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                                       Załącznik nr 3 

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

......../15 

 

zawarta w dniu .......................w Krakowie pomiędzy: 

 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 

Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa 

Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, 

reprezentowanym przez: 

Teresę Zalewińską – Cieślik - Dyrektora 

zwanym dalej Udzielającym Zamówienia 

a 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

wykonującym działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 

zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) w zakresie ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu/ anestezjologii i intensywnej terapii * . 

 

§ 1 

 

1. Udzielający Zamówienie powierza a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do 

udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Udzielającego  

Zamówienie w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami w Oddziałach Szpitalnych 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w dziedzinie ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu/ anestezjologii i intensywnej terapii *.   
2. Obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 dotyczy 

zabezpieczenia następujących godzin: 

a. od 15.05 do 7.30 dnia następnego w dni powszednie, 

b. od 7.30  do 7.30 dnia następnego w dni wolne od pracy, niedziele i święta. 

3. Przyjmujący Zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, o których mowa  

w ust. 1 na rzecz: 

a) Pacjentów ubezpieczonych, uprawnionych do świadczeń w ramach umów zawartych 

przez Zleceniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia; 

b) Pacjentów posiadających uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na 

podstawie innych tytułów niż określone w pkt. a), w tym na podstawie umów 

zawartych przez Udzielającego Zamówienie z innymi podmiotami; 

c) Pacjentów nieposiadających uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych  

z tytułów określonych w pkt. a) i b) lub niekorzystających z przysługujących im 

uprawnień w tym zakresie, wskazanych przez Udzielającego Zamówienie. 
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§ 3 

 

1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Przyjmujący Zamówienie nie podlega 

kierownictwu Udzielającego Zamówienie, jest samodzielny i niezależny w zakresie 

wyboru metody leczenia (sztuki lekarskiej) i ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

rozpoznanie choroby i wybór metody leczenia. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie 

ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami 

zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

zgodnie ze standardami i procedurami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienie w 

szczególności dotyczącymi akredytacji i zintegrowanego systemu zarządzania jakością 

oraz z należytą starannością. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania wykazu obowiązków lekarza 

dyżurnego, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a w szczególności do: 

a. wykonywania czynności medycznych we wszystkich przypadkach wymagających 

interwencji lekarskiej, 

b. sprawowania opieki lekarskiej nad pacjentami hospitalizowanymi w oddziałach 

szpitalnych i zgłaszających się do Izby Przyjęć, 

c. zachowania w tajemnicy, zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu, 

wszelkich informacji i danych pozyskanych w związku z realizacją umowy,  

a w szczególności dotyczących pacjentów, 

d. przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta,  

e. przestrzegania obowiązujących u Udzielającego zamówienia standardów 

udzielania świadczeń zdrowotnych, 

f. przestrzegania obowiązujących u Udzielającego zamówienia regulaminów, 

zarządzeń  i zwyczajów,  

g. stosowania się do uwag osób uprawnionych do nadzorowania w imieniu 

Udzielającego zamówienia w zakresie sposobu realizacji umowy,  

h. sprawowania kontroli merytorycznej i organizacyjnej nad pracą 

współuczestniczącego personelu średniego, niższego i technicznego. 

i. kontrolowanie wykonania wydanych w zakresie objętych niniejsza umową zaleceń 

lekarskich, 

j. wykonania konsultacji pacjentów na podstawie skierowania lekarzy innych 

specjalności, także spoza personelu Udzielającego zamówienia, jeżeli obowiązek 

konsultacji wynika z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia. 

k. przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej, a w szczególności: zachowanie 

życzliwego stosunku wobec pacjentów, zachowanie życzliwego stosunku wobec 

współpracującego personelu, zachowanie tajemnicy lekarskiej. 

4. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie oraz szkolenia 

BHP i p/poż. określone odrębnymi przepisami, niezbędne do wykonywania zawodu  

i udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie objętej niniejszą umową. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do 

udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, na co przedstawia 

stosowne dokumenty stanowiące załącznik nr 2 do umowy. 

6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej 

zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej z wykorzystaniem systemu 

informatycznego Udzielającego Zamówienie zgodnie z wymogami określonymi  

w obowiązujących przepisach prawa. Przyjmujący Zamówienie ponosi w szczególności 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu Zamówienie i osobom trzecim, 

których przyczynę stanowiło nierzetelne, niedbałe lub niestaranne prowadzenie 
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dokumentacji. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za właściwą 

kwalifikację udzielonych przez siebie świadczeń do odpowiednich grup rozliczeniowych 

określonych przez NFZ.  

