pacjentów powinien wchodzić :

a) telewizor LCD minimum 32" HD,

b) podstawa  (do której przykręcany jest telewizor) mocowana do ściany z możliwością  regulacji w pionie i w

poziomie,

c)  komputer sterujący pracą odbiornika,

d) kieszeń  na  pilota,

e) instrukcja obsługi montowana  na ścianie pod odbiornikiem TV,

f) instalacja sygnałowa -skrętka  KAT-6, światłowody,

g)  instalacja  zasilająca.

Wyposażenie montowane w korytarzu / holu poszczególnych oddziałów:

a) wpłatomat -automat wrzutowy z ekranem dotykowym  18'', umożliwiający dokonanie płatności w postaci:

•       bilonu,

•      banknotów,

•      kartą płatniczą w systemie paypass -bezstykowo,

•      przelew internetowy,

•        blik.

b) kamera -montowana nad wpłatomatem, służąca jako detektor ruchu uruchamiający ekran wptatomatu -bez

rejestracji obrazu;

c) Switch -element łączeniowy instalacji sygnałowej

d) Access Point -emituj.ący sygnał Wi-Fi -dostęp do internetu bezprzewodowo.

Studio antenowe wraz z serwerem:

a) studio antenowe -szacht 0,6 x 1 m, wyposażony w modulatory, wzmacniacze, dekodery

b) serwer -szafa rakowa 0,5 x 0,6 m, wyposażona w moduł serwerowy

c)  instalacja sygnałowa, zasilająca

d) lącze internetowe

e) antena naziemna + maszt

W skład instalaci.i wchodzi :

a) instalacja antenowa, instalacja  KAT-6 i zasilająca  prowadzona jest w listwach ściennych  natynkowych lub pod

tynkiem (sufitem)

b) odrębny obwód zasilający z oddzielnymi zabezpieczeniami na  każdym oddziale i licznikami energii elektrycznej.



WZóR UMOWY DZIERŻAWY NR 105/l{C/ZP/U/2022
Załącznik nr 3

Zawarta   w dniu w   Łodzi,   pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ui`iwersytecki Szpital  Kliniczhy nr 1 im.  Norberta

R:a:::k±eo9°Reyenśrue#oew:goM:Foyw=dnzęFnęg:pŁ::zZEś;Effie]r:hoK;PC#asŃŁe#:j.S2ńd(:ł:ti::ÓŁZ2zTpkstnwyymdz:a°ł
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000021295,  NIP  725-10-19-093,  REGON  000288774,  BDO
000015897

reprezentowa nym przez :

zwanym dalej „Wydzieiżawiającym"

a

............................   z  siedzibą  w   ............   przy  ul .............,   (kod:   „ .... „.),  wpisaną  do  Krajowego  Rejestru

Sądowego  prowadzonego  przez  sąd  Rejonowy dla  „ ...........,.........  Wydział  Krajowego  Rejestru  sądowego

pod      numerem       KRS ...............,       NIP ..............,       REGON       ..........,       kapitał      zakładowy
•.....   zł,   BDO   ......

reprezentowaną przez :

zwaną dalej „Dzierżawcą".

Na  podstawie art.  70`   ustawy z dn.  23  kwietnia  1964r.  Kodeks cywilny (t.j.  Dz.  U.  z 2022  r.  poz.  1360 z późn.
zm.) po przeprowadzeniu i rozstizygnięciu przetargu strony zawierają umowę o treści  następującej:

§1
1.   Wydzierżawiający  oświadcza,  iż  na  podstawie  umowy  o  oddanie  nieruchomości  w  nieodpłatne  użytkowanie

włada obiektem  szpitalnym  położonym w Łodzi  przy ul.  Kopcińskiego 22

2.    Przedmiotem  dzierżawy są  powierzchnie ścian w salach  chorych  szpitala  z  przeznaczeniem  na  montaż zestawu
urządzeń do odbioru  programów telewizyjnych.

