
UMOWA DZIERZAWY NR 21012013

(,,Umowa")

zawarta w Rawie Mazowieckiej w dniu 15 listopada 2013 roku pomigdzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z

siedzibq w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14,96-2Q0 Rawa Mazowiecka, wpisanym

do Rejestru Stowarzyszef, Innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundaqi oraz

Samodzielnych Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej prowadzonego pzez Sqd

Rejonowy dla t-odzi-Sr6dmieScia w t-odzi XX Wydzial Krajowego Rejestru Sqdowego pod

numerem KRS 0000174011, REGON: 750081271, reprezentowanym przez Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Daniela Roberta Aptapskiego,

zwanego w dalszej czq6ci Umowy ,,Wydzierilawiajqcym" lub ,,SPZOZ"

Powiatem Rawskim reprezentowanym pzezZazqd Powiatu Rawskiego w skladzie:

1. Jozef Matysiak -Starosta Rawski

2. Marian Krzyczkowski - Wicestarosta

3. Jaroslaw Kobierski- Czlonek Zarzqdu

4. Tadeusz Damaz - Czlonek Zarzqdu

5. Marek Sekuter -Czlonek Zarzqdu

a

AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibE w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzafrskiego '1,

lok l l ,  20-262 Lublin, Numer KRS: 0000460523 reprezentowanq pzez:

1. Tomasza Kopca - Prezesa Zarzqdu

2. Macieja Zabelskiego - Wiceprezesa Zarzqdu

zwanqw dalszej czg6ci Umowy ,,Dzier2awcq"

(zalqczniki nr 1,2 i8 - dokumenty rejestrowe Wydzierzawiajqcego i Dzier2awcy, uchwala

Zgr om adzen i a Wspo I n ikow Dzierlawcy)

s l
1. Umowa zostaje zawarta w zwiqzku z wyborem oferty Dzier2awcy zlo2onej w przetargu

przeprowadzonym w trybie art..701 - 70s Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo6ciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, po2.651,

z po2n. zm.) oraz w wykonaniu Uchwaty Nr XXVll l /19412013 Rady Powiatu Rawskiego

w Rawie Mazowieckiej z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie wyrazenia zgody na

wydzier2awienie zabudowanych nieruchomo6ci poNozonych w obrqbie 4 Rawy Mazowieckiej,

bqdqcych wlasnoSciq Powiatu Rawskiego i Uchwaly Nr 29312013 Zazqdu Poiatu
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Rawskiego z dnia 23 l ipca 2013 roku w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie

sprzqtu, aparatury medycznej oraz wyposa2enia przez Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

2. OferlaDzieiawcy stanowi zalqcznik nr 3 do Umowy.

s 2
1. Na podstawie Umowy Wydzier2awiajqcy oddaje a Dzier2awca przyjmuje do u2ywania
i pobierania pozytkow przedmiot dzier2awy opisany w ust. 2 i 3 poni2ej w zamia n za zaplatq
czynszu.

2. Przedmiotem dzier2awy sq:

1) stanowiqca wlasno6c Powiatu Rawskiego i pozostajqca w uzytkowaniu S1ZOZ
w Rawie Mazowieckiej zabudowana nieruchomoSc oznaczona w ewidencji grunt6w

i budynkow numerami dzialek 30719 o pow. 1,3964 ha i 307111 o pow. 0,6894 ha,
polozona w obrqbie 4 Rawy Mazowieckiel przy ul. Warszawskiej 14, dla ktorej
prowadzona jest ksiqga wieczysta KW Nr LDl R/00040066/O ,,Nieruchomo5c".
NieruchomoSc jest zabudowana budynkami Szpitala Sw. Ducha oraz Dzialu
Ratownictwa Medycznego - przeznaczonymi na prowadzenie dzialalnoSci leczniczej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka,
grunty o przeznaczeniu: tereny zabudowy uslugowej sluzby zdrowia oraz opieki
spolecznej i  socjalnej. Nieruchomo6c jest obciqzona:

a) w dz. lll KW- sluzebnoSc przesylu na czas nieoznaczony,

b) w dz. lV KW- hipoteka umowna lqczna - zalqcznik nr 9 do umowy;
2) spzqt, aparatura medyczna oraz wyposazenie Samodzielnego Publicznego Zakladu

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przeznaczone do prowadzenia dzialalnoSci
leczniczei, stanowiqce wlasno66 Wydzieriawiajqcego oraz Powiatu Rawskiego

,,wyposa2enie" - zwane dalej lqcznie ,,przedmiotem dzier2awy,,- zalqcznik nr 4
i nr 5 do Umowv.

s 3
Dzier2awca zobowiqzuje sig do:

1) przejqcia i zapewnienia ciqgloSci udzielania Swiadczeri zdrowotnych
w wydzier2awionych obiektach w rodzaju'. stacjonarne calodobowe lecznictwo
szpitalne, ratownictwo medyczne, ambulatoryjna opieka specjal istyczna, co najmniej
w zakresie dotychczas realizowanym przez Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej bez ograniczenia ich dostqpno6ci, warunkow
udzielania i  jakoSci, w szczeg6lno6ci na Eecz osob objqtych ubezpieczeniem

zdrowotnym, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2oo4 roku
o Swiadczeniach opieki zdrowotnej f inansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz.U.

z 2008 roku Nr 164, poz1027z po2n zm.) i  innych przepisow, gwarantujqcych



2)