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wydawania orzeczeń lekarskich, w tym  

o czasowej niezdolności do pracy, skierowań, opinii i zaświadczeń wg przepisów 

obowiązujących w podmiotach leczniczych oraz do prowadzenia dokumentacji na 

zasadach wynikających z tych przepisów. 

8. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na poddanie się kontroli Udzielającego 

zamówienie w zakresie sposobu i prawidłowości wykonania umowy. Przyjmujący 

zamówienie zobowiązuje się, że również osoba, której powierzy udzielanie świadczeń,  

w trybie § 4 ust. 4 wyrazi zgodę na poddanie się takiej kontroli. 

9. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontrolom, przeprowadzanym przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.                                

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 164, poz. 1027 tekst jedn. z późn. zm.), w zakresie wynikającym z umowy zawartej   przez 

Udzielającego Zamówienie z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpowiadającym 

przedmiotowi niniejszej Umowy. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się, że również 

osoba, której powierzy udzielanie świadczeń, w trybie § 4 ust. 4 wyrazi zgodę na poddanie  

się takiej kontroli. 

10. Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości 

statystycznej na zasadach obowiązujących u Udzielającego Zamówienie. 

11. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości procesu udzielania 

świadczeń zdrowotnych u Udzielającego Zamówienie w zakresie objętym umową. 

12. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie po zawarciu umowy zgłosić we 

właściwym organie rejestrowym podmiotów wykonujących działalność leczniczą fakt 

udzielania świadczeń zdrowotnych u Udzielającego Zamówienie i uzyskać odpowiedni 

wpis w księdze rejestrowej Przyjmujący zamówienie. 

 

§ 4 

 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 

Miejscem udzielania świadczeń są oddziały szpitalne, izba przyjęć, zespół poradni 

specjalistycznych oraz inne komórki organizacyjne Udzielającego Zamówienie  

w zależności od potrzeb. 

2. W celu prawidłowej realizacji umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do 

współdziałania z innymi lekarzami udzielającymi świadczeń lub osobistego przyjmowania 

pacjentów w Izbie Przyjęć, w sposób gwarantujący zapewnienie ciągłości udzielania 

świadczeń zdrowotnych u Udzielającego Zamówienie zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z umowy zawartej przez Udzielającego Zamówienie z NFZ oraz zgodnie  

z zasadami realizacji świadczeń wynikającymi z tej umowy. 

3. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się osobiście udzielać świadczeń zdrowotnych  

w zakresie określonym niniejszą umową, nieprzerwanie przez cały okres jej 

obowiązywania. 

4. Przyjmujący Zamówienie może powierzyć wykonywanie udzielania świadczeń 

zdrowotnych innej osobie, za pisemną zgodą Udzielającego Zamówienie tylko w razie 

niemożności udzielania świadczeń zdrowotnych osobiście przez Przyjmującego 

Zamówienie. Osoba, której Przyjmujący Zamówienie  powierzył wykonanie umowy musi 

legitymować się stosownymi uprawnieniami, jednakże nie niższymi niż Przyjmujący 

Zamówienie. 
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5. Przyjmujący zamówienie pełni dyżury kontraktowe zgodnie z comiesięcznym 

harmonogramem dyżurów. W terminie do dnia 15-go miesiąca poprzedzającego miesiąc 

dyżurowy Przyjmujący zamówienie ustali z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa 

odpowiadające mu terminy pełnienia dyżurów lekarskich oraz poda dane personalne 

lekarzy dyżurujących w jego imieniu. W oparciu o zebrane informacje od wszystkich 

lekarzy dyżurujących Udzielający zamówienia opracuje harmonogram dyżurów 

lekarskich na następny miesiąc. Przyjmujący zamówienie będzie obowiązany dokonać 

akceptacji harmonogramu w terminie nie później niż 5 dni przed upływem końca miesiąca 

poprzedzającego miesiąc pełnienia dyżurów. W przypadkach losowych można dokonać 

zmiany w harmonogramie dyżurów, lecz nie wcześniej niż po uzgodnieniu tego faktu z 

Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa. Harmonogramy dyżurów przekazywane są po 

zakończeniu miesiąca do Sekcji Spraw Pracowniczych.  

