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W zwiqzku z wnioskiem Oferenta o dokonanie zmian w projekcie umowy dzier2awy Wojew6dzki Szpital
Zespolony im, Stanislawa Rybickiego w Skierniewicach przychyla siq do dokonania n/w zmian:

t) 51 ust I projektu umowy - prosimy o doprecyzowanie miejsca polo2enia lokalu- piQtro, skrzydlo w nowym

budynku, czy jest osobne wejScie itp. itd.

Odpowiedi ad 1)- dokonano zmiany,_

z) 52ust3projektuumowy-prosimyozmianqtreScitegoustqpunanastqpujqcy:,,Zmionowskazanawust2
nastqpowat bqdzie ze skutkiem od 1- lutego kaidego roku kalendorzowego i nie wymoga koidorazowo

sporzqdzania oneksu do umowy.

Wydzier2owiojqcy powiodomi Dzieriawcq pisemnie w terminie do..................o wysokoici

zmienionejstawki czynszu, Pierwsza waloryzacja nastqpi w lutym 202L."

Odpowiedi od 2) - nie wyroiamy zgody na zmiang"

3) $3 ust 1. projektu umowy - prosimy o zmianq tre6ci tego ustqpu na nastqpujqcy:

,,Niezaleinie od czynszu dzierLownego Dzier2qwca zobowiqzany bqdzie uiszczoi oplaty zo media: energiq

elektrycznq, c.o., zimnq i cieplq wodq oraz odprowodzanie iciekow.

Oploty te naliczane bqdq stosownie do foktycznego zu2ycia medi6w, zgodnie ze stonem podlicznikow. Faktury

VAT dotyczqce zuiycia medi6w oraz wszelkie dokumenty zwiqzane z obowiqzujqcymi stowkqmi stanowii bqdq

zalqcznik do faktury VAT, o kt1rej mowa w g4 umowy"

Odpowiedi dd 3) - dokonano zmiany

4) $3 ust 4 projektu umowy - p;'osimy o wlaSciwq numeracjq umowy (powinien byi ustqp nr 2) oraz o dodanie

nastqpujqcego zdania do treSci tego ustqpu: ,,Naloienie kary umownej poprzedzone zostanie wezwaniem

Dzier1owcy do prawidlowego wykonywanio umowy i udzielenia mu w tym celu dodatkowego 14 dniowego

terminu"

Odpowiedi ad  ) - dokonano zmiony numeracji - omylka pisarska i dopisano zmiany.

5) 54 ust 1 projektu umowy - prosimy o zmiang treSci tego ustqpu na nastqpujqcy: ,,Dzier2awca jest

zobowiqzany reolizowat plotnoici, o ktorych mowa w6 2 oraz I 3 w terminie L4 dni od daty dorqczenia przez

Wydzieriawioiqceqo foktury, przelewem nq rochunek bankowy WydzierLowiajqcego wskozony no fokturze.
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W rozie op6inienia w uiszczaniu naleinoici, Wydzieriawiojqcemu przysluguje prowo noliczaniq odsetek

ustowowych za op6inienie w transakcjach handlowych."

Odpowiedi ad 5l -_dokonano zmiany w ciqgu 74 dni od daty dorgczenia

6) 56 ust 2 projektu umowy - prosimy o zmianq treSci tego ustqpu na nastqpujqcy:

,,Przekazonie przedmiotu dzieriawy nostqpi no podstawie protokolu zdowczo- odbiorczego w terminie od dnia

zoworcia umowy(Zalqcznik Nr 1.)"

Odpowiedi ad 6 )- dokonano zmiony.

7) 56 ust 7 projektu umowy - prosimy o:

Zmianq tre5citego ustQpu na nastqpujqcy: ,,Po zokohczeniu dzieriowy z przyczyn leiqcych po stronie

Wydzier1owiojqcego, przed uplywem czosu wskozonego w 5L0 Umowy, Dzieriawco md prowo dochodzenio

zwroty pelnej kwoty z tytulu prac odaptocyjnych poniesionych no przedmiot umowy"

Odpowiedi ad 7) - nie wyraiamy zgody na zmionq.