3)

5)

6)

4)

osobom ubezpieczonym bezplatne udzielanie Swiadczer'r zdrowotnych w oparciu

o umowy zawarle z Narodowym Funduszem Zdrowia ,,NFZ", jego nastqpcE prawnym

lub innym platnikiem Swiadczeri zdrowotnych. Powyzsze zobowiqzanie nie ogranicza

prawa Dzier2awcy do realizacji komercyjnych Swiadczen zdrowotnych;

przejqcia w trybie arL 231 Kodeksu pracy pracownikow SPZOZ wedlug stanu na

dziei 31 grudnia 2013 roku zgodnie z wykazem stanowi4cym zalqcznik nr 6 do

Umowy (zalqcznik zostanie zaktualizowany w razie koniecznoSci na dzieri 31 grudnia

2013 roku) i  kontynuowania tego zatrudnienia przez okres 12 miesigcy oraz

realizowania wszystkich zobowiqzan wynikajqcych ze stosunku pracy;

przeprowadzenia inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i dostosowania

istniejqcych budynkow i budowli wchodzqcych w sklad Przedmiotu dzierzawy do

wymogow rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie

szczeg6lowych wymagan, jakim powinny odpowiada6 pomieszczenia i uzqdzenia

podmiotu leczniczego wykonujqcego dzialalno6c leczniczq(Dz. U.22012 roku, poz.

739) i innych obowiqzujEcych w tym zakresie przepisow prawa oraz wyposa2enia,

wymiany i doposazenia go w sprzqt i  aparaturq medycznq w terminie do 31 grudnia

2016 roku, aby podmiot spelnial wymogi platnika do Swiadczenia uslug zdrowotnych

w ramach umow z NFZ, co najmniej w takim zakresie, w jakim obecnie swiadczy

Wydzierzawiajqcy - zgodnie zzalqczonq ofertq zalqcznrk nr 3 do Umowy;

doposazania przez pozostaly okres dzier2awy wydzierzawionych nieruchomoSci

w sprzqt, aparaturq medycznq oraz wyposazenie umozliwiajqce prowadzenie

dzialalnoSci leczniczej zgodnie z wymaganiami NFZ onz przepisami prawa. po

zakonczeniu Umowy dzier2awy, Dzier2awca pozostawi sprzqt, aparaturg medycznq

otaz wyposazenie umozliwiajqce Wydzier2awiajqcemu SPZOZ w Rawie

Mazowieckiej dalszq realizacjq kontraktu z NFZ oraz innymi platnikami Swiadczer'r

zdrowotnych lub ich nastqpcami prawnymi. Dzier2awca uprawniony bgdzie do

wymiany Wyposa2enia innym sprzqtem i aparaturq medycznq, co nie bqdzie mialo

wplywu na wysoko66 czynszu okreSlonego w Umowie;

odkupienia od Wydzierzawiajqcego materialow jednorazowego uzytku, zapasow

magazynowych, lekow znajdujqcych siq w aptece szpitalnej i innych przejmowanych

komorkach organizacyjnych SPZOZ-u po cenach zakupu poniesionych przezSPZOZ,

wedlug stanu na dzieri 31 grudnia 2013 roku. Umowa sprzeda2y zostanie zawarla

w dniu przejqcia Pzedmiotu dziezawy',

wstqpienia w prawa i obowiqzki SPZOZ w odniesieniu do um6w cywilno - prawnych

dotyczqcych dostaw, uslug, najmu, dzier2awy i innych zawartych przez S?ZOZ

iobowiqzujqcych na dzien 31 grudnia 2013 roku - zgodnie zzalqcznikiem nr 7 do
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Umowy, bez przejmowania zobowiqzari finansowych za okres do dnia 31 .12.21013 r.

ciqzqcych na SPZOZ wynikajqcych z tych umow;

7) przejgcia odrgbnq umowE uZyczone mienie ruchome w postaci skladnikow

majqtkowych, otrzymanych do nieodplatnego kozystania przezSPZOZ od jednostek

samorzqdu terytorialnego, organizacji spolecznych i fundacji, zwlaszcza Wielkiej

Orkiestry SwiEtecznej Pomocy- zalqcznik nr 10 do Umowy, celem nieodpfatnego

udzielania Swiadczen zdrowotnych przy ich u2yciu. Przejgcie wymaga zgody tych

samorzqdow, organizacji  i  fundacji ;

8) uzywania Przedmiotu dzier2awy z nale2ylq staranno5ciq, zgodnie z jego

przeznaczeniem. Dzier2awca bqdzie u2ywal Przedmiot dzier2awy w sposob

odpowiadajqcy wymaganiom prawidlowej gospodarki, za3 po zakonczeniu umowy

odda w stanie niepogorszonym, uwzglqdniajEcym normalne zu2yeie eksploatacyjne

oraz dokonane pzez Dzierzawcg naklady;

9) naprawy szkod powstalych w Przedmiocie dzierzawy.

s 4
1. Wydzier2awiajqcy jest uprawniony w kazdym czasie i na kazdym etapie do kontroli

sposobu i terminowo6ci wykonania umowy przez Dzierzawcg , a Dzier2awca zobowiqzuje siq

umo2liwic przeprowadzenie tej kontroli oraz udostqpni6 Zqdane w toku kontroli dokumenty

zwiqzane z wykonaniem umowy i udzielic wszelkich informacji niezbqdnych do oceny

sposobu i terminowo6ci wykonania umowy w uzgodnionych terminach.

