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Aneks Nr 3/2016

Do Umowy Nr 210/2013 z dnia t5 listopada 2013 r.

zawarty w dniu l.t^^aUeo-..104,t

pomigdzy:

samodzielnym Publicznym Zakladem opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
z siedzibq w Rawie Mazowieckiej ul. NiepodlegloSci s, 96-200 Rawa Mazowiecka,
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeh, Innych organizacji Spolecznych i Zawodowych,
fu1$c!i oraz Samodzielny,ch Publicznych Zaklad6w opieki Zdrowotnej prowadzonego przez
S4d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiedcia w N,odzi xx wydzial IGajowego Rejestru Sidowego
pod numerem KRs 0000174011, REGON: 7 5008127l, reprezentowany m przez Dyrektora
SPZOZ Anng Soleck4 zrrtanego w dalszej czpiici ,,Wydzier2awiaj4cym,, Iub ,,SVZOZ';
I

Powiatem Rawskim reprezentowanym przez zwzqdpowiatu Rawskiego w skladzie:

1. J6zef Matysiak - Starosta Rawski

2. Maian Krzyczkowski - Wicestarosta

3. Jaroslaw Kobierski - Czlonek Zarzqdu

4. Tadeusz Damaz - Czlonek Zmzqdu

5. Marek Skuter - Czlonek Zarzqdt

AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzib4 w Rykach, ul. Zytnia 23,0g-500 Ryki, KRS:
0000460523 reprezentowanq przez:

1. Tomasza Kopca - Prezesa Zarzqdu

2. Macieja Zabelskiego - Wiceprezesa Zarz4dl

zr,vanq w dalszej czgici ,,Dzier1awc{'

0k
il"
l L

n

L"/\-/



PREAMBUI,A:

Strony biorqc pod uwagg fak1, 2e harmonogram planowanych inwestycji zawarly w
ofercie Dzier2awcy a nastppnie przeniesiony do Umowy dzier2awy nr 210/2013 w postaci
zal4cznrka nr 3 zostal przygotowany w polowie 2O13 r. w okre6lonych warunkach
faktycznych i prawnych, m.in. z wiedz4 o planowanych na2014 r. konkursach na Swiadczenia
medyczne finansowane ze frodk6w publicznych na okres 10 lat czy obowiqzuj4cym terminie
(do 31.1,2.2016 r.) na dostosowanie warunk6w sanitarnych i lokalowych zgodnie z
rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegolowych
wymagafr jakim powinny odpowiadai pomieszczenia i urz4dzenia podmiotu wykonujqcego
dzialalno6i leczniczq (Dz. U. z 2012 r., poz. 739), stwierdzaje konieczno5i jego aktualizacji.
Ponadto w tre3ci Aoionego harmonogramu zaznaczono, Ze'. ,,przedstawiony powyzej
harmonogram rzeczowo-finansowy ma chqraher wstQpny i poglqdowy. Jego realizacja we
wslcazanych czasooktesach i wartoiciach jest bowiem uzale2niona od wielu czynnikdw,
Horych 2aden profesjonalny podmiot nd chwilq obecnq nie jest wstanie przewidziet (...);W
chwili obecnej ani wartoSt ani harmonogrmn tych inwestycji nie jest jednak mo2tiwy do
oszacowania z uwagi na brak inJormacji o planie fnansowym platnika na okres wykraczalqcy
poza rcik 2014. R6wnieZ zmienno1c wymagan koniecznych do zqwarcia um6w o Swiadczenie
uslug medycznych jakie okresla platnik nie pozwala na precyzyjne okrellenie przedniotdw
itwestycli emi harmonogramu ich realizacji (..);Nie sposob wreszcie, na chwilq obecnq
olneSlit kie$t i w jakim zakresie niezbqdne bqdzie przeprowadzanie prac modernizqcyjnych i
remontowych w przedmiocie dzieriawy w calym okresie trwmia umowy dzier2awy tj. przez
30 lat (... ) ".