Dodanie ust, 8 o treSci: ,,W przypadku zakohczenia dzieriowy z innych przyczyn ni2 wskazone w ust.7,

iednakie przed uplywem czosu potrzebnego do rozliczenia naklodow w sposob wskozony w ust 6, Dzieriawco

mo prowo dochodzenia zwrotu poniesionych koszt1w do wysokoici ustolonej w ust 6."

dokonano zmion i dodano ust, 8

8) 58 ust 3 projektu umowy - - prosimy o zmianq tre6ci tego ustqpu na nastqpuj4cy: ,,Brak aktuolnej polisy OC

oroz polisy, o kt6rej mowo w ust 2, skutkowoc moie natychmiostowym rozwiqzoniem umowy. Niezaleinie od

powyiszego Wydzieriawiajqcy mo prowo naloiyt na DzieriawcQ w przypadku braku polisy kary umownej w

wysokoici 2000 zlotych za brqk ktorejkolwiek z polis, Noloienie kary umownej lub/iwypowiedzenie umowy

poprzedzone zostonie wezwoniem Dzieriawcy do prawidlowego wykonywania umowy i udzielenia mu w tym

celu dodatkowego 14 dniowego terminu"

Odpowiedi od 8) - dokonano zmiany

9) 59 projektu umowy - prosimy o dodanie do tego paragrafu ustqpu nr 5 o nastgpujqcej treSci: ,,Wypowiedzenie

z przyczyn wskazanych w ust 4, zostanie poprzedzone wezwaniem Dzieriowcy do prowidlowego wykonywania

umowy i udzielenio mu w tym celu dodotkowego 14 dniowego terminu"

Odpowiedi ad 9) - dokonono zmion, dodono ust,4,e)_

1o) 511 ust 2 projektu umowy - prosimy o zmianq tre3ci tego ustqpu na nastqpujqcy: ,,Po

zakoriczeniu dzier|owy pomieszczeh Dzieriawca zwr6ci przedmiot dzieriawy w terminie od dnio zakoriczenio

umowy"

Odpowiedi od 10)- dokonono zmian

11) 513 ust 1 projektu umowy - prosimy o zmianq treScitego ustqpu na nastqpujqcy:,,Wszelkie spory powstale

na tle realizacji niniejszejumowystrony poddajq rozstrzygniqciu sqdom powszechnym wlaSciwym miejscowo
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dla strony powodowej"

Odpowiedi ad 11)- nie wyraiamy zgody na zmianq.

12) Prosimy o dodanie do projektu umowy nastqpujqcego ustQpu: ,,Do sprdw nieuregulowanych w trelci

umowy zqstosowqnie mojq przepisy kodeksu cywilnego"

Odpowiedi ad 12) -_dokonano zmian w 513 dodano ust.2

13) Prosimy o dodanie do projektu umowy moiliwoSciwypowiedzenia umowy przezDzier2awce o

nastqpujqcej treSci:

,,1., Dzierlawca moie wypowiedziet umowq ze skutkiem natychmiastowych w nastqpujqcych sytuocjach:

a) Wydzieriawiajqcy nie przekoie Dzieriawcy przedmiotu dzieriawy w terminie wskozonym w 96 ust 2

umowy

b) Przedmiot umowy no skutek dziqlqh Wydzier2owiajqcego stanie sig nieprzydatny dta prowadzonej

p rze z Dzie riowcq d ziala I noici

c) bezpodstawnej odmowy Wydzieriawiajqcego na przeprowadzenia prac adaptacyjnych i

remontowych w przedmiocie dzier2owy, je2eli ich przeprowodzenie uniemoiliwio prowadzenie przez

Dzie riawcq dzi alo I n oici

d) ogloszenia upadloici tub likwidacji Wydzieriawiajqcego

2, Dzieriawco moie wypowiedziet umowq z zochowaniem jednomiesigcznego okresu wypowiedzenio w

sytuocji gdy:

a) Okaie siq, 2e z przyczyn obiektywnych nie jest moiliwe przeprowodzenie proc adaptacyjnych tub

remontowych, kt6re sq konieczne do dostosowania lokolu do prowadzonej przez Dzier2awcq

dzialolnoici

b) erzedmiot umowy z przyczyn obiektywnych stanie siq nieprzydatny dla prowadzonej przez Dzieriowcq

dzialolnoici

c) Zaprzestonia prowadzenio przez Dzier\owcq prowadzenio Punktu Pobrart w Skierniewicach

Odpowiedi ad 13) - dokonano zmian w 5 9 dodajqc ust.6 a)b)c) i ust. 7 o) b) c)

Dokonano modyfikacji projektu umowy, kt6ry zostanie zamieszczon1 na stronie internetowej w
przedmiotowym postqpowaniu,
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