 

§ 5 

 

1. Przyjmujący zamówienie korzystać będzie nieodpłatnie z pomieszczeń, urządzeń, sprzętu 

medycznego, materiałów medycznych, druków formularzy, sprzętu i materiałów 

biurowych Udzielającego Zamówienia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach 

zawartej umowy. 

2. W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie otrzyma do swojej 

dyspozycji od Udzielającego Zamówienie telefon komórkowy w celu utrzymywania 

stałego kontaktu z Oddziałami i Komórkami organizacyjnymi, w których Przyjmujący 

zamówienie udzielać będzie świadczeń zdrowotnych na podstawie tej umowy.  

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do bezzwłocznego stawienia się w Oddziale 

lub innej komórce organizacyjnej Udzielającego Zamówienia  po otrzymaniu 

telefonicznego wezwania z tego Oddziału lub komórki organizacyjnej.   

3. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za udostępnioną mu aparaturę 

medyczną i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Udzielającego zamówienie w zakresie, 

w jakim wykorzystanie tego sprzętu wiąże się z wykonywanymi świadczeniami przez 

Przyjmujący zamówienie. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do podejmowania 

działań mających na celu zabezpieczenie ich przed kradzieżą i zniszczeniem. W razie 

zawinionego ich uszkodzenia Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do naprawienia 

wyrządzonej szkody. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że będzie korzystać z pomieszczeń i urządzeń 

Udzielającego Zamówienie wyłącznie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, 

będących przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia opieki lekarskiej pacjentom 

Udzielającego Zamówienie oraz wykonywanie czynności medycznych we wszystkich 

przypadkach wymagających interwencji lekarskiej, przy czym czynności te powinny być 

niezbędne, celowe, kompleksowe oraz nie powinny przekraczać granicy koniecznej 

potrzeby z uwzględnieniem w pierwszej kolejności uzasadnionego interesu pacjenta, zaś 

ordynowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych, wystawianie skierowań musi odbywać się zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

6. Przyjmujący zamówienie ma prawo wzywania na konsultacje innych lekarzy 

udzielających świadczeń zdrowotnych u Udzielającego Zamówienie. 

7. Przyjmujący zamówienie jest uprawniony, w ramach niniejszej umowy, do kierowania 

pacjentów Udzielającego zamówienia na leczenie do innych podmiotów leczniczych, 

jeżeli wymaga tego stan zdrowia pacjenta, a możliwości diagnostyczne i lecznicze 
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Udzielającego zamówienia nie zapewniają ich wykonania, w szczególności, z którymi 

Udzielający zamówienie ma podpisane umowy. 

8. Przyjmujący zamówienie ma prawo zlecać transport medyczny zgodnie z obowiązującymi 

przepisami tj. ustawy  z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 

9. Koszt zlecanych badań diagnostycznych, konsultacji, transportu leży po stronie 

Udzielającego Zamówienie. W przypadku niezasadnych lub błędnych zleceń ich koszt 

pokrywa Przyjmujący zamówienie. 

10. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że recepty uzyskane za pośrednictwem 

Udzielającego Zamówienie wykorzystywane będą w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i 

Ortopedii. W przypadku zakwestionowania zasadności i celowości wydania recepty 

Przyjmujący zamówienie odpowiada do pełnej wysokości kary nałożonej przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia na Udzielającego Zamówienie.  

 

 

§ 6 

 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania pierwszej czynności na rzecz Udzielającego 

Zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od 

odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013 poz. 217 z późn. zm.) i zobowiązuje się do 

utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu polisy ubezpieczenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej  umowy. 

3. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku nieudokumentowania, 

w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez Przyjmującego zamówienie zawarcia 

przez niego umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1   

4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie 

udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienie i Przyjmujący 

zamówienie.  

 

 

§ 7 

 

Przyjmujący Zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej umowy otrzyma 

wynagrodzenie za wykonanie czynności określonych w:  

- § 2 ust. 1 w wysokości ............... zł za każdą godzinę wyznaczoną do udzielania 

świadczeń zdrowotnych (słownie:  .............................................) 

 

 

 

§ 8 

 

1. Wypłata należności wynikającej z realizacji niniejszej umowy następować będzie 

miesięcznie po miesiącu, którego wypłata dotyczy w terminie 21 dni od przedłożenia 

Udzielającemu Zamówienie prawidłowo wystawionego rachunku, faktury VAT  

z potwierdzonym faktycznym wykonaniem świadczeń medycznych, dokonywanych przez 

Przyjmującego Zamówienie. 

