
 
                                                                                         Żurawica 02.12.2015r 

Sprostowanie 
 
I. DO OGŁOSZENIA Dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 

Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy dot: przetargu 
pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych położonych przy ul. 
Marszałka Ferdynanda Focha 31 w Przemyślu z przeznaczeniem na prowadzenie 
niekonkurencyjnej w stosunku do Szpitala  działalności medycznej z zakresu ochrony 
zdrowia, lub innej uzgodnionej z wynajmującym  działalności gospodarczej.  

Umieszczonego na stronie internetowej www.wpsp.internetdsl.pl w dniu 25.11.2015r. 
 

           Dotychczasowy zapis dotyczący terminu wpłaty wadium: 

„Wadium należy wpłacić, co najmniej 3 dni przed otwarciem przetargu: 

pkt 2) gotówką w kasie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego        
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, budynek 
Administracji Szpitala nr 15, pokój nr 19 w terminie do dnia 10 grudnia 2015r. do 
godz. 1400”. 

otrzymuje brzmienie:  

„Wadium należy wpłacić co najmniej 3 dni przed otwarciem przetargu: 

2) gotówką w kasie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 
9, budynek Administracji Szpitala nr 15, pokój nr 19 w terminie do dnia 07 
grudnia 2015r. do godz. 1400” 

 
II.  Do MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH przetargu pisemnego nieograniczonego na  

najem pomieszczeń w budynku WPSP im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy 
przy ul. M. F. Focha 31 w Przemyślu o łącznej powierzchni 460,63 m2 (wg. wykazu 
zamieszczonego w części III ust. 1 Materiałów Przetargowych) z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia, lub po wcześniejszym 
uzgodnieniu  z wynajmującym innej działalności gospodarczej. 

 
1. Dotychczasowy zapis działu II  WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM: 

               Pkt1p/pkt2). 

 
2) gotówką w kasie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. 

Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, budynek Administracji Szpitala nr 
15, pokój nr 19 w terminie do dnia 10 grudnia 2015r. do godz. 1400.” 

 
otrzymuje brzmienie: 
  

„1. Wadium należy wpłacić, co najmniej 3 dni przed otwarciem przetargu: 
2) gotówką w kasie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego 

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, budynek 
Administracji Szpitala nr 15, pokój nr 19 w terminie do dnia 07grudnia 2015r. 
do godz. 1400.” 

 
2.  Dotychczasowy zapis działu I pkt 7 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE                           

W ODNIESIENIU DO UCZESTNIKÓW PRZETARGU PISEMNEGO 
NIEOGRANICZONEGO pkt 7  

 
 
 



- 2 - 
 
„7. Wysokość postąpienia oraz cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu netto za 

wynajem 1m2 powierzchni lokalu przyjęta do przetargu podana jest w ogłoszeniu                   
o przetargu”. 

 
 
 
otrzymuje brzmienie: 

 
„7. Wysokość ceny minimalnej miesięcznej stawki czynszu netto za wynajem 1m2 

powierzchni lokalu przyjęta do przetargu podana jest w ogłoszeniu                             
o przetargu.” 

 
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

 
 

                                                                                                  DYREKTOR SZPITALA 

                                                                         mgr Mariusz Kwaśny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