3.    Dzierzawca nieodpłatnie zainstaluje i uruchomi w salach chorych Szpitala system telewlzji szpitalnej (dalej DSTS)
do odbioru programów telewizyjnych oraz do pobierania op}at za korzystanie z tych urządzeń w budynku szpitala
przy ul.  Kopcińskiego 22

4.   W skład sytemu telewiz].i  szpitalnej wchodzą w szczególności:
a) Instalacja antenowa i zasilająca,
b) Automaty wrzutowe/wpłatomaty umożliwiające korzystanie z odbiorników,
c)  Uchwyty do  mocowania   odbiorników do ściany  lub  sufitu  ,  umożliwiające obrót odbiornika  w osi  poziomej  i

pionowej,
d)Odbiorniki telewizy]ne  LCD minimum  32" w ilości  - 59 odbiorników 1`/
e) Kieszenie na  pilota z ramówką programową
f)  routery WiFi
g) Okablowanie  i  pozostałe urządzenia  niezbędne dla  prawidłowego funkcjonowania  DSTS.

5.   Wydzierżawiający  wyraża  zgodę  na  instalaqę  wszystkich  elementów  osprzętu  na  dachu  i  wewnątrz  budynku
zgodnie z wymogami technicznymi.

6.   Rozpoczęcie  robót  nastąpi  po  akceptaęji  przez  Wydzierżawiającego  sposobu  wykonania  prac  (w  tym  m.  in.
miejsca  instalacji antenowej  i  miejsca  instalacji  odbiorników telewizy]nych oraz po  przekazaniu  placu  budowy  i
podpisaniu  protokołu wprowadzenia  na  roboty.
Zakończenie  robót  t].  zainstalowanie  i  uruchomienie  DSTS  nastąpi  w  terminie
umowy i potwierdzone zostanie protokołem końcowym zakończenia robót

dni  od  daty  zawarcia



7.   Wydzierżewiający   udostępni    Dzierżawcy   wskazane   fragmenty   dachu,   klatkj   schodowej   oraz   kanalizacji
teletechnicznej bądź  istniejącego okablowania w celu wykonania  lnstalaęji o której  mowa  w §1  ust.  3,4 1  5.

8.   Wydzierżawiający   umożliwi   przedstawicielowi   Dzierżawcy   dostęp   do   systemu   telewizji   szpitalnej   w   celu
wykonywania  prac eksploatacyjnych oraz usunięcia  skutków ewentualnych  awarii  po wcześniejszym  zgłoszeniu
tego faktu  przez Dzierżawcę Wydzierżawiającemu

§2
1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w §  1 bez zakłócania prawidłowego funkc]onowania

Szpitala
2.   Dzierżawca  zobowiązuje  się  usunąć  we  własnym  zakresie  i  na  wlasny  koszt  wszelkie  szkody  powstałe  przy

montowaniu  instalaę]i  i  odbiorników telewizyjnych,  o  których  mowa  w  §  1  umowy  w temlnle  ...  dni   od  daty
wskazanej w §1 ust. 6

3.    Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i będzie odpowiedzialny
za  zgodność  z  prawem  prowadzonej  przez  siebie działalności  oraz zgodność  zainstalowanej  sieci  z  przepisami
BHP,   PIP,   PPOZ,   SANEPID   itp.,   przepisami   dotyczącymi   ochrony   praw   autorskich   oraz   innymi   przepisami
regulującymi tego typu  działalność.

4.   Wszelkie planowane przez Dzierżawcę modernizacje powierzchni dla potrzeb instalaęji sieci, naruszające ich stan
fu n kc]onal no-użytkowy wymagają u przedniej plsemnej zgody Wydzierżawiającego.

§3
Składniki DSTS jak: odbiomiki lv, automaty wrzutowe/wpłatomaty na kwotę określoną t].
brutto oraz pozostały osprzęt wraz z instalacją antenową pozostają własnością Dzierzawcy. Wydzierżawiający
wyraża zgodę na dostęp do pomieszczeń w terminie uzgodnionym przez Strony, w których  będą one
zainstalowane, pracownikom serwisowym Dzierżawcy w celach związanych z montażem, konserwac]ą i serwisem
zai nstalowanych  urządzeń.