2. Dzier2awca zobowiqzuje siq skladac Wydzier2awiajqcemu sprawozdania z prowadzonej

dzialalno6ci obejmujqce w szczegolnoSci informacje o:

1) zakresie udzielanych Swiadczen zdrowotnych;

2) wysokoSci (warto6ci)kontraktow zawartych z NFZ lub jego nastqpcami prawnymi na

udzielanie Swiadczef zdrowotnych ;

3) dokonanych nakladach inwestycyjnych lub remontowych i ich wartoSci;

4) wynikach finansowych dzialalno5ci prowadzonej przez Dzier2awcq z wykorzystaniem

Przedmiotu dzier2awy - sprawozdanie finansowe skladane przez Dzierzawcq do

Krajowego Rejestru Sqdowego.

3. Dzier2awca bgdzie skladal sprawozdanie z prowadzonej dzialalnoSci wymienione w ust. 2

po kazdych 12 miesiqcach kalendarzowych dzialalno6ci:

1) sprawozdanie obejmujqce w szczegolno6ci informacje o ktorych mowa w ust. 2 pkt I

- 3 powinno zostac przedlo2one Wydzierzawiajqcemu w terminie 2 miesiqcy od

zakonczenia dwunastomiesiqcznego okresu otaz ka2dorazowo na zqdanie

Wydzier2awiajEcego z zachowaniem miesigcznego terminu na jego przygotowanie,

nie czq6ciej jednak niz po uplywie 3 miesiqcy od zlozenia przez Dzier2awcq

poprzed niego sprawozdania ;



2) sprawozdanie finansowe o ktorym mowa w ust.2 pkt 4 powinno zostac przedlozone

Wydzier2awiajqcemu w terminie 2 miesiqcy od jego zatwierdzenia.

s 5
1. Dziezawca zobowiqzuje siq dostosowacwydzier2awiany obiekt do wymog6w okreslonych

przepisami z zakresu ochrony pzeciwpozarowej i utrzymywa6 go w sposob zgodny z tymi

przepisami oraz warunkami technicznym i przepisami regulujqcymi zasady utrzymywania

obiektow budowlanych.

2. Dzier2awca zobowiqzany jest do wykonywania i ponoszenia kosztow systematycznej

kontrol i  budynkow i w razie konieczno6ci dokonywania na wlasny koszt wszelkich napraw

i konsenruacji, a w szczegolno5ci:

1) dokonywania przeglqdow budynkow zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami;

2) dokonywania niezbqdnych pomiarow;

3) prowadzenia dokumentacj i  zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami;

4) wykonywania napraw i konsenr,racji:

a)  dachu,

b) Scian zewnqtznych, wewnqtrznych i konstrukcyjnych budynku,

c) instalacji wodociqgowej, kanalizacyjnq, elektrycznej (w tym pionow),

d) instalacj i  ogzewania, wentylacj i ,  i td.,

e) przestrzegania przeciwpozarowych wymagari techniczno-budowlanych,

instalacyjnych, technologicznych, i td.

3. Do obowiqzkow Dzier2awcy nalezy tak2e utrzymywanie porzqdku i czysto6ci na terenie

objgtym Przedm iote m dzier2awy .

s 6
Dzier2awca zobowiqzuje siq do:

1) pisemnego powiadamiania Wydzierzawiajqcego o kazdej zmianie formy prawnej

prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej, w terminie do 14 dni od jej dokonania, pzez

co rozumie siq wpis do wlasciwego rejestru;

niewnoszenia prawa dzieiawy mienia objgtego Przedmiotem dzier2awy, jako aport

lub jako wklad do spolki. Wniesienie Przedmiotu dzier2awy do spolki zale2nej

przeznaczonej wylqcznie do wykonywania dzialalno6ci objqtej Umowq wymaga

zgody Wydzier2awiajqcego. \Nydzier2awiaj4cy jest zobowiqzany do udzielenia

odpowiedzi na wniosek Dzier2awcy w terminie do 30 dni od daty jego wplywu,

a odmowa zgody wymaga uzasadnienia;

przeprowadzenia likwidacji i wymiany wyposazenia (zalqcznik nr 5 do umowy) za

pisemnq zgodq Wydzier2awiajqcego. Likwidacja i wymiana Wyposazenia nie

wyplywa na wysokoSc czynszu dzier2awy. Dzier2awca zobowiqzany jest przekazac

\Nydzieiawiajqcemu dokumentacjg z likwidacji wyposa2enia, umozliwiaj4cq r-*'/

2)

3)
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wykre6lenie Wyposa2enia ze Srodkow tnrualych \Nydzier2awiajqcego lub Powiatu

Rawskiego.

s 7
1. DzierZawca na sw6j koszt ubezpieczy pzez caly okres tnvania Umowy Przedmiot

dzier2awy od skutkow zdarzen losowych (w szczegolnoSci powodzi, po2aru, huraganu,

gradobicia, itp ) oraz innych zdarzen z cesjq praw z umowy ubezpieczenia na

Wydzierzawiajqcego.

2. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarla przez Dzier2awcq najpo2niej w dniu

poprzedzalqcym wydanie Przedmiotu dzier2awy. \Nydzier2awiajqcy nie wyda Przedmiotu

dzier2awy przed jego ubezpieczeniem, w tym oplaceniem skladki za ubezpieczenie,

i uprawniony jest w takim przypadku do rozwiqzania Umowy z winy Dzier2awcy bez

zachowania okresu wypowiedzen ia.

3. Dziezawca zobowiqzany jest utrzymywac powy2sze ubezpieczenie przez caly okres

obowiqzywania Umowy oraz przedstawiac Wydzier2awiajqcemu dowod zawarcia

ubezpieczenia i oplacenia skladki najpo2niej na dwa tygodnie przed uplywem okresu

ubezoieczenia.

s 8
1. W celu realizacli zobowiqzania opisanego w $ 3 pkt 3 Umowy, Dzier2awca wykona

w okresie do 31 grudnia 2016 roku roboty budowlane oraz dokona innych naklad6w

okre6lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zalqczonym do oferty Dzier2awcy,

ktora stanowi zalqcznik nr 3 do Umowy. Przeprowadzenie przedmiotowych rob6t nie

powinno ogranicza6 lu b utrudnia6 prowadzen ia dzialal no6ci leczn iczej.

2. Strony przewidujq mozliwoSc dokonywania zmian w harmonogramie tzeczowo

finansowym, przy czym zmiany te nie mogE dotyczyc nieuzasadnionego wydluzenia czasu

ich realizacj i .  Na kazdorazowq zmianq w harmonogramie wymagana jest pisemna zgoda

Wydzierzawiajqcego wydana w terminie do 30 dni. Odmowa wyraZenia zgody na zmianq

harmonogramu wymaga uzasadnienia.

3. Wydzier2awiajqcy udziela Dzier2awcy prawa do dysponowania nieruchomoSciq na cele

budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 l ipca 1994 roku Prawo budowlane

w celu wykonania rob6t budowlanych okreslonychw zalqczniku nr 3 do Umowy.

4. Wszelkie inne roboty budowlane niz opisane w S 3 pkt 3 oraz $ 8 Umowy mogq byc

wykonywane przez Dzierzawcq wyl4cznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia

Wydzierzawiajqcego oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, po uzyskaniu przez

Dzierzawcq wszelkich koniecznych uzgodniei i zezwolefi.

s e
1. Przedmiot dzier2awy zostanie wydany Dzier2awcy w dniu 1 stycznia 2014 roku na

podstawie protokolu zdawczo-odbiorczego sporzqdzonego przez Wydzier2awiajqcego,



zawten)qcego opis stanu technicznego Nieruchomo6ci, rodzaj i stan techniczny budynkow

i ich pomieszczen, instalacji i uzqdzen znajdujqcych siQ na Nieruchomo5ci oraz

wyposazenia po lqcznym spelnieniu nastqpujqcych warunkow:

1) przejqciu w dniu 1.01.2014 r. pzez Dzierzawcq pracownik6w SPZOZ w trybie art. 231

Kodeksu pracy wedlug stanu na dzieri 3'1 grudnia 2013r. Dokumentacja pracownicza

przejqtych pracownik6w zostanie wydana Dzier2awcy protokolarnie w dniu, w ktorym

nastqpi skutek przejqcia pracownikow;

2) przedstawieniu \Nydzierzawiajqcemu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia,

o ktorej mowa w S 7 ust. 1 i2 Umowy wtazz dowodem oplacenia skladki;

3) wstqpieniu przez Dzier2awcq w prawa i obowiqzki Wydzierzawiajqcego SPZOZ

w Rawie Mazowieckiej w odniesieniu do um6w dotyczqcych dostaw i uslug dla

potrzeb SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, a takze umow najmu i dzierlawy zawartych

przez\Nydzier2awiajqcego oraz innych um6w cywilno - prawnych, bez przejmowania

zobowiqzan finansowych za okres do dnia 31.12.2013 r. ciq2qcych na SPZOZ

wynikajqcych z tych umow;

4) udzieleniu Wydzier2awiajqcemu zabezpieczenia naleznego wykonania Umowy,

o ktorym mowa w $ 13 Umowy;

5) przedstawieniu dowodu potwierdzajqcego wpis Dziezawcy do rejestru podmiotow

wykonujqcych dzialalno66 leczniczq prowadzonego przez wlaSciwego wojewodq oraz

przejqcie cesjq umow zawartych ptzez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej z Lodzkim

Oddzialem Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na swiadczenie uslug

zdrowotnychwzakresie okreSlonym wS 3 pkt 1 niniejszej Umowy;

2. Stan Przedmiotu dzieiawy opisany w protokole zdawczo - odbiorczym stanowi6 bqdzie

podstawq przy rozliczeniu Stron po zakonczeniu obowiqzywania Umowy.

s 1 0
1. Wydzierzawiajqcy w okresie od dnia rozstrzygniqcia przetargu do chwili przejgcia

pracownik6w przez Dzier2awcq nie zwiqkszy liczby osob, ktore majq byc przejqte stosownie

do postanowien $ 3 pkt 2 Umowy, ani tez nie dokona podwyzek wynagrodzen tych osob i nie

przyzna im dodatkowych Swiadczen, chyba, ze wzrost wynagrodzen wynika z przepisow

prawa lub z wewnqtrznych Regulaminow, obowiqzujqcych na dzien rozstrzygniqcia

postqpowania przetargowego, obligujqcych Pracodawcq do podwyzszenia wynagrodzenia.