Od 2013 r. nast4pily natomiast zasadnicze zmiany w systemie ochrony zdrowia,
kt6rych ani Wydzier2awiajqcy ani Dzier2awca w chwili zawierania Umowy dzierzary
przewid,zie(, nie mogli. Zamiast planowanego wydfuzenia do 10 lat okres6w kontraktowania z
NFZ, co pozr,voliloby na okre6lenie dlugoterminowych parametr6w ekonomicznych takZe
proces6w inwestycyjnych, nastqpilo ,3amroaenie kontrakt6w z NFZ" i aneksowanie
dotychczasowych um6w z platnikiem. Aktualnie umowy zostaly przedlu2one do 30.06.2016
r. a z ostatnich informacji udzielanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ wynika, Ze
aneksy bgd4 obowiqzywaly co najmniej do I polowy 2017 r

Uzasadnienie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika ponadto z faktu
uczestniczenia zar6wno Szpitala Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej, jak i Powiatu Rawskiego
jako wlafciciel budynk6w Szpitala, w tocz4cych sig projekrach przewiduj4cych rozbudowg
oraz modemizacjg Szpitala Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej wraz z realnq mo2liwoSci4
sfinansowania inwestycji przy wykorzystaniu Srodk6w unijnych. Obecnie w toku s4 dwa
przedmiotowe d ziatrania.

1) ,,Rozbulowa, przebudowa i doposa2enie Szpitala Sw. Ducha w Rawie Mazowiechej
celem utworzenia Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego" w ramach programu
Ministerstwa Zdrowia

2) ,,Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowiechej gwarancjq bezpieczenstwa mieszkaitcdw
i osdb podr62ujqcych przez region wojewodztwa lodzkiego" w ramach Kontraktu
Wojew6dztwa tr 6dzkiego finansowany ze 6rodk6w Unii Europej ski ej na lata 2014-
2020.

Zakres finansowy jak i rzeczowy inwestycji w Szpital Sw. Ducha w Rawie
Mazowieckiej jest wigc bezpo5rednio zwiqzany z przedmiotowymi projektami, tym bardziej
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Ze strony uznaly, i2 beneficjentem tych Srodk6w bpdzig przede wszystkim Powiat Rawski
jako jednostka samorz4du terytorialnego i wla3ciciel budynk6w szpitalnych. NaleZy tak2e
pamigta6, 2e zgodnie z zapisami Umowy dzieriary, inwestowane przez Dzier2awc1 w
Szpital Srodki finansowe zostalq rozliczone w ramach czynszu dzierlawnego poprzez jego
obniZenie o 50%. Mo2liwosi wykorzystania zewngtrznych Srodk6w z budZetu centralnego
b4dl 6rodk6w UE z przeznaczeniem na modernizacjp Szpitala nie tylko zwigkszy zakres tych
inwestycji, np. powstanie infrastrukury SOR" ale takZe korzystnie wplynie na bud2et SpZOZ
oraz Powiatu Rawskiego.

Jednocze(nie realizowany jest obecnie projekt inwestycyjny kompleksowej
termomodemizacji budynk6w Szpitala, dofinansowany w formie dotacji i poZyczki na lEcznq
kwotg 3 mln na podstawie umowy z Wojew6dzkim Funduszem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w tr-odzi.

Z uwagi na powyzsze harmonogram realizaqa zadair inwestycyjnych w Szpitalu Sw.
Ducha w Rawie Mazowieckiej powinien wipc zostai zaktualizowany i uwzglgdniai
realizowane obecnie, jak i w przyszlosci, projekty w kt6rych beneficjentem jest Szpital oraz
Powiat Rawski a takZe uwzglgdnia6 perspektywg dzialalno6ci Szpitala w aktualnych realiach
systemu ochrony zdrowia.

' W zwiAzku ztym.

$ 1. Strony zgodnie ustalajq 2e wprowadzajq nastgpuj4ce zmiany do Umowy Nr 210/2013 z
dnia 15 listopada 2013 roku

1) zmienia sig tabelg ,,Prognozowany harmonogram inwestycyjny dla szpitala powiatowego
w Rawie Mazowieckiej"' w ,,Uzupelnieniu koncepcji organizacyjno-funkcjonalnej,, , obj gtej
,,Koncepcj4 organizacyjno- funkcjonalnq Szpitala Powiatowego w Rawie Mazowieckiej,, w
zalqczntku nr 3 do Umowy dzier2awy ,,Oferta Dzierzawcy wraz z harmonogramem
rzeczowo-fi nansowym", kt6ra po zmianach otrzymuje nastgpujqce brzmienie:

PROGNOZOWANY HARMONOGRAM INWESTYCYJNY DLA SZPIM
MAZOWIECKIEJ

L Kompleksowa termomodernizacja Szpitala wraz z wymian4 Zr6del ciepla
Wa-rto66 inwestycii 3 000 000 zl

prz!gotowanie inwest)'cji pod wzglQdem formalno-prawnym termin realizacji/ stan realizacji na dzien podpisania
aneksu

a przygotowanie koncepcj i fu nkcj onalno-u4tkowej Paldziernik 2013Aqkonano,
b $f'b6r technologii budo$y PaZdziernik 20 i3i$.ykonano,
c przygotowanie dokumentacji projekowej PaZdziernik 20 i3lwltonaro ,

d konsultacja zakresu prac budowlanych z Powiatem Rawskim PaZdziemik 20 1 3/wl.konano,
e uzyskanie niezbgdnych zg6d i pozwoleri Luty 2014/wykonano
f uzyskanie dofinansowania w ramach umowy z WFOSiGW Listopad 20 1 5/qykonano

c
zabezpieczenie Srodk6w finansowych na wklad wlasny i
obslugQ pg2yczki z WFOSiGW Listopad 20 1 5/wvkonano

H uyb6r wykonarvcy inweslycji W trakcie realizacji
realizacja inwestycji Planowane zakoriczenie 30. I 1.20 16 r.

II. Budowa nowego budynku SOR
Szacunkowa wartosc inwgsq/cji 12 500 000 zl.

a przygotowanie koncepcj i fu nkcj onalno-uitkowej Maj 20l5/wykonano /)6 !L



b wyb6r technologii budory Grudzief 20 I 5/$ykonano
c przygotowanie dokumentacji projektowej Grudzieri 20 l5lwykonano

konsultacja zakresu prac budowlalych z Powiatem Rawskim Maj 2ol5/wykonano
uzyskalie niezbpdnych zg6d i pozwoleri do 30.06.2016 r./ w trakcie realizacji

f realizacja inwestycji zgodnie z podpisan4 umowA dofinansowania, lecz nie
p62niej niz do 31.12.2018 r.

IIL Budowa nowego pawilonu l62kowego
Szaculkowa wartoSd itwestvcii 8 500 000

a przygotowanie koncepcji fi mkci onalno-uzltkowej Maj 2015/wykonano
b *yb6r technologii budowy Grudzierl 20 1 5/wykonano
c przygotowanie dokumentacji prqektowej Grudzien 2015/*fkonano
d konsultacja zakresu prac budowlanych z Powiatem Rawskim Maj 2015/wykonano

uryskanie niezbgdnych zg6d i pozwoleri do 30.06.2017l w takcie realizacji

f realizacja inwestycji zgodlie z podpisanq umow4 dofinalsowania, lecz nie
p62nqntZ do .31.12.2019 r.

W. Modernizacja i zagospodarowanie pomieszczef w skrzydlach istniej4cego pawilonu

(szacunkowa warto3i inwestycji 4 000 @0 zl. * )
*1. Wipkszo6i prac : docieplenie Scian, slrop6w, remont elewacji, wymiana a6del ciepla, instalacji co, cwu,

rymiana okie4 dnwi zewngtznych, ect-..- zostaje zrealizowanych w ramach Kompteksowej termomodemizacji

Szpitala wraz z wlmian4 zr6del ciepla - pkt. I Hamonogramu.

2. Pozostale roboty zgodne z planowarym przezlaczeriem pomieszczei - 12 msc. po zatoriczeruu prac

inwestycyjnych opisanych w pkt. II i III Hamonogramu .

V. Pozostale planowane itrwestycje

1. Nowy wjazd i parking od ulicy Warszawskiej

(szacowana wartosi $Taz z systemem parkingo*ym 500 000 zl.)

Termin wykonania - 12 msc. po zakofczeniu prac inwestycyjnych opisanych w pkt tr i Itr Hamonogramu .

2. Remonty i modernizacje budynk6w w czasie trrania umowy dzierzawy.

(szacowana wartosi inwesfcji wraz z wlposazeniem min. 4 500 000 zl)

Termin wykonania- na bie2qco w ramach potrzeb przez okres twania umo$T dzierza\ry.