§4
1.  Dzierżawca zdemontuje   DSTS i  przekaże powierzchnię w ciągu 30 dni  po rozwiązania  albo wygaśnięciu  umowy.
2.  Dzierżawca zobowiązuje się  na  własny koszt naprawić ewentualne uszkodzenia  budynku  powstałe w związku z

montażem,  eksploataęją  i  konserwacją  osprzętu  w  trakcie  tmrania  umowy  a  także  przywrócić  użytkowane
pow.ierzchnie do stanu  poprzedniego  po wygaśnięciu lub  rozwiązaniu  umowy i demontażu  osprzętu.
Dokonanie     naprawy     uszkodzeń,    jak    również     przywrócenie    stanu     pierwotnego    winno     nastąpić    w
nieprzekraczalnym terminie 30 dni od  dnia  rozwiązanla albo wygaśnięcia  umowy.
W   przypadku   niepodjęcia   prac   przez   Dzierzawcę   bądź   ich   wykonania   w   sposób   niezgodny   z   umową,
Wydzierzawiający  ma   prawo  powierzyć  lch  wykonanie  innemu  podmiotowi  i  obciążyć  Dzierżawcę  kosztami
powstałymi z tego tytułu.
W  trakcie  wykonywania   robót   instalacyjnych   oraz   innych   robót   przewidzianych   treścią   niniejszej   umowy
Dzierżawca zobowiązuje się do zachowania w miejscu wykonywania robot porządku, jak również przestrzegania
wszelkich  procedur obowiązujących  na  poszczególnych oddziałach Wydzierzawiającego.

§5
W  przypadku  remontu  pomieszczeń  lub  ich  zmian  funkęjonalnych  Dzierżawca  zobowiązany  jest  do  demontażu
odbiorników 1`/ z tych pomieszczeń oraz dostosowanie instalaęji antenowej do nowych warunków we własnym
zakresie i  na własny koszt.  Wydzierżawiający pisemnie poinformuje  Dzierzawcę o planowanym  remoncie lub
zamianach funkqonalnych  pomieszczeń ł terminie  ich  realizaęji.

§6
Dzierzawca  oświadcza,  ze  spełnia  wszelkie  określone  przepisami  prawa  wymogi  do  pobierania  opłat związanych  z

prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na rozpowszechnianiu programów telewizy].nych krajowych na
zasadach określonych art.  2  ust.  2 Ustawy z dnia  29 grudnia  1992 roku o radiofonii  i telewizji  (Dz.  U. z 2022 r.  poz.
1722  t.j.),  a  działalność taka  nie wymaga  prawem  przewidzianych  koncesji.  Aktualny odpis  z  właściwego  rejestru
albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidenq.i działalności gospodarczej oraz kopia umowy ze Stowarzyszeniem
Autorów ZAiKS stanowią  nr 3  i  4 do  Umowy.

§7
1.    Dzierżawca   zapłaci   Wydzierzawiającemu   miesięczny   czynsz   netto   w   wysokości   .........   zł   za   dzierżawę

powierzchh] pod montaż 1 odbiornika telewizyjnego  powiększony o obowiązującą w dacie wystawania
faktury stawkę podatku VAT i  pomnożony przez liczbę zainstalowanych odbiorników telewizy]nych, dalej zwany
"Opłatą".

2.    Każda zmiana  ilości odbiorników T\/,   musi  być zgłaszana Wydzierżawiającemu w fomie pisemnej.



3.   W   przypadku   konieczności   wytączenia   części   sieci   powyżej   1   miesiąca   z   przyczyn   leżących   po   stronie
Wydzierżawiającego  (remont sal,  modernizaęje  itp.) „Czynsz"  zostanie  pomnłejszony o wartość obliczoną jako
iloczyn wyłączonych odbiorników  i stawki  miesięcznego czynszu wskazanej  w ust.  1  +  należny podatek VAT.

4.   ,,Czynsz"    będzie    waloryzowany    bez    konieczności    zmiany    umowy    po    każdym    kolejnym    pełnym    roku
kalendarzowym  obowiązywania  umowy,  o  opiiblikowany  przez  Prezesa  GUS  średnioroczny  wskaźnik  wzrostu
cen  i  usług  konsumpcy]nych za  poprzedni  rok.

5.   Wartość czynszu  dzierżawnego opisanego w ust.  1  powyzej  nie zawiera w sobie opłaty z tytułu zużycia  energii
elektrycznej, które pokrywa Dzierżawca   według rzeczywistego zużycia.

