
Aneks Nr 4/2016
Do Umowy Dzter2awy Nr 210/2013 zdnia 15 listopada29l3 roku

zawarty w dniu 29 czerwca 2016 roku

pomigdzy:
Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
z siedzibq w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodleglo6ci 8, 96-200 Rawa Mazowiecka,
wpisanym do Rejestru Stowarzyszefi, Innych Organizacji Spolecznych
i Zawodou/ych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zaktad6w Opieki
Zdrowotnej prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla t-odzi- Sr6dmie6cia w t-odzi XX
Wydzial Krajowego rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000174011, REGON:
75404271, reprezentowanym przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego ZakNadu
Opieki Zdrowotnej Annq Soleckq, zvvanego w dalszej czqSci ,, Wydzier2awiajqcym"
lub ,,SPZOZ"
i
Powiatem Rawskim reprezentowanym przezZazqd Powiatu Rawskiego w skladzie:

1) J6zef Matysiak - Starosta Rawski
2) Marian Krzyczkowski - Wicestarosta
3) Jaroslaw Kobierski- Czlonek Zarzqdu
4) Tadeusz Damaz - Czfonek Zazqdu
5) Marek Skuter - Czlonek Zanqdu

a

AMG Centrum Medyczne Sp. zo.o. z siedzibq w Rykach, 08-500 Ryki, ul. ?ytnia 23, wpisanq
do KRS pod Nr 0000460523 reprezentowanq przez Jacka Nowakowskiego - Prezesa
Zazqdu
zwanq w dalszej czg6ci ,,Dzierhawcq"
lqcznie zwanym ,Stronami", za$ rozdzielnie ka2da z nich ,, Stronq".

PREAMBUT.A
Strony biorqg pod uwage prowadzone przez Dzier2awcq dzialania reorganizacyjne
w Szpitalu Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej w zakresie funkcjonowania oddzial6w
szpitalnych, zmiany lokalizacji niekt6rych kom6rek organizacyjnych oraz braku ostatecznej
decyzji dotyczqcej utworzenia SOR w Szpitalu w Rawie Mazowieckiej ustalily o przesunigciu
terminu, o kt6rym mowa $ 2 ust.1 pkt 2, wprowadzonym Aneksem nr 312016 z dnia I marca
2016 roku do Umowy Dzter2avty Nr 21012013 z dnia 15 listopada 2A13 roku. Strony ustalily,
2e opracowanie realnego harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z aktualnymi
potrzebami iwymogamiw zakresie dostosowania pomieszczefi Szpitala Sw. Ducha w Rawie
Mazowieckiej do wymog6w rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie szczegolowych wymagafi jakim powinny odpowiada6 pomieszczenia i urzqdzenia
podmiotu wykonujqcego dzialalno66 leczniczq ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 739) bedzie
mo2liwe dopiero po zakofczeniu dziafafi reorganizacyjnych o kt6rych mowa wy2ej.
W zwiqzku z tym:

s 1 .
Strony zgodnie ustalajq, ze wprowadzajqzmiany do Umowy Nr 210/2013 z dnia 15 listopada
2013 roku, zwanej dalej Umowq w zalqczniku nr 3 w czqSci ,,Uzupelnienie koncepcji
organizacyjno-funkcjonalnej" polegajqce na:
1) Oznaczeniu tabeli zawartej w czq6ci ,,UzupeNnienie koncepcji organizacyjno-

funkcjonalnej" numerem,l ";2) Dodaniu punktu ,,11" w brzmieniu:
,, ll. 1. Dzier2awca w celu dostosowania istniejqcej bazy lokalowej Szpitala do wymog6w

Rozporzqdzenia Ministra Zdrbwia w sprawie szczeg6lovvych wymagaf jakim powinny
odpowiadad pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu leczniczego, wykona przewidziane

%t(



odrgbnymi powszechnie obowiqzujqcymi pzepisami prawa, niezbqdne roboty nieobjgte
Harmonogramem, w terminie do 31 .12.2017 roku.

2. Dzierlawca pzedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy rob6t, o kt6rych mowa
w ust.1 wterminie do dnia 31.10.2016 r.

3. W pzypadku realizacji projekt6w opisanych w pkt t, ll i lll Harmonogramu, DzierZawcq
zapewnia finansowanie wkladu wlasnego, wymaganego od Powiatu Rawskiego jako
beneficjenta projektu, poniesie koszty opracowania niezbgdnej dokumentacji, wraz
z uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowq, oraz wszelkie inne
koszty powstale w zwiqzku zrealizagqtych projekt6w.

4. W pzypadku nie uzyskania przez Powiat Rawski dofinansowania, warunkujqcego
realizacjg projekt6w wymienionych w pkt ll i lll Harmonogramu, we wskazanych tam
terminach, Strony Umowy dokonajq nowych ustalefi, celem realizacji planowanych
pierwotnie, wymienionych w zalqczniku nr 3 do Umowy dzierhavry, zamierzeft
inwestycyjnych, w tym ustalq nowe terminy realizacji tych zamierzeh ze Srodk6w
finansowych DzienZawcy. ";

3) Pozostala tre56 opisowa w czq6ci ,,Uzupelnienie koncepcji 
'organizacyjno-funkcjonalnej"

otzymuje oznaczenie numer,,l ll".
s 2 .

WAneksie Nr 312016 z dnia 8 marca 2016 roku do Umowy Dzier2awy Nr 210/2013 z dnia 15
listopada 2013 roku skre6la sig $ 2.

s3 .
PozostaNe zapisy Umowy pozostajqbez zmian.

$ 4 .
Aneks spozqdzono tzech jednobzmiqcych egzemplazach, po jednym egzemplazu dla
kazdej ze Stron.

. Aneks wchodziw 2ycie z dniem podpisania.
s 5

utZytnia 23 08's00 Ryki
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