3. Budowa dodatkowych budynk6w / rozbudowa noqrch na potrzeby nowych oddzialdw

( wartosd inwestycji wraz z wyposazeniem na chwilp obecn4 niemozliwa do oszacowania)

Termin *ykonania- po zakoriczeniu wyZej planowanych inwesq/cji w miarQ potrzeb.

'1rt {-sny



4. Wyburzanie pozostalych i zbpdnych budynk6w

(wartoSi szacunkowa rob6t 1 000 000 zl.)

Termin realizacji - na biezaco w ramach potrzeb onz zgodnie z zaltresem i harmonogramem realizowanych
inuesn c i i .

2) zmienia sig $ 3 pkt 3 Umowy, kt6ry po zmianie otrzymuje brzmienie:

-3),przeprowadzenia inwestycji w zakresie budowy, rozbudo'ffy i dostosowania istnieiqcych
budynk6w i budowli wchodz4cych w sklad przedmiotu dzierlawy do wymogow
rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 20j.2 r. w sprawie szczeg6lowych
wymagafi, jakim powinny odpowiadai pomieszczenia i urz dzenia podmiotu leizniczego
wykonui4cego dzialalno36 leczniczq (Dz. tJ. z 2ol2 roku, poz. 739) i innych obowi4zui4cych
w tym zakresie przepis6w prawa oftz wyposaZenia, wymiany i doposazenia go * sp.rpt ,
aparatur9 medyczn4 w terminie do 31 grudnia 201? roku, aby podmiot spelnial wymogi
platnika do dwiadczenia uslug zdrowotnych w ramach um6w z NFZ, co najmniej w takim
zakresie, w jakim obecnie Swiadczy wydzierlawiaj4cy - zgodnie z zatqczonq ofenq ,
zalqcznrk nr 3 do Umowy;"

3) zmienia sip $ 8 ust. 1 Umowy, kt6ry po zmianie otrzymlje brzmienie:

,,1- w celu realizaqi zobowiqzania opisanego w $ 3 pk 3 umowy, Dzierza\ lca wykona
roboty budowlane orcz dokona innych naklad6w okreslonych w zaktualizowanym
harmonogramie (zeczowo- finansowym zal4czonym do oferty Dzier2awcy, kt6ra stanowi
zalqcznik nr 3 do umowy, w terminach tam okreSlonych. przeprowadzenie frzedmiotowych
rob6t nie powinno ograniczaa lub utrudniai prowadzenia dzialalnosci leczniciei."

$ 2. 1. Strony Umowy zgodnie ustalaj4 Ze:

7) DzierLawca w celu dostosowania istniei4cej bazy lokalowej szpitala do wymog6w
Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegolowych wymagari jakim powinny
odpowiadai pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu leczniczego, wykona przewidziane
odrgbnymi powszechnie obowi4zui4cymi przepisami prawa , niezbgdne roboty nieobjgte
Harmonogramem ,w terminie do 31. 12.2017 roku.

2) Dzier2awca przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy rob6t, o kt6rych mowa w pkt
1, w terminie do dnia 30.06.2016 r.

2 w przypadku realizacji projekt6w opisanych w pkt I, II i III Harmonogramu, Dzier2awca
zapewnia finansowanie wkladu wlasnego , wymaganego od powiatu Rawlskiego jako
beneficjenta projektu, poniesie koszty opracowania niezbpdnej dokumentacji, wiaz z
uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowg, o.- *rr"lki" inne koszry
powstale w zwi4zku z realizaqqtych projekt6w.

3. W przypadku nie uzyskania przez powiat Rawski dofinansowania, warunkuj4cego
realizacjg projekt6w wymienionych w pkt II i III Harmonogramu, we wskaranych tam
terminach, strony Umowy dokonai4 nowych ustalefi , celem iealizacji planowanych
pierwotnie, wymienionych w zal4czniku nr 3 do Umowy d,zierzawv. zimierzeh



inwestycyjnyctr, w tym ustal4 nowe terminy realizacji tych zamierzeri ze 6rodk6w
fi nansowych Dzier2awcy.

$ 3. Pozostale zapisy Umowy pozostaj4 bez zmian.

$ 4. Aneks sporz4dzsle \a/ 3 jednobrzmi4cych egzemplarzach po I egzemplarzu dlakrZdq ze
Stron.

$ 5. Aneks wcho dzi w Zycie z dniem podpisania.

Wydzier2awiajqcy
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