
Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów zgodnie
zZarządzeniemnr215012072Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomoś ci przez podmioty lecznicze na okres nie
dłuższy niż3 lata, informuje o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia:
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Pr zęznaczęnie nieruchomości i sposób j ej

zagospodarowania

I

Przychodnia Lekarska przy ul. Malczewskięgo 47a w Warszawie

Część nieruchomości przęznaczona do wynajęcia znajduje się
na I piętrze budynku przychodni

nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Adres

Oznaczęnię według księgi wieczystej WA2M/00409771l5

Numery ewidencyjne działek, obręb: działka nr 54z obrębu 1-02-06

Powięrzchnia przezl7aczona do najmu 10.00m'

Opis nieruchomości lub jej części
przeznaczonej do najmu l dzierżawy:

Okres najmu l dzierżawy,. do 3 lat

Wysokość opłat z tyĄułu czynszu za 1, m2
powierzchli miesięcznie

min. 40.00 zł netto za 7 m2 miesiecznie

Wysokość opłat z §,tułu świadczeń
dodatkowych za lm2 powierzchni miesięcznie

lub za 1 godzinę uĘwania

energia elektryczna, c.o., z.w.) c.w., odprowadzenie ścieków. r,r,r"u,,óz

lnięczystości - rozliczęnie na podstawie faktur otrzymanych od
]dostawców mediów, nieruchomości. ok. 8.00 zł netto za In2.

Tęrmin wnoszenia opłat: l4 dni od datv doreczenia fakturv

Zasady aktualizac.j i opłat:
waloryzacla o wskaznik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych przez GUS (raz na rok)

Dodatkowe informacje:

Umowa moze być zawarta stosownie do potrzeb Zakłaciti_ili,1_1 ,l,-.;

warunkiem otrzymania zgody organu załoźycielskiego. L)ierir. z
cęna za l m2 netto wynajnlorłanej powierzchni wra,z z
zaświadczęniem o prowadzonej działalności gospodalczci lilb iix:,
należy składac do dnia 19.02.2026,r w budynku ZespolLl ii pietll
Sekretariat pok. 20 l ul. Madalińskiego 13 w Warszawie.
Oferly zawierające propctzycje czynszu nętto niższe ocl czr ll:ztr
minimalnego nie będą iozpativwane. W przypadku gdy rvply,łie
więcej niz jedna of'erta ,zostana przeprowadzone negocjacje stawki
czvnszu z ot'erentami" szpz|,o warszalva-Mokotów zastrzega srlbie
w każdynl czasie pralvo dcl :

1. usunięcia iniormacji o nięruchomosci przeznaczonej dtł
najmu

ż. odstąpienia od w,vborLr of-erty;

3. anulowania r,vyboru oferly.
Wyposazenie przedmiotu najmu po stronie Najemcy.
'Termin wywieszenia informacji w siecizibie SZPZLa Warsz:l,,,,::-

Mokotów i na stronie internetowej nr.st.Warszawy
od dnia 05.02.202ldo i9.02.202l
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Alicjo Dqbrowska


