
Zalqcznik 
GI 00,0  /16 do uchwaly Nr 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

w dniu 20 kwietnia 2018r. 

Aneks nr 1 

do Umowy poddzieriawy i dzieriawy 

nieruchomoAci i ruchomogei 

z dnia 18 maja 2016r. 

zawarty w Pultusku dnia 20 kwietnia 2018r. pomicdzy: 

Szpitalem Powiatowym w Pultusku Sp. z o.o., z siedzibq w Pultusku, przy ulicy Teofila 
• Kwiatkowskiego 19 (06-100), wpisanq do rejestru przedsicbiorcow prowadzonego przez Sid 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sqdowego pod numerem KRS 0000472325; NIP: 5681616554; REGON: 000311645, o 
kapitale zakiadowym w wysokoki 1.210.000,00 zl, reprezentowanq przez Bogdana 
Mossakowskiego — Prezesa Zarzqdu, zwanq dalej „Spolk4", 
a 
Szpitalem Powiatowym GAJDA—MED sp. z o.o., z siedzibq w Pultusku, przy ul. Teofila 
Kwiatkowskiego 19 (06-100 Pultusk), wpisanq do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego 
przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000560865; NIP: 5681617967, 
REGON: 361505810, o kapitale zakiadowym w wysokoki 30.000.000,00 zi, reprezentowanq 
przez Roberta Gajde — Prokurenta samoistnego, zwanq dalej „Nowq Spolkq", 

zwanymi dalej lqcznie „Stronami", a oddzielnie „Strong". 

§ 1 

W umowie poddzierZawy i dzierZawy nieruchomoki i ruchomoki zawartej przez Strony w 

dniu 18 maja 2016r. (dalej „Umowa"), na podstawie § 11 Umowy Strony postanawiajq 

wprowadziO nastepujqce zmiany: 

1) trek § 2 ust. 6 Umowy otrzymuje brzmienie: 

„Bez uprzedniej pisemnej zgody Powiatu Pultuskiego lub Spolki, Nowa Spolka nie jest 

uprawniona do zmiany przeznaczenia lub dokonywania zmian w substancji rzeczy 

stanowiacej Przedmiot Umowy, dokonywania wymagajacych uzyskania pozwolenia na 

budowc prac budowlano - adaptacyjnych, wznoszenia budynkow, budowli i innych 

urzadzen. Uzyskanie ww. zgody nie dotyczy ww. dzialari (z wylaczeniem wznoszenia 

budynkow) majacych na celu realizacjg zadah okresclonych w § 12 ust. 1 umowy w celu 

konsolidacji podmiotow leczniczych i wspolpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

na obszarze Powiatu Pultuskiego z dnia 16 marca 2015r. - w takim przypadku Nowa 

Spolka jest zobowiazania do uprzedniego pisemnego poinformowania Powiatu 



Pultuskiego oraz Spolki o takich dzialaniach. Wysoko.sce ani charakter nakladow 

poniesionych na zagospodarowanie terenu, rozbudowg lub przebudowg istniejqcego 

budynku oraz wzniesienie jakichkolwiek obiektow trwale i nietrwale zwiqzanych z 

gruntem nie bgdzie stanowie podstawy do domagania sig zawarcia kolejnej umowy 

dzier±awy, jak rownie± do zglaszania przez Nowq Spotkg jakichkolwiek innych roszczeh 

wobec Spolki lub Powiatu Pultuskiego po wygagnicciu umowy. ", 

2) trek § 8 ust. 2 pkt 2 Umowy otrzymuje brzmienie: 

„2) przez SpoIkg, z zachowaniem 3 - miesigcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 

na koniec miesiqca kalendarzowego, po uprzednim wezwaniu Nowej Spolki do 

usunigcia przyczyny wypowiedzenia i berskutecznym uplywie terminu wyznaczonego w 

wezwaniu (nie krotszego niZ 30 dni), w przypadku: 

a) rozwiqzania przez publicznego platnika (NFZ) umowy w rodzaju leczenie szpitalne 

w zakresie chorob wewngtrznych lub chirurgii lub ginekologii i polo±nictwa lub 

anestezjologii i intensywnej terapii, na skutek sposobu wykonywania umowy z dnia 

16 marca 2015r. zawartej w celu konsolidacji podmiotow leczniczych i wspolpracy 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze powiatu pultuskiego lub 

dzialania lub zaniechania Inwestora (tj. p. Roberta Gajdy), o ile Nowa Spolka 

przez okres 6 miesigcy (liczonych od daty rozwiqzania ww. umowy lub umowy, lub 

po uplywie ww. okresu, zaprzestanie bezplatnego scwiadczenia uslug w zakresie 

zgodnym z rozwiqzanq lub rozwiqzanymi umowami; 

b) utraty plynnoki finansowej powodujqcej koniecznosce zio±enia wniosku o 

ogioszenie upadlascci „Nowej Spolki"; 

c) naruszenia przez Nowq Spolkc postanowien Umowy tj. § 2 ust. 5-6, § 5 ust. 1 - 2, 

ust. 6 -7. ", 

3) trek § 9 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie: 

„I. Po zakohczeniu Umowy, w tym takte w przypadku jej wygagniccia przed uplywem 

terminu zakonczenia Umowy, Nowa Spolka jest zobowiqzana zwrocie nieruchomoscci 

oraz ruchomoki stanowiqce przedmiot Umowy w stanie niepogorszonym i 

uporzqdkowanym (za wyjqtkiem zuZycia rzeczy bgdqcego wynikiem prawidlowego jej 

u±ywania). W przypadku nie wypeinienia powy±szego obowiqzku w terminie jednego 

miesiqca od daty zakonczenia Umowy, Spolka bgdzie uprawniona do dokonania 

niezbgdnych napraw i innych prac z tym zwiqzanych (w tym do usunigcia naniesien i 

zabezpieczenia ich pozostaloki) na koszt i ryzyko Nowej Spolki, z wylqczeniem 

naniesien dokonanych przez Nowq Spolkg". 
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§2 

Pozostale postanowienia Umowy nie ulegaja zmianom. 

§3 

Aneks wchodzi w 2ycie z dniem zawarcia. 

§4 

Aneks zostal zawarty w 4 jednobrzmi4cych egzemplarzach, z ktorych 2 egzemplarze 

otrzymuje Spolka, a 2 egzemplarze Nowa Spolka. 

• 	SPOLKA 
	

NOWA SPOLKA 

• 
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