
Wojewódzki Zespół  Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 
ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław 

centrum medyczne 
DOBRZYŃSKA 

Wrocław, dnia 10.10.2022r. 
nr sprawy: 2/LOG/22 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
dotyczące: „Postępowania na najem basenu i przyległych pomieszczeń  w budynku WZSOZ wraz 
z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych z zakresu rehabilitacji dzieci i dorosłych w najmowanym basenie" 

Wojewódzki Zespół  Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej (WZSOZ), ul. Dobrzyńska 21/23, 

50-403 Wrocław, udziela odpowiedzi na pytania zadane do niniejszego postępowania: 

Pytanie nr 1: 

Umowa Najmu 

Paragraf 1 

Punkt 7 

przyjmuje ten stan bez uwag i zastrzeżeń  ( przestrzeń  wynajmowana to nie tylko niecka basenowa, a co za 

tym idzie „ nie znamy stanu technicznego pozostałych pomieszczeń )? 

Odpowiedź  nr 1: 

dotyczy zapisu w § 1 ust. 7 wzoru umowy najmu (załącznik nr 2 do Requiaminu postępowania):  
Należy zaznaczyć, że pomieszczenia stanowiące przedmiot najmu nie były użytkowane po wykonanej 

przebudowie i znajdują  się  w stanie bardzo dobrym. Oferent może zapoznać  się  ze stanem technicznym 

przedmiotu najmu przed złożeniem oferty - WZSOZ umoż liwi przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu 

uzgodnienia dogodnego dla obu Stron terminu wizji lokalnej, WZSOZ zwraca się  z prośbą  o kontakt 

telefoniczny pod numerem: 507-602-046. Oferent nie jest w stanie sprawdzić  jedynie poprawności działania 

niecki basenowej wraz ze związaną  z nią  instalacją  bez uruchomienia basenu, co zostało w przewidziane 

i zastrzeżone w § 1 ust. 7 umowy najmu. 

Pytanie nr 2: 

Umowa Najmu 

Paragraf 2 

Punkt 1/10 

W odniesieniu do paragrafu 3 ust. 3-11 - nieakceptowalny 

Odpowiedź  nr 2: 

dotyczy zapisu w § 2 ust. 1-10 wzoru umowy najmu (załącznik nr 2 do Requlaminu postępowania):  

Zgodnie z warunkami umowy najmu, rozruch i uruchomienie basenu (§ 3 ust. 3-4 umowy najmu), 

a następnie jego utrzymanie i obsługa (§ 2 ust. 1-10 umowy najmu), leżą  po stronie Najemcy. Wynajmujący 

bierze jednak na siebie koszty oraz realizację  napraw ewentualnych usterek/awarii w zakresie niecki 

basenowej i związanej z nią  instalacji, które mogą  ujawnić  się  podczas próby rozruchu basenu i są  skutkiem 

przestoju tych elementów. 

Pytanie nr 3: 
Umowa Najmu 

Paragraf 2 

Punkt 2 

Przedmiot najmu nie jest własnością  najemcy 
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Odpowiedź  nr 3: 

dotyczy zapisu w § 2 ust. 2 wzoru umowy najmu (załącznik nr 2 do Requ/am lnu postępowania):  
WZSOZ zgadza się  z twierdzeniem, że przedmiot najmu nie jest własnością  Najemcy. WZSOZ ma jednak 
prawo wymagać  i wymaga, aby Najemca ubezpieczył  we własnym zakresie przedmiot najmu oraz jego 
wyposażenie od zdarzeń  losowych i kradzieży. 
Ponadto należy zaznaczyć, że najem nie obejmuje wyposażenia, tylko pomieszczenia wraz z niecką  
basenową  i związaną  z nią  instalacją. 

Pytanie nr 4: 

Umowa Najmu 
Paragraf 2 

Punkt 2/8,9 

Najemca wyposaża przedmiot najmu? To co najemca wynajmuje poza niecką  basenową? 
Odpowiedź  nr 4: 

dotyczy zapisu w § 2 ust. 2, 8, 9 wzoru umowy najmu (załącznik nr 2 do Requlaminu postępowania):  
Zgodnie z zapisami w pkt 1.1.1) Regulaminu postępowania oraz § 1 ust. 2 umowy najmu, przedmiot najmu 
stanowią  pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 93,69 m2  wraz z niecką  basenową  i związaną  z nią  
instalacją. Wynajem nie obejmuje wyposażenia. Wyposażenie, między innymi to, o którym mowa 
w § 2 ust. 8 i 9 umowy najmu, musi zapewnić  Najemca. 

Pytanie nr 5: 

Umowa Najmu 
Paragraf 2 

Punkt 13 

Jeżeli najemca nie może korzystać  ze sprzętu, który wynajmuje, to co wynajmuje? 

