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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
Szpital Specjalistyczny 

Dział Organizacji 
38-500 Sanok 

ul. 800-lecia 26 
tel. +48 134656284 
fax +48 134656200 

e-mail: szpital@zozsanok.pl 
www.zozsanok.pl 

 
Sanok, dnia 24.04.2071 r. 

 
OGŁOSZENIE O AUKCJI 

 
na najem pomieszczenia pod działalność handlową (optyczny punkt usługowy) 

o powierzchni 16,5m² zlokalizowanej  na I piętrze budynku Przychodni 
Specjalistycznej położonej w Sanoku przy ulicy Lipińskiego 10 

 
Podstawą prawna niniejszego postępowania stanowią: 

− Uchwała nr XVI/130/2000 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SPZOZ        w 

Sanoku, 

− zgoda Zarządu Powiatu Sanockiego (Uchwała Nr  89/2017)  z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ, pomieszczenia w budynku 

Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Lipińskiego 10. 

 

I. Aukcja jest organizowana przez Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 

ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok KRS nr: 0000059726 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 687-16-40-438, REGON: 

370444345, zwany w dalszej części „Organizatorem”. 

II. Aukcja ma na celu zawarcie umowy najmu pomieszczenia pod działalność handlową( 

sklep medyczny) na okres 3 lat od dnia  podpisania umowy. 

III. Przedmiotem aukcji jest najem powierzchni 16,5m² zlokalizowanej na I piętrze              w 

budynku Przychodni Specjalistycznej położonej w Sanoku przy ulicy Lipińskiego 10 będącej 

w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z 

przeznaczeniem na prowadzenie optycznego punktu usługowego.                                                                                                                    

IV. Warunki aukcji. 

Wynajmujący  wymaga   przed  przystąpieniem do aukcji wniesienia wadium w kwocie 500 

zł   

(słownie: pięćset złotych).  Wadium w  pieniądzu  należy wpłacić przelewem na rachunek 
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bankowy SPZOZ w Sanoku: 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 58 8642 0002 2001 0060 1685 

0004 

Wadium może być także wpłacone do kasy w SP ZOZ w Sanoku (budynek 

administracyjny) 

Osoba   przystępująca   do   aukcji   obowiązana   jest   okazać   dowód   wpłaty   wadium 

organizatorowi. 

Wadium  wniesione  przez  uczestnika  aukcji,  który  aukcję  wygrał,  zalicza się na poczet 

pierwszego czynszu. 

Pozostałym  uczestnikom  aukcji  wadium  zostanie  zwrócone  w  ciągu  5  dni  od  dnia 

zakończenia aukcji. 

W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który aukcje wygrał, wniesienie 

wadium przepada na rzecz SPZOZ w Sanoku. 

2. Cena wywoławcza*: 30 zł netto miesięcznie za najem 1 m² powierzchni 

pomieszczenia. 

*Cena wywoławcza obejmuje; czynsz najmu za 1 m² oraz opłaty za media za okres 1 

miesiąca 

3. Ustala się minimalną wysokość postępowania na 5,00 zł. 

4. Aukcja prowadzona jest przez Komisję powołaną przez Dyrektora SPZOZ w Sanoku. 

5. Z przebiegu aukcji sporządzony jest protokół. 

6.Uczestnicy, osoby występujące w imieniu oferenta powinni posiadać-okazać 

Przewodniczącemu Komisji; 

a) dokumenty potwierdzające tożsamość, w szczególności dowód osobisty lub paszport, 

przedstawiając aktualny wypis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości 

osób reprezentujących podmiot, 

b) dokument wpłaty wadium, 

c) aktualny wypis KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 

Gospodarczej 

d) nie posiadają na dzień otwarcia aukcji zaległości płatniczych z tytułu wymaganych 

 zobowiązań w SP ZOZ Sanok, 

7. Uczestnik aukcji /osoba reprezentacyjna uczestnika aukcji/ potwierdza swoją obecność 

poprzez złożenie podpisu na liście stanowiącej załącznik do protokołu aukcji. 

8. Aukcja jest jawna. Prowadzący aukcję może nakazać opuszczenie sali osobom 

zakłócającym przebieg aukcji. 

9. Prowadzący aukcje ogłasza rozpoczęcie aukcji poprzez odczytanie ceny wywoławczej. 
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10. Przybicie poprzedzane jest podaniem wylicytowanej ceny oraz słowami - „po raz 

pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci”- po czym następuje przybicie. 

11. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać gdy inny uczestnik aukcji złożył przed 

udzieleniem przybicia ofertę korzystniejszą. 

12.  Zawarcie umowy – niezwłocznie po zakończeniu aukcji. 

 

I. Osoby upoważnione do udzielania informacji. 

Zbigniew Patryn – w sprawach formalnych tel/fax 134656295 w godz. 8-14, SPZOZ  

w Sanoku, ul. 800-lecia 26, Budynek Administracji, pok. Nr 8. 

Edyta Dżułyk – w sprawach formalnych tel. 013 46 56 100 w godz. 8-14, SPZOZ      w 

Sanoku, ul. 800-lecia 26, Budynek Administracji, Sekretariat, pok. nr 3. 

