Lublin, dn. 14-10-2021 r.
EDZ 245-17/21

Do Wykonawców
zainteresowanych udziałem w przetargu na
wynajem powierzchni
Dotyczy: przetarg na wynajem powierzchni na prowadzenie działalności w podziale na odrębne zadania:
Zad. 1

PUNKTU SPRZEDAŻY KWIATÓW, UPOMINKÓW, ARTYKUŁÓW DROGERYJNYCH

ARTYKOŁÓW SPOŻYWCZYCH w obrębie powierzchni

2

do 18 m zlokalizowanej na

I PAKOWANYCH

I piętrze budynku głównego (hol przy

wejściu głównym obok dyżurki ochrony)
Zad. 2

PUNKTU SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW

MEDYCZNYCH,

HIGIENICZNYCH,

KOSMETYKÓW LUB

PROWADZENIA PODOBNEJ DZIAŁALNOŚCI KTÓRA NIE NARUSZA REPREZENTACYJNEGO CHARAKTERU
HOLU w obrębie powierzchni

do 18 m2 zlokalizowanej na I piętrze budynku głównego (hol przy wejściu głównym obok szatni)

Zad. 3 PUNKTU SPRZEDAŻY ORAZ WYPOŻYCZALNI ŚRODKÓW ORTOPEDYCZNYCH SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA LUB PUNKTU SPRZEDAŻY ODZIEŻY, ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH, HIGIENICZNYCH,
KOSMETYKÓW w obrębie powierzchni do 10 m2 zlokalizowanej vis a vis punktu pocztowego obok wejścia na basen na
wysokim parterze Szpitala
Modyfikacja
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie dokonuje zmiany zapisów informacji dla oferentów dotyczących
przedmiotu przetargu i ustala się poniższe korekty:

- strona 2 – w dotychczasowych wymaganiach zakresie Zadania nr 3 zostaje dodany fragment
lub / alternatywnie,
w ramach prowadzonej działalności wymaga się sprzedaży w formie gotowej wyrobów kulinarnych i/lub cukierniczych i/lub
napojów produkcji własnej i/lub sprzedaży pakowanych artykułów spożywczych,
- strona 15 –w § 1 ust. 1 i 2 uzyskuje brzmienie:
1.

2.

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy powierzchnię 10 m2 (zlokalizowaną vis a vis punktu pocztowego obok wejścia na
basen na wysokim parterze Szpitala) do prowadzenia punktu sprzedaży odzieży /bielizny przydatnej pacjentom podczas
pobytu w Szpitalu, artykułów medycznych, higienicznych i kosmetyków
/lub
prowadzenia działalności handlowo usługowej w tym również działalności gastronomicznej
W ramach prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził sprzedaż sprzętu oraz materiałów medycznych do użytku
szpitalnego i domowego, akcesoriów medycznych dla personelu Szpitala i pacjentów, artykułów rehabilitacyjnych,
kosmetyków (w tym innowacyjnych kosmetyków leczniczych), bielizny, artykułów higienicznych, opatrunkowych,
ogólnodostępnych produktów farmaceutycznych nie wymagających sprzedaży koncesjonowanej,
/lub
sprzedaży w formie gotowej wyrobów kulinarnych i/lub cukierniczych i/lub napojów produkcji własnej i/lub sprzedaży
pakowanych artykułów spożywczych. Najemca zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków sanitarnych wymaganych
przez SANEPID. W przypadku nałożenia przez SANEPID kary na Najemcę z tytułu niespełnienia powyższego wymogu,
Najemca zobowiązany będzie do jej zapłaty.
Zapraszamy do składania ofert
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