2. W przypadku uznania za niewazne lub w przypadku uchylenia uchwal, o ktorych mowa

w $ 1 ust.1, \Nydzier2awiajqcy bgdzie odpowiadac wylqcznie za szkody rzeczywiste

pon iesione pzez Dzierzawcq.

s  1 1
1 . Dzier2awca bqdzie placil Wydzierzawiajqcemu czynsz dzierlawny w wysokoSci 87.195,93

zlotych netto miesiqcznie (slownie: osiemdziesiqt siedem tysiqcy sto dziewiqcdziesiqt pigc

i i i ;
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zlotych 93/100)plus podatek VAT, co stanowi 107.251,00 zlotych brutto miesiqcznie

poczAwszy od miesiqca, w ktorym nastqpilo wydanie Przedmiotu Dzier2awy. W przypadku,

gdy wydanie Przedmiotu Dzierzawy nastqpilo w innym dniu niz pierwszy danego miesiqca

czynsz jest platny proporcjonalnie do liczby dni w tym miesiqcu. Zdanie drugie stosuje sig

odpowiednio do rozwiqzania lub wygaSniqcia umowy dzier2awy w trakcie danego miesiqca.

2. Czynsz dzier2awny bgdzie platny z dolu do 10 dnia kazdego miesiEca. Zaplata

nastqpowac bqdzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT

wystawionej pzezWydzier2awiajqcego i dorqczonej na 5 dni przed dniem zaplaty.

3. W przypadku niedotrzymania termin6w platnosci czynszu, Wydzier2awilqcy bgdzie

naliczal odsetki ustawowe za ka2dy dzien opo2nienia.

4. Czynsz podlegac bqdzie waloryzaqi raz w roku zgodnie z art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 roku o gospodarce nieruchomosciami ( Dz.U. 22010 roku Nr 102, poz.651 zpo2n. zm.)

na podstawie pisemnego zawiadomienia \Nydzier2awiajqcego. Do czasu ogloszenia

wskaznika o ktorym mowa w powyzszym przepisie podstawq waloryzacji bqdzie

Srednioroczny Wskaznik Cen Towarow i Uslug Konsumpcyjnych oglaszany pzez GUS za

rok poprzedzaiqcy dany rok kalendarzowy, a zmiana stawki czynszu nastqpowac bqdzie od
'1 stycznia danego roku, w ktorym ogloszono wska2nik. Pienvsza waloryzacja czynszu

nastqpi w 2015 roku. W przypadku braku powyzszych wskaznikow, Strony zastqpiq je

najbardziej zblizonymi zapewniajqcymi zamierzone zabezpieczenie warto6ci czynszu.

s 1 2
Poza czynszem Dziezawca bqdzie ponosil w szczegolnosci nastqpujqce koszty.

1)  koszty  mediow (c iep la i  z imna woda,  energ ia e lekt ryczna,  gaz, te le fon)  -  na

podstawie umow zawartych przez Dzierzawcq z wla6ciwymi gestorami mediow;

2) koszty wywozu i utylizacji odpadow na podstawie umowy zawartej przez

Dzier2awcq z wlasciwym podmiotem;

3) podatki i  inne oplaty o charakterze publiczno - prawnym, w szczegolno6ci podatek od

nieruchomoSci;

4) wszelkie koszty zwiqzane z prowadzonq dzialalnoSciq leczniczq, kozystaniem

z Przedmiotu dzier2awy oraz zwiqzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem obiektu

przed zniszczeniem, niewskazane szczegolowo w Umowie.

s 1 3
1. Tytulem nalezytego wykonania Umowy Dzier2awca zobowiqzany jest wnie5c

zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoSci 4.600.000,00 PLN (stownie:

czlery miliony szeS6set tysiqcy zlotych) w formie nieodwolalnej, bezwarunkowej i platnej na
pierwsze zqdanie gwarancji bankowej udzielonej przez polski bank i pod polskim prawem

albo gwarancji  ubezpieczeniowej lub innej rownowaznej.



2. Dziezawca zobowiqzany jest utrzymywac zabezpieczenie pzez caly okres

obowiqzywania Umowy. Po zakonczeniu inwestycji, o ktorych mowa w S 3 pkt 3 kwota

zabezpieczenia moze ulec zmniejszeniu na zasadach okre6lonych w Umowie rozliczenia.

s 1 4
1. Dzier2awca zobowiqzuje sig nie przelewa6, bez pisemnej zgody Wydzier2awiajqcego,

praw i obowiqzkow wynikajqcych z Umowy na inny podmiot przez caly okres jej

obowiqzywania oraz zobowiqzuje siq do nie pzenoszenia dzialalno6ci szpitala oraz dzialu

ratownictwa medycznego w inne miejsce.

2. Dzier2awca ma prawo podnajmu, poddzier2awiania, u2yczania lub udostgpniania

w jakikolwiek inny spos6b przedmiotu dzieiawy lub jego czq6ci osobom trzecim i czerpania

z tego tytulu pozytkow po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzier2awiajqcego.