II. Miejsce i termin aukcji. 

Aukcja odbędzie się w siedzibie Organizatora w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. 800-lecia 26, Budynek Szpitala- Sala Edukacyjna 

SOR  w terminie: 10.05.2017 r. o godz. 10:00 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, zgodnie z art. 70¹ § 3 

Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia a 

także warunków aukcji oraz możliwość odwołania aukcji lub unieważnienia  aukcji 

bez podania przyczyn do czasu rozpoczęcia aukcji. 

 

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

www.zozsanok.pl oraz na tablicach ogłoszeń SPZOZ w Sanoku. 

 

 

                                                                                      ............................................................... 

                                                                                                Dyrektor  SPZOZ  w Sanoku 

 
 
 
 
 
 
 
SPZOZ/SAN/DO/...../2017 
     Umowa Najmu 
 
zawarta w Sanoku w dniu.......2017r. pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 
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ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok 
KRS nr: 0000059726 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP: 687-16-40-438, REGON: 370 444 345 
Reprezentowanym przez: 
 Dyrektor-  Henryk Przybycień 
zwanym w dalszej części umowy '' Wynajmującym'' 
a 
........................................................(nazwa firmy) 
.......................................................  (adres firmy) 
NIP/REGON/KRS 
Reprezentowanym przez: 
 .............................................. 
zwanym w dalszej części umowy '' Najemcą'' 
  
     o następującej treści: 
       
      §1 
Niniejsza umowa została zawarta w związku z wyborem oferty Najemcy  przeprowadzonej 
w trybie art. 70 ¹- 70 5 kodeksu cywilnego.       
      §2 
     
1. Przedmiotem umowy jest najem na okres 3 lat powierzchni 16,5m² zlokalizowanej na I piętrze  
w budynku Przychodni Specjalistycznej położonej w Sanoku przy ulicy Lipińskiego 10 będącej  
w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku  
z przeznaczeniem na prowadzenie optycznego punktu usługowego. 
2. Wynajmujący oświadcza, że włada przedmiotem najmu na podstawie nieodpłatnego użytkowania  
od Powiatu Sanockiego. 
3.Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 
      §3 
Strony zawierają niniejszą umowę na okres 3 lat licząc od daty jej zawarcia tj. od dnia …......... 
do dnia …..........  
      §4 
1. Najemca zobowiązany jest do wykorzystywania przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczaniem. 
2. Najemca zobowiązany jest utrzymywać przedmiot najmu w dobrym stanie technicznym oraz 
zabezpieczać przed zniszczeniem. 
3. Najemca będzie utrzymywał porządek w przedmiocie najmu i terenie okalającym, przestrzegał 
obowiązujących u Wynajmującego przepisów BHP, PPOŻ, zasad ochrony mienia oraz reguł 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
4. Najemca jest zobowiązany do nieodpłatnego zwrotu przedmiotu najmu po zakończeniu okresu 
najmu w stanie nie pogorszonym. 
      §5 
1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości 
…............ +23% VAT 
2. Najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz w terminie- z góry do 10-go dnia miesiąca za każdy 
kolejny miesiąc najmu. Najemca zobowiązany jest do regulowania czynszu na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. 
3. W trakcie trwania umowy czynsz będzie wzrastał począwszy od 1 stycznia 2018r. o średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  za rok poprzedni ogłoszonego przez GUS, 
nie mniej niż 4%. 
4. Regulowanie zobowiązań z tytułu czynszu będzie mogła następować w drodze kompensaty 
wzajemnych wierzytelności. 
5. Najemca podnosi koszty rozmów telefonicznych we własnym zakresie. 
6. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności określonych w ust. 2,3 Wynajmujący naliczy 
ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki w płatności. 
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      §6 
1. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie ma prawa oddania przedmiotu najmu osobie 
trzeciej do bezpłatnego używania. 
2. Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu po zakończeniu najmu przedmiotu umowy 
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 
      §7 
1. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3- miesięcznego 
okresu wypowiedzenia w przypadku: 
a) niepłacenia przez Najemcę czynszu lub innych opłat, o których mowa w §4 przez dwa pełne 
okresy płatności i nie zapłacenie należności w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Najemcę 
wezwania do zapłaty, 
b) podnajmowania lub oddania przez Najemcę przedmiotu najmu osobie trzeciej bez zgody 
Wynajmującego, a także 
c) z innych ważnych przyczyn 
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, jeżeli Najemca dopuści się istotnych naruszeń warunków umowy, w szczególności 
jeśli będzie prowadził na terenie objętym umową działalność konkurencyjną dla Wynajmującego, z 
tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności Najemca zostanie pisemnie wezwany do zaprzestania 
prowadzenia  działalności  konkurencyjnej  i dokonywania istotnych naruszeń warunków umowy. 
3. W razie upływu najmu lub wcześniejszego jego zakończenia, niezależnie od podstawy faktycznej 
i prawnej, poniesione przez Najemcę nakłady dotyczące przedmiotu najmu nie podlegają zwrotowi 
przez Wynajmującego. 
      §8 
1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu 
umowy w pierwszej kolejności wezwą do ich usunięcia wyznaczając stosowny termin, zależnie od 
zakresu stwierdzonych nieprawidłowości. 
2. W przypadku braku porozumienia w rozwiązaniu sporów powstałych na tle realizacji umowy 
sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla Wynajmującego. 
      §9 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności, mogą być dokonywane 
tylko w formie aneksów podpisanych przez obie strony. 
      §10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.    
      §11 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 

NAJMECA:                                WYNAJMUJĄCY: 