6.   Czynsz  i oplata za  energię elektryczną  będą  płatne z dołu w terminie do  15 dnia  każdego  m-ca  na  podstawie
faktur VAT wystawionych  przez Wydzierżawiającego przelewem na konto wskazane przez Wydzierzawającego
na fakturze  lub do kasy Wydzierżawiajacego.

7.   Wszystkle  koszty  związane  z  funkcjonowaniem  Systemu  Telewizji  Szpitalnej  ponosi  Dzierżawca  (m.in.  ponosi
koszty związane z opłatą abonamentową i opłatami za energię elektryczną).

§8
1.       Dzierżawca odpowiada  za zainstalowanie i  obsługę sprzętu zgodnie zjego wymogami technicznymi.
2.       Wydzierżawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności  materialnej  i cywilnej  za  utratę  bądź zniszczenie

(awarie)   sprzętu   który  w   ramach   niniejszej   umowy  dostarczy   i   zainstaluje   Dzierżawca  jak   również   za
negatywne skutki spowodowane przez paqentów i  personel.

3.       Dzierżawca  ubezpieczy  od  wszelmch  ryzyk  i  odpowiednio  zabezpieay  DSTS  na  swój  koszt  i  we  własnym
zakresie na cały okres trwania umowy.

4.       Dzierzawca  ponosi  odpowiedzialność cywilną  za  wszelkje  szkody  powstałe  z tytułu  budowy oraz eksploataqi
sieci telewizy}nej.  Dzierżawca  posiada  stosowne  ubezpieczenia O.C.  od  następstw nieszczęśliwych wypadków
1 zdarzeń losowych przez cały okres trwania niniejszej  umowy, które stanowią załącznik nr 5 do umowy.

§9
1.       Sprzęt  zainstalowany  przez  Dzierżawcę  nie  może  w  żaden  sposób  zakłócać  pracy  aparatury  medycznej  w

Szpitalu.
2.       W  przypadku   stwierdzenia   i   udokumentowania  takiego  wpływu   przez  Szpital,   Dzierżawca   będzie  musiał

dokonać odpowiednich modernizac]i sprzętu bądź będzie musiał natychmiast wycofać ten sprzęt z eksploataę]i
bez  możliwości  dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań  od  Wydzierżawającego.  W  przypadku  modernizacji
do czasu jej  przeprowadzenia sprzęt ten będzie wyłączony z eksploatadi.

3.       W  przypadku   przedteminowego  rozwiązania   umowy  przez   Dzierzawcę,  Wydzierzawiającemu   przysługuje
prawo do  nieodpłatnego przejęcia  instalac]i  kablowej  na terenie Szpitala.

§10
1.       Dzierzawca oświadcza,  iż zamontowane  instalacje i   odbiomiki telewizyjne gwarantują  bardzo dobrą jakość

odbioru  minimum wszystkjch  programów naziemnej telewizji cyfrowej (w szczególności: T\/PIHD, ll\/P1,
lvp2HD,lvp2, lvp lnfo,  Polo lv, Eska lv,11`/, ATM  Rozrywka, lvN, TVN 7, Polsat,  Polsat Sport   News, lv
4, lv 6, lv Puls, lv Puls 2, lvp Historia, lvp Kultura i lvp Polonia),

§11
1.       Niniejsza  umowa  zostaje zawarta  na okres 5 lat i wchodzi w życie z dniem jej  podpisania,  pod warunkiem,

iż organ  założycielski Wydzierżawiającego wyrazi  zgodę na jej zawarcie.

§12
1.   Wpłacone  przez  Dzierżawcę  w  postępowaniu  przetargowym  wadium  w  wysokości  5.000,00  zł  (pięć  tysięcy

złotych), zostaje zaksięgowane jako kauda, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego)
wobec Dzierzawcy z tytułu  wykonywania  ninlejszej  umowy.

