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Aneks Nr 1/2013

do Umowy Nr 21012013 z dnia 15 listopada 201 3 roku

zawartyw aniu .//.tyar/tnrc &0/1,o'1o"

pomreozy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

z siedzibq w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka,

wpisanym do Rejestru Stowazyszeh, Innych Organizacji Spolecznych

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zaklad6w Opieki Zdrowotnej

prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla Lodzi-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 czg6ci Umowy ,,Wydzier2awiajqcym" lub

,,sPzoz"

Powiatem Rawskim reprezentowanym ptzez Zatz4d Powiatu Rawskiego w skladzie:

1. J6zef Matysiak -Starosta Rawski

2. Marian Krzyczkowski - Wicestarosta

3. Jaroslaw Kobierski - Czlonek Zarzqdu

4. Tadeusz Damaz - Czlonek Zarzqdu

5. Marek Sekuter -Czlonek Zazadu

AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibq w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzariskiego 1 ,
lok ll, 20-262 Lublin, Numer KRS: 0000460523 reprezentowanqp:zez:

1. Tomasza Kopca - Prezesa Zatzqdu

2. Macieja Zabelskiego - Wiceprezesa Zatzqdu

zwanEw dalszej czg6ci Umowy ,,Dzier2awc4"

$ 1 . Strony zgodnie o6wiadczaj4 2e wptowadzajqzmiany do Umowy Nr 21012013 z dnia 15

Iistopada 2013 roku polegajqce na zmianie tre6ci g '1 3, kt6ry po zmianach otzymuje

brzmienie:

,,$ 13 1 .Tytufem nalezytego wykonania Umowy Dzier2awca zobowiqzany jest wnieS6

zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w spos6b nastgpujqcy:

1) tytulem zabezpieczenia nale2ytego wykonania obowi4zku okre6lonego w g 3 pkt 3

Umowy Dzier2awca zobowiqzany jest wnieSi zabezpieczenie w wysokosci 4.600.000,00

PLN (slownie: cztery miliony szescset tysigcy z{otych) w formie nieodwolalnej,

bezwarunkowej i platnej na pieMsze 2qdanie gwarancji bankowej udzielonej pzez polski

bank i pod polskim prawem albo gwarancji ubezpieczeniowej lub innej r6wnowa2nej;
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2) zabezpieczenie, o K6rym mowa powy2ej wniesione zostanie najp62niej w dniu
popzedzajqcym dziei wydania pzedmiotu dzier2awy i utzymywane bqdzie do dnia

zakonczenia inwestycji okreslonej w S 3 pkt 3 Umowy tj. do dnia 31.12.2016 roku. 3) w
pzypadku gdy termin zakoficzenia inwestycji ulegnie przedfuzeniu, Dzierzawca

zobowiqzany jest do przedb2enia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w wysokosci i w formie okreslonej w pkt.1 do czasu jej zakoiczenia.

2. Po zako1eeniu inwestycji, o K6rych mowa w S 3 pkt 3 Dzierzawca .wniesie

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosd trzy miesigcznego czynszu

dzierzawnego. Zabezpieczenie to bedzie corocznie odnawiane i uttzymane pzez e.aly

dalszy okres trwania Umowy dzier2awy."

$ 2. Pozostale zapisy Umowy pozostajq bez zmian.

S 3. Aneks zostal spoz4dzony w 3 jednobrzmiqcych egzemplazach, po 1 dla ka2dej ze

Stron.
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