3. Wydzier2awiajqcy zobowiqzuje siq nie przelewac bez pisemnej zgody Dzierzawcy praw

i obowiqzkow wynikajqcych z niniejszej Umowy na inny podmiot ptzez caly okres jej

obowiqzywania.

s 1 5

Dzier2awca ponosi wszelk4 odpowiedzialno6c, w tym r6wniez za zaplatq nalozonych kar,

pzed organami kontrol i ,  w tym m.in. Sanepidem, organami ochrony przeciwpozarowej,

organami nadzoru budowlanego za nieprzestrzeganie obowiqzujqcych przepisow

zwiqzanych z prowadzonq dzialalnosciq i stanem Przedmiotu dzier2awy w okresie truyania

Umowy.

s 1 6
1 . Umowa zostaje zawarta na okres 30 lat liczqc od dnia rozpoczqcia jej wykonywania.

2. Dniem rozpoczqcia wykonywania Umowy bqdzie dzieri przejgcia Przedmiotu dzier2awy

tj. 1 stycznia 2014 roku.

s 1 7
1. Po zakofczeniu Umowy Dzier2awca zwr6ci Przedmiot dzier2awy Wydzier2awiajqcemu lub

jego nastqpcom prawnym w stanie odpowiadajEcym jego normalnemu zu2yciu ptzy

zachowaniu prawidlowego uzywan ia :

1) nieruchomo6c z uwzglgdnieniem poczynionych na niq wszelkich nakladow

inwestycyjnych;

2) zeczy ruchome spzgt, aparaturq medycznq i wszelkie inne przedmioty

stanowiqce wyposazenie przeznaczone do prowadzonej dzialalno6ci leczniczej,

lqcznie z tymi, kt6re zakupi na wlasny rachunek lub nabqdzie na innej podstawie

w czasie trwania Umowy zzaslrze2eniem ust.3.

2. Po zakonczeniu umowy Dzier2awcy nie przysluguje zwrot z tytulu naklad6w

inwestycyjnych i doposazenia okre6lonych w S 3 pkt 3, ktore poczynil na Przedmiot
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dzier2awy w czasie truuania umowy, z zaslrzeleniem ust. 7 Zasada ta ma zastosowanie

rowniez wtedy, gdy Umowa zostanie rozwiqzana przed uplywem okresu na ktory zostala

zawarta z winy Dzier2awcy.

3.Dzier2awcy przysluguje rozliczenie nakladow inwestycyjnych okre6lonych w ust. 2 i 4

w sytuacji gdy Umowa dzier2awy zostanie rozwiqzana przed uplywem okresu na jaki zostala

zawarta z winy Wydzierzawiajqcego oraz w trybie $ 
'18 ust. 1, na zasadach okre5lonych

w Umowie rozl iczenia.

4. Naktady inwestycyjne zwiqkszajqce warto6c przedmiotu dzierzawy ponad deklarowane

w ofercie Dzier2awcy okreSlone w 53 pkt 3 Umowy, zgodnie z zal. Nr 3 do Umowy,

dokonane za zgodq Wydzierzawiajqcego zostanq rozliczone na zasadach okre5lonych

w Umowie rozl iczenia.

5. Sprzqt, aparaturq medycznq i inne przedmioty wyposazenia nabyte przez Dzier2awcq

w czasie trwania Umowy za zgodq Wydzier2awiajqcego, ktore nie sq niezbqdne do

prowadzenia dzialalno6ci leczniczej, gdy2 wykraczajq poza obowiqzujqce standardy

wyposazenia okre6lone w obowiqzujqcych przepisach, Dzier2awca mo2e zatrzymac dla

siebie albo sprzedac Wydzierzawiajqcemu. W przypadku sprzeda2y jej zasady i warunki

bgdq okreSlone w Umowie rozliczenia. Rozliczenie pozostalych nakladow o ktorych mowa

w S 3 pkt 4 Umowy dzier2awy nastqpi na zasadach okreSlonych w Umowie rozliczenia.

6. Stan zwracanego Przedmiotu dzierzawy bqdzie okreSlony w protokole zdawczo -

odbiorczym.

7. W trakcie obowiqzywania Umowy dopuszcza sie mozliwosc zaliczenia nakladow

finansowych poniesionych pzez Dzier2awcq na inwestycje okreSlone w $ 3 pkt 3 na poczet

czynszu okre6lonegow$ 11 pkt  1 :

1) rozliczenie o ktorym mowa w ustqpie powyzej bqdzie mozliwe po zakoriczeniu

i odebraniu inwestycj i ;

2) w ujqciu miesiqcznym kwota rozliczanych nakladow finansowych poniesionych na

realizacjq inwestycji okreSlonych w S 3 pkt 3 nie moze przewy2szye 50% warto6ci

stawki miesigcznej czynszu okre6lonego w 911 pkt 1;

3) szczeg6lowe warunki rozliczenia o ktorych mowa w ust. 7 bgdq okre6lone

w Umowie rozl iczenia.

s 1 8
1. Strony mogq. rozwiqzac Umowq w kazdym czasie na zasadzie wzajemnego porozumienia.

2. Umowa moze zostac rozwiqzana przez ka2dq ze Stron z walnych przyczyn

z zachowaniem 12 - miesiqcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzien

miesiqca.

3. Wydzierzawiajqcy moZe rozwiqzac Umowq w trybie natychmiastowym bez zachowania

term inow wypowiedzen ia, je6li Dzier2awca'.