2.   Wadium  (Kaucja)  przechowywane jest na  wydzielonym  koncie bankowym.
3.   W  przypadku  zalegania  przez  Dzierzawcę  z  czynszem  za  jeden  miesiąc,  Wydzierzawiający  ma  prawo  pokryć

zaległości z kauę)i zabezpieczającej. 0 pobraniu Wydzierzawiający niezwłocznie powiadomi  Dzierżawcę,  który w
ciągu 7 dni jest zobowiązany do uzupełnienia  kaucji do  kwoty 5.000,00 zł.  (słownie:  pięć tysięcy złotych).

§13
1.   Umowę może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej, po uprzednim 3-miesięcznym okresie

wypowiedzenia, liczonym na  koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku zaistnienia okoliczności, których  nie
można   było   przewidzieć  w   chwili   zawarcia   umowy,   które   uniemożliwią  jej   dalsze   wykonywanie:,   w  tym
stosownych   decyzji   organu   założycielsŃego   Wydzierzawiającego,   zmiany   przepisów   prawnych   w   zakresie
dopuszczalności  świadczenia  usług  płatnego odb`ioru  programów telewizy]nych w  publicznych  zakładach  opieki
zdrowotnej.



2.   Wydzierżawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  bez  wypowiedzenia,  w  przypadku  gdy
druga strona  rażąco narusza  postanowienia  umowy, w tym w szczególności:
a) brak uregulowania należności za co najmniej dwa okresy płatności, po bezskutecznym upływie wyznaczonego

dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty;
b) instalaęja wykonana  przez  Dzierżawcę wykorzystana jest w sposób sprzeczny z niniejszą umową,
c) w terminie i warunkach określonych w §5  pkt 2  nie zostaną wykonane prace remontowe bądź ich wykonanie

będzie niezgodne z umową
d)  Dzierżawca  nie  dopełni  któregokolwiek  spośród  obowiązków wynikających  z treści  przedmiotowej  umowy  i

to pomimo wezwania go do jego wypełnienia;

§14
1.   Cesja  praw  wynikających  z  niniejszej  umowy oraz  poddzlerżawlenie/podnajęcie  przedmlotu  nlnlejszej  umowy

na rzecz osoby trzeciej wymaga pisemnej zgody Wydzlerżawlającego pod  rygorem nleważnoścl.
2.   Dzierzawca zobowiązany jest:

a)  powiadomić  Wydzierżawiającego  o  zmianach  organizacyjno  -prawnych,  które  miałyby  miejsce  w  okresie
trwania  niniejszej  umowy.

b) przedstawić komplet dokumentów dotyczący następcy prawnego Dzierżawcy.

§15
Wszelkie zmiany niniejszej  umowy wymagają formy pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

§16
Wszelkie  spory  mogące  wynikać  z  treści  umowy,  strony  zobowiązują  się  rozwiązywać  na  drodze  polubownej.
W przypadku braku możliwości zawarcia ugody strony poddają spór rozstrzygnlęciu Sądu Powszechnego właściwego
d la Wydzierżawiającego.

§17

W sprawach  nieuregulowanych  umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§18
1.   Umowę   sporządza    się   w   trzech   jednobrzmiących   egzemplarzach:    2    egzemplarze   dla   Zamawiającego

i  1  egzemplarz dla Wykonawcy.
2.   Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  status  dużego  przedsiębiorcy  w  rozumieniu  art.  4  pkt  6  Ustawy  z  dnia  s

marca  2013  roku o  pizeciwdziałaniu  nadmiernym opóźnieniom w transakqach  handlowych.
3.   Załączniki stanowiące   integralną część Umowy

•       Załącznik nr l -Formularz ofeTty
•       Załączniknr2 -Warunkj  przetargu
•       Załącznik nr 3  -Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do

ewidenqi  działalności  gospodarczej.
•       Załącznik nr 4 -Kopia umowy ze stowarzyszeniem Autorów zAiKS
•       Załącznik nr 5-Kopia  ubezpieczenia  Dzierzawcy
•       Załącznik nr 6 -Wykaz zamontowanych odbiorników i  pozostałego sprzętu wchodzącego w skład

DSTS  (ilość  i  miejsce  zamontowania)
•       Załącznik nr 7 -Wykaz  programów,  których odbiór Dzierżawca  zapewnia

