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Powiatowy  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  i  Wodzisławiu  Śląskim  z  siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim ul.  26 Marca  51 44-300 Wodzisław Śląski podaje do publicznej informacji  wykaz
pomieszczeń i powierzchni do wynajęcia:

1. ZPS Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164

Pomieszczenia na prowadzenie działalności medycznej lub gospodarczej (handlowej)
 III piętro (pomieszczenia po Mikrobiologii)

- pomieszczenie nr 310 o powierzchni podstawowej 15,44 m2, powierzchnia wspólna 7,57 m2

- pomieszczenie nr 311 o powierzchni podstawowej 16,17 m2, powierzchnia wspólna 7,94 m2

Oba pomieszczenia wymagają remontu. Okna wymienione na PCV, ściany pokryte płytkami ceramicznymi –
stan techniczny dostateczny,  wnęki ścian zabudowane szafami drewnianymi – do wyburzenia.  Ściany i sufit
wymagają remontu. Posadzka – płytki ceramiczne stan dostateczny. W obu pomieszczeniach znajduje się dostęp
do bieżącej ciepłej i zimnej wody.

Uwaga
1) za nieruchomość związaną z działalnością medyczną:

- stawka minimalna za 1 m2 powierzchni podstawowej = 18,80 zł brutto
- stawka za 1 m2 powierzchni wspólnej = 8,29 zł brutto

2) za nieruchomość nie związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych 
- stawka minimalna za 1 m2 powierzchni podstawowej = 26,77 zł brutto
- stawka za 1 m2 powierzchni wspólnej = 8,29 zł brutto

Umowy zawierane na okres 3 lat

2. Szpital Wodzisław Śląski Budynek Główny
Dzierżawa  powierzchni  1  m2 przy Oddz.  Ginekologiczno-Położniczym z  przeznaczeniem do zainstalowania
automatu do sprzedaży fartuchów jednorazowych oraz automatu do sprzedaży ochraniaczy jednorazowych na
obuwie

Uwaga:
Stawka minimalna za 1 m2 powierzchni 500,00 zł netto + VAT 23%
Umowa zawierana na okres 3 lat

3. Szpital Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47

Pomieszczenia na prowadzenie działalności gospodarczej
1.1. Budynek byłej Administracji

Okna drewniane – w złym stanie technicznym, ściany i sufity do remontu, posadzka- wykładzina PCV
 I piętro w Budynku Administracji 

a) pomieszczenie biurowe 1.10       – 26,52 m2

b) pomieszczenie biurowe 1.9 – 16,33 m2

c) pomieszczenie biurowe 1.8 – 16,90 m2

d) pomieszczenie biurowe 1.7 – 13,09 m2

e) pomieszczenie biurowe 1.6 – 7,46 m2

f) pomieszczenie biurowe 1.5 – 10,42 m2

g) pomieszczenie biurowe 1.4 – 6,88 m2

h) pomieszczenie biurowe 1.3 – 9,27 m2

i) pomieszczenie biurowe 1.2 – 15,25 m2

j) pomieszczenie biurowe 1.1 – 10,73 m2

k) WC 1.11                              – 1,29 m2

 II piętro w Budynku Administracji 
a) pomieszczenie biurowe nr 2.10 – 12,22 m²
b) pomieszczenie biurowe nr 2.9 – 15,96 m²
c) pomieszczenie biurowe nr 2.8 – 16,90 m²
d) pomieszczenie biurowe nr 2.7 – 13,09 m²
e) pomieszczenie biurowe nr 2.6 – 7,46 m²
f) pomieszczenie biurowe nr 2.4 – 6,88 m²
g) pomieszczenie biurowe nr 2.3 – 9,27 m²



h) pomieszczenie biurowe nr 2.2 – 15,25 m²
i) pomieszczenie biurowe nr 2.1 – 10,73 m²
j) WC - 1,29 m²

Uwaga:
1) za nieruchomość związaną z działalnością medyczną:

- stawka minimalna za 1 m2 powierzchni podstawowej = 8,29 zł brutto
- stawka za 1 m2 powierzchni wspólnej = 5,74 zł brutto

2) za nieruchomość nie związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych 
- stawka minimalna za 1 m2 powierzchni podstawowej = 21,66 zł brutto
- stawka za 1 m2 powierzchni wspólnej = 5,74 zł brutto

Umowy zawierane na okres 3 lat

1.2. Budynek byłego Kiosku
Budynek wolnostojący o powierzchni 36,50 m2 do remontu.

Uwaga:
1) za nieruchomość związaną z działalnością medyczną:

- stawka minimalna za 1 m2 powierzchni podstawowej = 8,29 zł brutto

2) za nieruchomość nie związaną z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych 
- stawka minimalna za 1 m2 powierzchni podstawowej = 21,66 zł brutto

Umowa zawierana na okres 3 lat

Z poważaniem