Odpowiedź  nr 5: 

dotyczy zapisu w § 2 ust. 13 wzoru umowy najmu (załącznik nr 2 do Requlaminu postępowania):  

Zgodnie z zapisami w pkt 1.1.1) Regulaminu postępowania oraz §1 ust. 2 umowy najmu, przedmiot najmu 

stanowią  pomieszczenia wraz z niecką  basenową  i związaną  z nią  instalacją. Wynajem nie obejmuje 

wyposażenia. 

Aktualnie w pomieszczeniu z niecką  basenową  nie ma żadnego podnośnika. WZSOZ dopiero planuje 

pozyskać  środki na jego zakup. Jeś li podnośnik basenowy zostanie zakupiony i zamontowany, nie będzie 

stanowił  elementu przedmiotu najmu. Z uwagi na warunki przyznania spodziewanej dotacji, podnośnik nie 

będzie mógł  być  używany do celów komercyjnych, stąd urządzenie będzie obsługiwane przez pracownika 

WZSOZ wyłącznie dla potrzeb pacjentów WZSOZ skierowanych w ramach umowy z NFZ. 

Pytanie nr 6: 

Umowa Najmu 
Paragraf 3 
Punkt 3 
Najemca, powinien odebrać  uruchomiony przedmiot najmu. 

Odpowiedź  nr 6: 

dotyczy zapisu w § 3 ust. 3 wzoru umowy naimu (załącznik nr 2 do Requlaminu postępowania):  

Najemca musi wywiązać  się  ze wszystkich zobowiązań  wynikających z umowy najmu, ale właśnie dlatego 

wywoławcza stawka czynszu najmu została ustalona przez WZSOZ na tak niskim poziomie. 

Zgodnie z założeniami umowy najmu, uruchomienie basenu leży po stronie Najemcy, z tym że Wynajmujący 

bierze na siebie koszty oraz realizację  napraw ewentualnych usterek/awarii w zakresie niecki basenowej 
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i związanej z nią  instalacji, które mogą  ujawnić  się  podczas próby rozruchu basenu i są  skutkiem przestoju 

tych elementów. 

Wynajmujący przekazuje Najemcy w użytkowanie, ale też  zarządzanie i utrzymanie pomieszczenia wraz 

z niecką  basenową  i związaną  z nią  instalacją. 

Pytanie nr 7: 
Umowa Najmu 

Paragraf 3 
Punkt 12 
Dlaczego najemca ma być  obciążony kosztami? Wynajmowany przedmiot nie jest własnością  najemcy. 

Odpowiedź  nr 7: 
dotyczy zapisu w § 3 ust. 12 wzoru umowy naimu (załącznik nr 2 do Requlaminu postępowania):  
Wynajmujący przekazuje Najemcy w użytkowanie, ale też  zarządzanie i utrzymanie pomieszczenia wraz 

z niecką  basenową  i związaną  z nią  instalacją. 

Jeśli usterki/awarie w zakresie niecki basenowej lub związanej z nią  instalacji, będą  spowodowane 

niewłaściwym użytkowanie lub innym zawinionym działaniem lub zaniechaniem Najemcy, Wynajmujący 

nie widzi podstaw do ponoszenia jakichkolwiek kosztów naprawy. W przypadku innych usterek i awarii 
(nie dotyczy tych, które ujawnią  się  podczas rozruchu basenu i są  spowodowane przestojem), w zasadzie 
pełne koszty naprawy powinien ponosić  Najemca, jako jedyny użytkownik, jednak - wychodząc naprzeciw 

Najemcy - Wynajmujący zobowiązał  się  do poniesienia części kosztów tej naprawy. 

Pytanie nr 8: 
Umowa Najmu 

Paragraf 4 

Punkt 1 
Jakie prace remontowo budowlane są  przewidywane? 

Odpowiedź  nr 8: 
dotyczy zapisu w § 4 ust. 1 wzoru umowy najmu (załącznik nr 2 do Requlaminu postępowania):  

WZSOZ nie przewiduje konieczności ani potrzeby wykonania żadnych prac adaptacyjnych, remontowo- 

budowlanych. 
Wskazany zapis umowy najmu powstał  z myś lą  o pozostawieniu Najemcy możliwości wykonania takich prac. 

Pytanie nr 9 
Umowa Najmu 

Paragraf 4 
Punkt 5,6 
Dlaczego najemca ma montować  licznik na swój koszt bez zwrotu poniesionych nakładów? 

Odpowiedź  nr 9: 
dotyczy zapisu w § 4 ust. 5, 6 wzoru umowy naimu (załącznik nr 2 do Requlaminu postępowania):  
Najemca może, ale nie musi zamontować  podlicznik energii elektrycznej. Jeśli Najemca tego nie zrobi, 

będzie obciążany kosztami energii elektrycznej wg wyliczeń  opisanych w pkt 11.1 Zasad naliczania opłat 

eksploatacyjnych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy najmu. 