DZIERŻAWCA Vwuizlf:RZPIW"A|N



Zalączn]k nr 4 do warunkó`^/ przetargu

KLAUZULA IN FORMACYJNA DO"tzACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawlający  udostępnla  dane  osobowe,  o  których  mowa  w  art.   10  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Racly  (UE)  2016/679  z  dnia  27
kwietnia  2016  r.  w  sprawle  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenla  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016,  str.   1,  z  późn.  zm.),
zwanego dalej  "rozporządzenlem  2016/679",  w celu  umożliwienia  korzystanla ze środków ochrony prawnej,  o których mowa w dziale VI,  do upływu
terminu  do  ich  wniesienia.
1.       Zgodnle z  art.  13  ust.1  i  2  rozporządzen!a  Parlamentu  Europejskiego  1  Rady  (UĘ)  2016/679 z dnla  27  kwietnla  2016  r.  w sprawie  ochrony  Na

podstawie  Rozporządzenia  Pariamentu  Europejsklego  1  Rady  (UE)    2016/679  w  sprawle  ochrony  osób flzycznych  w  zwlązku  z  przetwarzaniem
danych  osobowych  1  w sprawle  swobodnego  przepływu  taklch  danych  oraz  uchylenla  dyrelqMry 95/46/WE (ogólne  rozporządzeme o  ochronie
danych  -zwane dale]  RODO),  pragnlemy Państwa  poinformować,  że:

2.       Administratorem  Panj/Pana  danych  c6obowych  jest  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  nr  1  im.
Norberta  Bariickiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź,  ul.  Kopcińskiego 22.

3.      Admmstrator wyznaczył lnspektora Ochrony Danych  Osobowych.  Dane kontaktowe:  Pan  Mariusz Jaworski,  kontakt:  e-mail:  iod@barlicki.pl.
4.      Administrator  przetwarza  Panl/Pana  dane  osobowe  w  celu  zwlązanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą:

Dostawa produktów famaceutycznych - programy lekowe  - na podstawie art. 6 ust.  1  lit. c RODO.
5.      Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmloty,  którym  udostępniona  zostanie  dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o

art.   18  i  inne  ustawy  z  dnla   11  wrześnla  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publlcznych  (z  późnlejszymi  zmianam),  dalej  zwana  „Pzp'',  a  takze
podmiotom  uprawnionym - na  podstawie  umów o  powerzenie przetwarzania  danych osobowych  (w szczególności  podmiotom wsplerających
adminlsti?tora w organizac]i  postępowania o udzielenie zamówlenia publicznego).

6.      Panl/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  zgodnie  z  art.  78  ustawy  Pzp,  przez  okres  4  lat  od  dnla  zakończenla  postępowania  o
udzielenie   zamówlenla,   a   jeżell   czas   trwanla   umowy   przekracza   4   lata,   okres   przechowywania   obejmuje   cały   czas   tn^łanla   umowy,
uwzględniając okres rękojmi  i gwaran®i  oraz okres przedawnlenla  roszczeń.

7.      Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest  wymoglem  ustawowym  określonym  w
przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udzjalem  w  postępowaniu  o  udzlelenle  zamówienia  publicznego  -  konsekwenqe  niepodania  określonych
danych wynlkają z ustawy Pzp.

8.       Posiada  pani/Pan:
8.1.   prawo dostępu do danych osobowych  Panl/Pana dotyczących (art.15  RODO);
8.2.   prawo  do  sprostowanla   Panl/Pana   danych   osobowych   (art.   16   RODO)   -  przy   czym   skorzystanie   z   prawa   sprostowanla   nle   może

skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanoweń  umowy w zakresie  niezgodnym  z
ustawą  Pzp oraz nie może  naruszać integralności  protokołu oraz jego załączników;

8.3.   prawo żądania od Admlnistratora ogranlczenia przetwarzania danych osobowych (art.  18  RODO) -z zast)zeżeniem  przypadków,  o których
mowa  w  art.  18  ust.  2  RODO,  to jest  prawa  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowanla  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w
celu  zapewnjenia  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej  lub  w  celu  ochrony  praw  lnnej  osoby  fizycznej  lub  prawnej  lub  z  uwagj  na
ważne względy interesu  publicznego Un(l  Europejskiej  lub państwa członkowskiego;

8.4.   prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych
Pani/Pana dotyczących  narusza  przepisy  RODO.

