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dotyczy: dzierżawy przez SPZOZ w Sanoku w okresie od dnia 11.08.2017 do11.08.2027r
pomieszczeń użytkowych Stacji Dializ i Poradni nefrologicznej o łącznej powierzchni

799,61m²  w Budynku Stacji Dializ, Oddziału Neurologicznego i Administracji przy ulicy
800-lecia 26 w Sanoku znajdujących się na działce nr 725/31 dla której prowadzona jest
księga wieczysta KW Nr KS1S/00040815/8 oraz gruntu o łącznej powierzchni 17,12 m²

przy ulicy 800-lecia 26 w Sanoku znajdującego się na działce nr 725/31 dla której
prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00040815/8 na którym to gruncie

zlokalizowany jest agregat prądotwórczy oraz kontener chłodniczy użytkowany przez
Stację Dializ

Odp.  Organizator przetargu wyraża zgodę na zmianę § 4 pkt 20 umowy , który otrzymuje
brzmienie : 
„SPZOZ nie ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  osobowe i  majątkowe powstałe  na
terenie dzierżawionych pomieszczeń,  w czasie kiedy będą znajdować się w dyspozycji
Dzierżawcy.  Przedmiotowe  postanowienie  umowy  nie  dotyczą  powierzchni  wspólnie
użytkowanych.

Odp. Organizator przetargu uszczegóławia § 5 pkt 4 umowy, który otrzymuje brzmienie :  
„Roczna kwota czynszu netto określona w ust. 2 począwszy od roku 2018 podlegać będzie raz w
roku waloryzacji w przypadku wystąpienia inflacji wg wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedniego roku, co nie wymaga
zmiany niniejszej umowy. „
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Odp. Organizator przetargu uszczegóławia § 8 pkt 2 umowy, który otrzymuje brzmienie :
„Dzier żawca   zobowiązuje   się    zastosować    takie   rozwiązania   organizacyjne   które
zagwarantują   przyjmowanie   pacjentów hospitalizowanych   w SPZOZ lub   przyj ętych   do
szpitalnego    oddziału    ratunkowego   w  pierwszej  kolejności  w  zakresie  obowiązujących
przepisów prawa”.

Odp. Organizator przetargu niw wyraża zgody na dopisanie proponowanego punktu.

Odp. Organizator przetargu uszczegóławia § 12 pkt 2.6 umowy, który otrzymuje brzmienie : 
„  W przypadku rozwiązania przez Dzierżawcę umowy w trybie określonym w ust 4, przysługuje  
mu prawo do zwrotu wyłącznie 5% wartości zapłaconego (nadpłaconego)  czynszu określonego
w § 5.”

Z poważaniem 
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