1) zalega z zaplatqczynszu co najmniej za dwa pelne okresy platno6ci i nie dokona

zaplaty zaleglego czynszu w dodatkowym miesiqcznym terminie wyznaczonym pzez

\Nydzier2awiajqcego pod rygorem wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu

wypowiedzenia;

2) nie zawrze umow z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jego nastqpcE prawnym na

Swiadczenie uslug zdrowotnych, co najmniej w zakresie Swiadczonym przez SPZOZ

w dacie zawarcia Umowy, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, z uwzglqdnieniem

zmian zakresu uslug za zgodq Wydzier2awiajqcego, o ile nie zawarcie umowy bylo

spowod owa ne brakie m nalezytej staran n oS ci Dzieiaw cy,

3) nie zrealizowal w terminie robot budowlanych okreSlonych w zalqczniku 3 do Umowy

zzastrze2eniem postanowien zawarlych w S 8 ust. 2 niniejszej Umowy;

4) zaprzestal wykonywania, w caloSci lub w czg6ci, dzialalno6ci leczniczel

w Przedmiocie dzier2awy, chyba,2e uzyskal na to wcze6niej zgodq

Wydziezawiajqcego;

5) oddal Przedmiot dzierZawy w poddzierzawq albo do bezplatnego uzywania osobom

trzeci m bez zgody W y dzier2awiajqcego ;

6) naruszyl kt6rekolwiekzzobowiqzari okreslonych w g 14 ust. '1 Umowy;

7) na skutek naruszenia przepisow i obowiqzkow zostato wszczqte postqpowanie

administracyjne w przedmiocie wykreSlenia go z rejestru podmiot6w wykonujqcych

dz i ala I n oSc le czniczq;

8) nie przedstawil w terminie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa

w S 7 Umowy na kolejny okres wrazz dowodem oplacenia skladki;

9) nie przedstawil w terminie nowej gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej lub

innej r6wnowaznej, zgodnie z g 13 Umowy;

10)uzywa Przedmiot dzier2awy w spos6b sprzeczny z Umowq lub przeznaczeniem,

a w szczegolno5ci niszczy lub dewastuje Przedmiot dzier2awy.

4. Przed dokonaniem rozwiqzania Umowy z ptzyczyn opisanych w ust. 3, powyzej,

Wydzier2awiajqcy wezwie Dzierzawcg do zaprzestania naruszania Umowy, wyznaczlqc

odpowiedni termin.

5. Dzier2awcajest uprawiony do rozwiqzania Umowy zzachowaniem 3 miesiqcznego

okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Wydzieiawiajqcy swoimi dzialaniami sprzecznymi

z niniejszq Umowq uniemozliwia prowadzenie w Przedmiocie Dzier2awy dzialalnoSci przez

Dzierzawcq zgodnie z niniejszq Umowq i mimo wezwania Dzier2awcy zawierajqcego:

1) uzasadnienie okolicznoSci wskazujqcych na uniemozliwianie przez

W y dzier2awi aj qceg o dzi ala I n o6ci przez Dzie rzawcq ;

2) wezwanie do zaprzestania ww. dzialan ze strony Wydzier2awiajqcego w terminie 30 \*J,
dni od wezwania,  
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3) wezwanie do usuniqcia ewentualnych skutkow ww. dzialan, Wydzier2awiajqcy nie

zaprzestanie ww. dzialan i nie usunie skutkow naruszen.

6. Dzier2awcajest uprawiony do rozwiqzania Umowy zzachowaniem 3 miesiqcznego

terminu wypowiedzenia w przypadku gdy Powiat Rawski lub Wydzieraawiajqcy swoimi

dzialaniami wspiera dzialalnoSc podmiotu konkurencyjnego wzglgdem Dzier2awcy,

zzastrze2eniem, ze:

1) nie dotyczy to SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w zakresie pOZ;

2) za podmiot konkurencyjny uwaza siq:

a) inny podmiot leczniczy dziallqcy w granicach administracyjnych Powiatu

Rawskiego , za wyjqtkiem jednostek Swiadczqcych uslugi lecznicze podleglych

Powiatowi Rawskiemu,

b) podmiot, ktory zmierza Swiadczyc lub Swiadczy uslugi zdrowotne w zakresie

a nalog icznym jak Dzier2aw ca,

c) podmiot, kt6ry zamierza Swiadczyc lub swiadczy uslugi zdrowotne w zakresie

wykraczajqcym ponad uslugi Swiadczone pzez Dzier2awcq, je2eli

Wydzierzawiajqcy:

- przed podjqciem czynnoSci wsparcia nie powiadomil Dziezawcg o tym

fakcie wyznaczajqc Dzier2awcy 30 dniowy termin na wskazanie okresu nie

dluzszego niz 6 miesiecy, w ktorym Dzier2awca zamieza podjqc uslugi w ww.

zakreste,

-wspiera podmiot pomimo powiadomienia i odpowiedzi Dzier2awcy

wskazujqcego na zamiar podjqcia uslug w ww. zakresie ww. okresie

chyba, 2e dzialaniaWydzier2awiajqcego wynikajqz obowiqzujqcych przepis6w prawa.

7 Przed dokonaniem rozwiqzania Umowy z przyczyn opisanych w ust. 5 i 6, powyzej,

Dzier2awca wezwie Wydzier2awiajqcego do zaprzestania naruszania Umowy, wyznaczajqc

odpowiedni termin.

s 1 e

1. W przypadku rozwiqzania Umowy pzez Wydzier2awiajqcego z ktorejkolwiek z przyczyn

wymienionych w $ 18 ust.3 pkt 2 - 10 Umowy, Dzier2awca zobowiqzany bqdzie do zaplaty

kary umownej w wysokoSci 12 krotnego czynszu brutto naleznego za ostatni miesiqc

obowiqzywania Umowy.