2. Wypłata zostanie dokonana poprzez przelew na konto Przyjmującego zamówienie 

wskazane na rachunku/ fakturze VAT lub w kasie Udzielającego Zamówienie. 
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3. Przez datę zapłaty na konto rozumie się datę obciążenia rachunku Udzielającego 

Zamówienie. 

4. Na Przyjmującym Zamówienie spoczywa obowiązek uiszczania należności publiczno – 

prawnych wynikających z odrębnych przepisów. 

5. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że z tytułu niniejszej umowy nie podlega/ podlega* 

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 

6. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest/ nie jest* podatnikiem podatku VAT. 

7. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym i ZUS. 

 

 

§ 9 

 

W razie opóźnienia w przekazaniu należności, o której mowa w § 7 Udzielający zamówienie 

zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Przyjmującego Zamówienie odsetek zwłoki w 

wysokości odsetek ustawowych. 

 

§ 10 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem ................. r. i obowiązuje do dnia .................... r. 

 

§ 11 

1. Umowa ulega rozwiązaniu: 

a)   z upływem czasu, na który została zawarta,   

b) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego Zamówienie, 

c) w skutek oświadczenia jednej ze stron ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy 

druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 2 – miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

 

 

 

 

§ 12 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się: 

a) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia  

i wykonywania niniejszej umowy  

b) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych bezpośrednio lub 

pośrednio w związku z realizacją umowy dotyczących KCRiO, 

c) do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), 

d) do przestrzegania przepisów dotyczących dokumentacji medycznej, w szczególności 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) i wydanych rozporządzeń, 

e) do nie wykorzystywania do innych celów niż realizacja umowy informacji 

przekazanych przez KCRiO. Wszelkie nośniki takich informacji powinny być 

zwrócone KCRiO niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, 

f) do utrzymywania stałego kontaktu z oddziałami i komórkami organizacyjnymi 

Udzielającego Zamówienie, w których Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest na 
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podstawie nin. umowy udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem 

otrzymanego telefonu komórkowego.  

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Udzielającego 

Zamówienie kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia przepisów niniejszego paragrafu. 

3. Udzielający zamówienie może potrącić należną karę z wynagrodzenia przysługującego 

Przyjmującemu Zamówienie, lub podjąć inne kroki prawne w celu uzyskania zapłaty. 

4. Obowiązek zapłaty kar nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeśli wysokość poniesionej przez Udzielającego Zamówienie szkody 

przekroczy wysokość kary umownej. 

 

  § 13 

1. W razie nie wykonania umowy polegającego na niestawieniu się w celu udzielania 

świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem określonym w § 4 ust. 5 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zapłacić Udzielającemu Zamówienie  karę 

umowną w wysokości 100 zł za każdą godzinę nieobecności. 

2. W przypadku pisemnej lub ustnej uzasadnionej skargi pacjenta, jego rodziny lub 

opiekuna na Udzielającego Zamówienie, w sprawach dotyczących udzielania świadczeń 

zdrowotnych, z wyłączeniem skarg dotyczących zastosowania metod leczenia, za 

miesiąc, w którym uwzględniono skargę pacjenta potrąca się z wynagrodzenia 

Przyjmującego Zamówienie przypadającego za miesiąc, w którym udzielał świadczeń 

zdrowotnych: 

a) 10% - pierwsza skarga 

b) 20% druga skarga 

c) 30% - trzecia skarga  

3. W przypadku trzeciej skargi, o której mowa w ust. 2 Udzielający Zamówienia może 

również rozwiązać umowę z Przyjmującym Zamówienie bez wypowiedzenia ze 

skutkiem natychmiastowym. 

4. Udzielający zamówienia ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

5. Udzielającemu Zamówienie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie 

natychmiastowym w przypadku stwierdzenia przez niego niewłaściwej jakości 

wykonywania usługi lub nieprzedstawienie do miesiąca od dnia jej otrzymania decyzji 

 o uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6. Kara, o której mowa w ust. 1 może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego 

Przyjmującemu Zamówienie. 

 

  § 14 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności: 

1. Kodeksu Cywilnego 

2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

217 z późn. zm.). 
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§ 16 

 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będą 

właściwe rzeczowo sądy powszechne ze względu na siedzibę Udzielającego Zamówienie 

 

§ 17 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Udzielającego 

zamówienie, jeden dla Przyjmującego Zamówienie. 

 

 

Udzielający Zamówienie                           Przyjmujący zamówienie 