Z punktu widzenia Wynajmującego montaż  w/w podlicznika nie jest konieczny, jednak dopuszcza taką  
możliwość, o ile Najemca uzna, że będzie to dla niego korzystniejsze rozwiązanie. Wynajmujący nie widzi 

jednak podstaw do ponoszenia przez siebie kosztów montażu podlicznika. 
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Pytanie nr 10: 

Umowa Najmu 

Paragraf 5 

Punkt 4 

W jaki sposób wynajmujący chce sprawdzać  najemcę? 
Odpowiedź  nr 10: 
dotyczy zapisu w § 5 ust. 4 wzoru umowy najmu (załĘcznik nr 2 do Requ/aminu postępowania):  
Wynajmujący ma prawo do przeprowadzania kontroli stanu faktycznego oraz dokumentacji. 

Pytanie nr 11: 

Umowa Najmu 

Paragraf 6 

Punkt 3 

Brak zapisu ...w oparciu o zakontraktowaną  ilość  godzin dla pacjentów przychodni.. 
Odpowiedź  nr 11: 
dotyczy zapisu w § 6 ust. 3 wzoru umowy najmu (załącznik nr 2 do Requlaminu postępowania):  
W § 6 umowy najmu mowa jest o opłatach dotyczących czynszu najmu. Czynsz najmu nie jest w żaden 
sposób powiązany z ilością  godzin przeznaczonych dla pacjentów WZSOZ określonych w umowie 
na świadczenia zdrowotne. 

Pytanie nr 12: 

Umowa Najmu 

Paragraf 6 

Punkt 7 

Oznacza, że po podpisaniu umowy nastąpi podwyżka czynszu. 
Odpowiedź  nr 12: 
dotyczy zapisu w § 6 ust. 7 wzoru umowy najmu (załącznik nr 2 do Requlaminu postępowania):  
Jest to standardowy zapis w umowach najmu. 

Czynsz najmu będzie waloryzowany nie częściej niż  raz w roku wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług 
opublikowanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Nie będzie to zatem podwyżka o dowolną  kwotę  i w 
dowolnym terminie. 

Pytanie nr 13: 

Umowa Najmu 

Paragraf 7 

Punkt 1/3 

Dlaczego najemca ma zakładać  licznik na własny koszt? 
Odpowiedź  nr 13: 
dotyczy zapisu w § 7 ust. 3 wzoru umowy naimu (załącznik nr 2 do Requlaminu postępowania):  
Najemca może, ale nie musi zamontować  podlicznik energii elektrycznej. Jeśli Najemca tego nie zrobi, 
będzie obciążany kosztami energii elektrycznej wg wyliczeń  opisanych w pkt 11.1 Zasad naliczania opłat 
eksploatacyjnych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy najmu. 

Pytanie nr 14: 

Umowa Najmu 

Paragraf 7 

Punkt 10 
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Kto ma zapłacić  za podłączenie linii telefonicznej? 

Odpowiedź  nr 14: 

dotyczy zapisu w § 7 ust. 11 wzoru umowy najmu (załącznik nr 2 do Requlaminu postępowania):  
Wynajmujący nie ma potrzeby korzystania z usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 
w pomieszczeniach stanowiących przedmiot najmu i nie widzi uzasadnienia dla ponoszenia przez siebie 
takich kosztów. Jeś li jednak Najemca będzie miał  taką  potrzebę, zapisy umowy najmu dają  mu taką  
możliwość, jednak wszelkie koszty z tym związane ponosi Najemca. 

Pytanie nr 15: 

Umowa Najmu 

Paragraf 8 

Cały paragraf do analizy, gdyż  jest napisany enigmatycznie. 
Odpowiedź  nr 15: 

dotyczy zapisu w § 8 wzoru umowy naimu (załącznik nr 2 do Requlaminu postępowania):  
Umowa najmu zawarta na czas określony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może zostać  
wypowiedziana tylko w przypadkach ściśle określonych w umowie. Możliwości wcześniejszego rozwiązania 

umowy najmu zostały opisane w § 8 umowy. 

Zapis w § 8 ust. 4 umowy najmu dodatkowo zabezpiecza Najemcę  - na okres 12 miesięcy od daty 

obowiązywania umowy najmu - przed wcześniejszym jej wypowiedzeniem przez Wynajmującego w sytuacji, 

gdy dalszy wynajem nie będzie korzystny/ opłacalny dla Wynajmującego. 

Pytanie nr 16: 

Umowa na świadczenia zdrowotne 

Zapisy umowy nie wspominają  o jakichkolwiek, nawet przykładowych stawkach. 