2. Ponadto, Dzier2awca zobowiqzany bqdzie do zaplaty na Eecz\Nydzier2awialqcego:

1) kary umownej w kwocie 10% ostatniego miesiqcznego czynszu brutto zaka2dy dzieri

zwloki w zwrocie Przedmiotu dzier2awy po rozwiqzaniu Umowy;

2) odsetek ustawowych za kaZdy dzieri zwloki w zaplacie czynszu;



3) kary umownej w kwocie 1% kwoty miesiqcznego czynszu brutto okre6lonego w $ 
'1 1

ust. '1 Umowy za ka2dy dzien zwloki w wykonaniu robot budowlanych w terminach

okreslonych w zalqczniku nr 3 do Umowy;

4) kary umownej wwysoko6ci 12 krotnego czynszu brutto naleznegoza ostatni miesiqc

obowiqzywania Umowy w przypadku odstqpienia od Umowy pzez

Wydzier2awiajqcego z powodu nie przedstawienia umowy ubezpieczenia wraz

z dowodem optaty skladki w sytuacji opisanej w S 7 ust. 2 Umowy.

3. Niezaleznie od uprawnienia do kar umownych, Wydzierlawiajqcy moZe dochodzi6

odszkod owa n i a p rzewy 2szlqcego wyso koSc zastrze2onych ka r u m own ych .

s 2 0

1. Umowa moZe zosta6 rozwiqzana, przez ka2dq ze Stron, bez zachowania terminu

wypowiedzenia z zastrze2eniem ust. 3, jezeli w terminie do 31 grud nia 2013 roku:

1) nie zostanie dokonany wpis Dzier2awcy, ktory ma przejqc Swiadczenie uslug

zdrowotnych w Przedmiocie dzier2awy, do rejestru podmiotow wykonujqcych

dzi ala I n o6c leczniczq',

2) nie nastqpi przejqcie cesjq um6w zawartych pzez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

z Lodzkim Oddzialem Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na Swiadczenie

uslug zdrowotnych w zakresie okreSlonym w S 3 pkt 1 niniejszej Umowy.

2. W przypadku rozwiqzania Umowy z powod6w okre5lonych w ust. 1, 2adna ze Stron nie

bqdzie dochodzila od Drugiej Strony jakichkolwiek roszczen i zrzeka sie wszelkich

ewentualnych roszczefl z tytulu rozwiqzania Umowy.

3. W przypadku braku mozliwosci dotrzymania terminu przejgcia Przedmiotu dzier2awy

z przyczyn niezale2nych od ktorejkolwiek ze Stron, Strony dopuszczajq zmianq terminu na

kt6ry zostala zawarla Umowa oraz terminu przekazania Przedmiotu dzierzawy i ustalq nowy

termin, stosownie do istniej4cych okoliczno5ci.

W przypadku l ikwidacji  SPZOZ lub

nieruchomoSciach na rzecz SPZOZ, w

i obowiazkiwchodzi Powiat Rawski.

s 2 1

rozwiqzania uzytkowania ustanowionego na

okresie obowiqzywania Umowy, w jego prawa

s 2 2

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy mogE byc dokonywane wylqcznie w formie

pisemnych aneks6w, pod rygorem niewaznoSci.

2. Zalqczniki do Umowy stanowiq jej integralnq czq6c.
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3. W sprawach nieuregulowanych Umowq majq

a w szczegolno6ci przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy o ochronie przeciwpozarowej, ustawy

wykonawcze do tych ustaw.

4. Wszelkie spory wynikajqce lub zwiqzane z Umowq bqdq rczpoznawane przez sqd

wla6ciwy dla Wydzierzawiajqcego.

5. Umowq sporzqdzono w 3 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej Strony.

Wydzier2awiajEcy

2 .

Powiat Rawski

t l

ZalEczniki:.

Zalqcznik Nr 1 - Dokumenty rejestrowe Wydzierzawiajqcego

Zalqcznik Nr 2 * Dokumenty rejestrowe Dzier2awcy

Zalqcznik Nr 3 - oferta Dzier2awcy wraz z harmonogramem rzeczowo-'finansowym

Zalqcznik Nr 4 - szczeg6lowy opis Przedmiotu dzier2awy

Zalqcznik Nr 5 - wykaz ruchomo6ci

Zalqcznik Nr 6 - wykaz imienny pracownikow

Zalqcznik Nr 7 - wykaz umow cywilno-prawnych

Zalqcznik Nr 8 - uchwala Zgromadzenia Wspolnikow Dzierzawcy

Zalqcznik Nr g - aktualny wypis z ksiqg wieczystych

Zalqcznik Nr 10 - wykaz mienia ruchomego w postaci skladnikow majqtkowych otrzymanych
do nieodplatnego korzystania przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej od samorzqdow,
organizacji  spolecznych i fundacji .

Starostwo PoFiatowe

w Rawj.e Mazowieckiej
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zastosowanie obowiqzujqce przepisy,

Kodeksu pracy, Prawa budowlanego,

o dzialalno6ci leczniczej i przepisy
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