9.       Nie przysliiguje  panl/Panu:
9.1.   prawo do usunlęcla  danych osobowych  (w zwązku z art.  17 ust.  3 lit.  b, d lub e  RODO);
9.2.   prawo do przenoszenia danych  osobowych  (o którym  mowa w art.  20  RODO);
9.3.  prawo   sprzeclwu,   wobec   przetwarzania   danych   osobowych   (na   podstawie   art.   21   RODO),   gdyż   podstawą   prawną   przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art.  6 ust.  1  lit,  c RODO.
10.    W przypadku gdy osoba,  której dane dotyczą wnosi  do Administratora o:

10.1.potwlerdzenie, czy przetwarzane są dane jej dotyczące;
10.2.iizyskanle dostępu do danych jej dotyczących oraz informac]i  o:

10.2.1.       celach  przetwarzania;
10.2.2.       kategoriach odnośnych danych osobowych;
10.2.3.       infomac]i  o  odbiorcach  lub  kategoriach  odbiorców,  którym  dane  osobowe  zostały  lub  zostaną  ujawnione  (w  szczególności  o

odblorcach w państwach tizeclch  lub organizaę]ach międzynarodowych);
10.2.4.      planowanym okresle przechowywania danych lub kryteriach  ustalanla tego okresu;
10.2.5.       prawle  do  Żądanla  od  Admlnlso.atora  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenla  przetwarzanla  danych  osobowych  dotyczącego

10.2. 6.     #:Yć ;t#j,8:i:esę8%Fdąć ::::ndu° nwa:!zeosłę;nćags,PHecIWU wobec taHego pHetwarzania;
10.2.7.      źródle danych osobowych jeżeli  nie zostały one zebrane od osoby,  której dane dotyczą;
10.2.8.      zautomatyzowanym  podejmowanlu decyzjl,  w tym o profilowaniu oraz lstomych zasadach  lch  pode]mowania;

10.3.uzyskanle   informacjj   o   odpowlednlch   zabezpjeczeniach   (o   których   mowa   w   art.   46   ogólnego   rozporządzenia   o   ochronie   danych),
zwązanych z przekazaniem, jeżell dane osobowe są przekazywane do państwa trzeaego lub organlzaęjl mlędzynarodowej,

10.4.dostarczenie  kopll  danych   podlegających  przetwarzanlu;   a  wykonanie  powyższych  obowiązków  wymagałoby  nlewspółmlernie  dużego
wysllku   zamawlający   może   żądać   od   osoby,    której   dane   dotyczą,   wskazanla   dodatkowych   infomaę]i   mających   na   celu
sprecyzowanle  żądanla,  w  szczególności  podania  nazwy  lub  daty  postępowanla  o  udzlelenle  zamówienia  publicznego  lub  konkursu
ewentualnle wskazanla  nazwy lub daty zakończonego  postępowania o udzielenie zamówienla.

11.    W przypadku wystąpienia  przez osobę,  której  dane dotyczą do Adminlstratora  z żądaniem  ograniczenia  przetwarzania,  żądanle to nle ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenla  postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego lub konkursu.

*        Wy]aśnienie:        skorzystanie        z        prawa        do        sprostowania        nie        może        skutkować        zmianą        wyniku        postępowania

o   udzielenle  zamówienia   publicznego  ani   zmianą  postanowień   umowy  w  zakresie   niezgodnym   z  ustawą   Pzp  oraz   nie   może   naruszać
lntegralnoścl  protokołu oraz jego załączników.

**  Wy]aśnienie:  prawo do ogranlczenia  przetwarzanla  nle  ma  zastosowania  w odniesieniu  do  przechowywania,  w celu  zapewnlenla  korzystania

ze   środków   ochrony  prawnej   lub  w   celu   ochrony   praw   lnnej   osoby  fizycznej   lub   prawnej,   Iub  z   uwagi   na   ważne  względy   interesu
publicznego Unii  Europejskiej  lub  państwa członkowskjego.

Wystąpienie  z  żądanlem,  o  którym  mowa  w  art.   18  ust.  1  rozporządzenia  2016/679,  nle  ogranlcza  przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówlenia  publlcznego lub  konkursu.


