ZAŁĄCZNIK NR 6 DO IDO
OPIS LOKALIZACJI W OBIEKCIE
▶

Lokalizacja 1 – położenie: parter, Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).

Powierzchnia najmu stanowi fragment poczekalni dostępnej dla pacjentów, osób towarzyszących
oraz pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
▶

Lokalizacja 2 – położenie: Parter, Hall główny przy poradniach.

Powierzchnia najmu stanowi fragment Hallu głównego będącego reprezentacyjną przestrzenią
szpitala, gdzie skupia się większość głównych szlaków komunikacyjnych Obiektu. Zlokalizowana
jest na parterze w bezpośrednim sąsiedztwie rejestracji do Poradni Specjalistycznych, Działu
elektrodiagnostyki oraz Działu radiologii i diagnostyki obrazowej.
▶

Lokalizacja 3 – położenie: 1. piętro, Hall główny.

Powierzchnia najmu stanowi fragment Hallu głównego będącego reprezentacyjną przestrzenią
szpitala, gdzie skupia się większość głównych szlaków komunikacyjnych Obiektu. Zlokalizowana
jest na pierwszym piętrze, w części wypoczynkowo-poczekalniowej Hallu, w bezpośrednim
sąsiedztwie oddziałów dziecięcych, bloku operacyjnego, dyrekcji i głównej sali audiowizualnej.
▶

Lokalizacja 4 – położenie: 1. piętro, przy oddziałach dziecięcych.

Powierzchnia najmu zlokalizowana jest w korytarzu ogólnodostępnym pomiędzy oddziałami
dziecięcymi, tj. Oddziałem Chirurgii Dziecięcej i Oddziałem Neurologii Dziecięcej (tuż przy
głównym wejściu).
▶

Lokalizacja 5 – położenie: 2. piętro.

Powierzchnia najmu zlokalizowana jest we wnęce korytarza ogólnodostępnego przy windach „K”
oraz „J”. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarów oraz Oddział Chorób Wewnętrznych, gdzie
zazwyczaj przebywają pacjenci o ograniczonej mobilności.
▶

Lokalizacja 6 – położenie: 3. piętro.

Powierzchnia najmu znajduje się w korytarzu ogólnodostępnym pomiędzy Oddziałem Kardiologii
oraz Oddziałem Rehabilitacji, których to pacjenci zazwyczaj nie mogą oddalać się z oddziałów na
duże odległości.
▶

Lokalizacja 7 – położenie: Przyziemie.

Powierzchnia najmu zlokalizowana jest w korytarzu prowadzącym do wyjścia z Obiektu (jedna
z najczęściej użytkowanych arterii przez pracowników szpitala; korytarz łączy szatnię z wyjściem
na parking). W bezpośredniej bliskości znajduje się Zakład Medycyny Nuklearnej.

„Najem przestrzeni użytkowych w obiekcie szpitala położonego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu
z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzanie sprzedaży bezobsługowej w formie automatów vendingowych”
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