Biorąc pod uwagę, że wynajmujący chce rozliczać  swoich pacjentów o stawkę  godzinową, a jednocześnie 

wskazuje różny czas trwania zabiegu, taki sposób rozliczania jest nieakceptowalny. 

Odpowiedź  nr 16: 
dotyczy wzoru umowy na świadczenia zdrowotne (załącznik nr 3 do Requlaminu postępowania):  

Oferent jest zobowiązany wskazać  w swojej ofercie stawkę  w zakresie realizacji świadczeń  zdrowotnych 

za jedną  godzinę, która stanowi kryterium oceny ofert przez WZSOZ. 

Rozliczenia między Stronami będą  odbywać  się  w oparciu o ilość  godzin przewidzianą  dla Udzielającego 

zamówienia w Harmonogramie wykorzystania basenu, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 

na świadczenia zdrowotne, a zatem ilość  pacjentów, czas trwania zabiegu dla pojedynczego pacjenta nie ma 

tu znaczenia. Przyjmujący zamówienie ma być  w gotowości do udzielania świadczeń  w godzinach 

wskazanym w w/w harmonogramie. 

Pytanie nr 17: 

Umowa na świadczenia zdrowotne 

Nie ma zapisu, że wynajmujący bierze pełną  odpowiedzialność  za diagnozę  oraz trafność  zalecanych 

zabiegów. 

Odpowiedź  nr 17: 

dotyczy wzoru umowy na świadczenia zdrowotne (załącznik nr 3 do Requlaminu postępowania):  

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w tym m.in. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej oraz ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty) regulują  zasady udzielania 

świadczeń  zdrowotnych. 
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Pytanie nr 18: 
Umowa na świadczenia zdrowotne 
Jakie są  zasady udzielania świadczeń, wynikające z umów zawartych przez wynajmującego? 
Odpowiedź  nr 18: 
dotyczy Zasad obsłuqi pacjentów Udzielajqceqo zamówienia, stanowiących załącznik nr 2 do wzoru umowy  
na świadczenia zdrowotne:  

Zasady udzielania świadczeń  na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia, wynikające z umów zawartych 
przez WZSOZ z NFZ i ZUS, zostały opisane w/w dokumencie. 

Pytanie nr 19: 
Umowa na świadczenia zdrowotne 
Najemca, może ponosić  odpowiedzialność, tylko za swoje błędy ( paragraf 2, punkt 11) 
Odpowiedź  nr 19: 

dotyczy zapisu w § 2 ust. 10 i 11 wzoru umowy na świadczenia zdrowotne (załącznik nr 3 do Requlaminu  
postępowania):  
Zgodnie z zapisem w § 2 ust. 10 umowy na świadczenia zdrowotne: „Przyjmujqcy zamówienie ponosi 
względem Udzielającego zamówienia pełną  odpowiedzialność  za wszelkie zdarzenia niepożądane z udziałem 
użytkowników (pacjentów, klientów) i pracowników basenu, jakie mogą  mieć  miejsce podczas realizacji 
niniejszej umowy." 

Zgodnie z zapisem w § 2 ust. 11 umowy na świadczenia zdrowotne: „Strony wobec osób trzecich ponoszą  
odpowiedzialność  solidarną  z tytułu roszczeń  odszkodowawczych związanych z udzielaniem świadczeń  
zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy." - zapis ten jest zgodny z art. 27 ust. 7 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Pytanie nr 20: 
Umowa na świadczenia zdrowotne 
Rozliczanie powinno odbywać  się  nie za godziny, a za pacjentów. 

Odpowiedź  nr 20: 
dotyczy wzoru umowy na świadczenia zdrowotne (załącznik nr 3 do Requlaminu postępowania):  

WZSOZ przyjął, że rozliczenia między Stronami będą  odbywać  się  w oparciu o ilość  godzin przewidzianą  dla 

Udzielającego zamówienia w Harmonogramie wykorzystania basenu, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 

na świadczenia zdrowotne. Przyjmujący zamówienie ma być  w gotowości do udzielania świadczeń  
w godzinach wskazanym w w/w harmonogramie. 

Pytanie nr 21: 
Umowa na świadczenia zdrowotne 

Nieakceptowane warunki rozwiązania umowy. Brak możliwości wymówienia umowy przez najemcę. 

Odpowiedź  nr 21: 
dotyczy zapisu w § 6 wzoru umowy na świadczenia zdrowotne (załącznik nr 3 do Requ/aminu 

postępowania):  
Umowa na świadczenia zdrowotne może być  rozwiązana za porozumieniem Stron. Przyjmujący zamówienie 

może rozwiązać  umowę, gdy Udzielający zamówienia zalega z płatnościami. 

Żadne za Stron (również  Udzielający zamówienia) nie może rozwiązać  bez powodu zawartej 

w wyniku konkursu na świadczenia zdrowotne umowy na czas określony. 
L 
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