
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny

                                                                           Sekretariat
38-500 Sanok

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

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

Sanok, dnia 28.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O AUKCJI

w przedmiocie dzier żawy powierzchni pod automaty
mechaniczne sprzedaj ące napoje, słodycze i przek ąski

Podstawą prawna niniejszego postępowania stanowią:

− Uchwała nr XV/168/2011 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 października 2011 r.  w

sprawie  określenia  zasad  zbywania  aktywów  trwałych  Samodzielnego  Publicznego

Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Sanoku  oraz  oddawania  ich  w  dzierżawę,  najem,

użytkowanie lub użyczenie.

− zgoda Zarządu Powiatu Sanockiego (Uchwała Nr 132/2017)  z dnia 11 lipca 2017 r.

      w sprawie wyrażenia zgody ma wynajem przez SPZOZ w Sanoku powierzchni pod

automaty wydające napoje i przekąski.

I.  Aukcja  jest  organizowana  przez  Samodzielny  Publiczny  Zespół   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:

370 444 345,zwany w dalszej części „Organizatorem” .

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

(  automaty wydające napoje, słodycze i przekąski  ) na  okres 3 lat od dnia  podpisania

umowy.

III. Przedmiotem aukcji jest  dzierżawa miejsca pod 3 automaty   umieszczone  na terenie

SPZOZ w Sanoku tj. korytarz SOR ul. 800-lecia 26 – 2 szt. ( 1 szt.- automat wydający

słodycze, przekąski, napoje i 1 szt. automat na gorące napoje ), korytarz przy sklepiku

obok Poradni Specjalistycznych  - 1 szt. automat na gorące  napoje.

Za wszelkie ewentualne szkody w mieniu lub na osoba ch zwi ązane z użytkowaniem

automatu pełn ą i całkowit ą odpowiedzialno ść ponosi dzier żawca.
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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 bankowy SPZOZ w Sanoku:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 5 8 8642 0002 2001 0060 1685

0004

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

administracyjny)

1. Cena wywoławcza 150  zł netto + 23% vat  miesi ęcznie za dzier żawę powierzchni

1 automatu

(czynsz obejmuje zużycie energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków oraz wywóz

odpadów)

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

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

4. Z przebiegu aukcji sporządzony jest protokół.

5.Uczestnicy,  osoby  wyst ępujące  w  imieniu  oferenta  powinni  posiada ć-okazać

Przewodnicz ącemu Komisji;

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

przedstawiając  właściwe  pełnomocnictwa  i  dowody  tożsamości  osób  reprezentujących

podmiot,

b) dokument wpłaty wadium,

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

zobowiązań w SP ZOZ Sanok,

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

Gospodarczej.

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

poprzez złożenie podpisu na liście stanowiącej załącznik do protokołu aukcji.

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

zakłócającym przebieg aukcji.

8.   Prowadzący aukcje ogłasza rozpoczęcie aukcji poprzez odczytanie ceny wywoławczej.

9.  Przybicie  poprzedzane  jest  podaniem  wylicytowanej  ceny  oraz  słowami  -  „po  raz

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

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

udzieleniem przybicia ofertę korzystniejszą.

11.  Zawarcie umowy – niezwłocznie po zakończeniu aukcji. 
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I. Osoby upowa żnione do udzielania informacji.

Zbigniew Patryn – w sprawach merytorycznych tel/fax 13 46 56 295 w godz. 8-14,

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

Edyta Dżułyk – w sprawach formalnych tel. 013 46 56 284 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: 12.09.2017 r. o godz. 10:00

          Przed przystąpieniem do aukcji do godz. 9:30  należy złożyć wszystkie dokumenty

wraz  z  opisem  oraz  wyglądem  urządzeń,  które  uczestnik  proponuje  zainstalować  w

SPZOZ w Sanoku.                                                             

                                                                                                         

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

                                                                                                Dyrektor  SPZOZ  w Sanoku

SPZOZ/SAN/DO/08/2017

zawarta w Sanoku w dniu 16.09.2017r. pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej
ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok
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KRS  nr:  0000059726  w  S ądzie  Rejonowym  w  Rzeszowie,  XII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru S ądowego
NIP: 687-16-40-438, REGON: 370 444 345
Reprezentowanym przez:

Dyrektor- Henryk Przybycie ń
zwanym w dalszej części umowy ''Wydzier żawiającym''
a
……………………………………………………..
..........................................................................
……………………………………………………..
NIP: ………………… REGON: ………………..
Reprezentowanym przez:

Właściciel………..……………………..
zwanym w dalszej części umowy ''Dzier żawcą''

§1
Przedmiotem umowy jest dzierżawa miejsca pod 3 automaty umieszczonych na terenie SPZOZ
w Sanoku sprzedające napoje w miejscach:

1) Korytarz SOR ul.800-lecia 26 – 2 sztuki (4m²)
2) Korytarz przy sklepiku obok Poradni Specjalistycznych ul. 800-lecia 26 – 1 sztuka (2m²)

§2
1.  Dzierżawca zobowi ązuje si ę  do płacenia miesi ęcznego czynszu za 3 sztuki automatu  
w kwocie …………… netto +23% VAT.
Czynsz  obejmuje:  zużycie  energii  elektrycznej,  wody,  odprowadzenie  ścieków  oraz  wywóz
odpadów.
2. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać  czynsz w terminie – z góry do 10-go dnia miesiąca  
za każdy kolejny miesiąc dzierżawy.
3.  W  trakcie  trwania  umowy  czynsz  będzie  wzrastał  1  stycznia  każdego  roku  począwszy  
od 1 stycznia 2018 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za
rok poprzedni ogłoszonego przez GUS, nie mniej niż 3 %.

§3
1. Strony zawieraj ą niniejsz ą umow ę na okres 36 miesi ęcy licz ąc od daty jej zawarcia tj. od
dnia 16.09.2017r. do dnia 15.09.2020r.
2.  Każda ze  stron może z  ważnych przyczyn wypowiedzieć  niniejszą  umowę  z  zachowaniem
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca.

§4
Dzierżawca pokryje koszty związane zarówno z montażem jak i  demontażem w/w automatów.
Dzierżawca  zobowiązuje  się  także  do  utrzymania  czystości  w  miejscu  zamontowania  w/w
automatów.

§5
Dzierżawca  oświadcza,  że  w/w  automaty  są  sprawne  techniczne  i  spełniają  wymogi
bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń.

§6
1. Dzierżawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania na okres trwania umowy ubezpieczenia
od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  na  osobach  i  mieniu,  które  wiążą  się  z  ryzykiem
związanym  z  prowadzoną  przez  niego  działalnością;  treść  polisy  Dzierżawca  przedstawi
Wydzierżawiającemu celem akceptacji.
2. Dzierżawca ma obowiązek ubezpieczenia przeciwko innym zagrożeniom na stosowną  sumę
wniesionego przez siebie majątku. Koszty zawarcia i opłacania składek obciążają Dzierżawcę. Jest
on zobowiązany okazać  na żądanie Wydzierżawiającego dowodu opłacania bieżących składek  
z tytułu tych umów.

§7
1.  Właściciel  zobowiązuje  się  do  utrzymania  automatów  w  należytym  stanie  technicznym,
a w szczególności  dokonywania  okresowych przeglądów,  zgodnie  z dokumentacją  techniczno-
ruchową  urządzenia.
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2. Za wszelkie ewentualne szkody w mieniu lub na osobach związane z użytkowaniem automatu,
dzierżawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność.

§8
1. Umowa zostaje rozwiązana bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku zalegania
przez Dzierżawcę z zapłatą czynszu przez 2 okresy płatności (dwa miesiące) i nieuregulowania
czynszu mimo wyznaczonego dalszego 14-dniowego terminu zapłaty w doręczonym Dzierżawcy
pisemnym wezwaniu do zapłaty.
2.  Wydzierżawiający  ma  również  prawo  wypowiedzieć  dzierżawę  bez  zachowania  terminów
wypowiedzenia, jeśli Dzierżawca naruszy postanowienia umowy zawarte w §8 ust. 1.
3.  Każda  ze  stron  ma  prawo  wypowiedzieć  dzierżawę  z  zachowaniem  miesięcznego  okresu
wypowiedzenia, jeśli zostanie ogłoszona upadłość jednej ze stron lub z innych ważnych przyczyn.

§9
1.Strony zgodnie  postanawiają,  że w przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości  w realizowaniu
umowy w pierwszej kolejności wezwą do ich usunięcia wyznaczając stosownym  termin, zależnie
od zakresu stwierdzonych nieprawidłowości.
2.  Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  wykonywania  przedmiotu  umowy  rozstrzygać  będą  sądy
powszechne właściwe ze względu na siedzibę Wydzierżawiającego.

§10
Każda  zmiana  postanowień  umowy  wymaga  formy  pisemnej  w  postaci  aneksu  pod  rygorem
nieważności.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron.

               DZIERŻAWCA : WYDZIERŻAWIAJĄCY:
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