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 L U B U S K I  O Ś R O D E K  Świebodzin, 28 lutego 2015 r. 
 REHABILITACYJNO – ORTOPEDYCZNY 

 i m.  Dr  Le c ha  Wi e r us za  

 SP ZOZ       66-200 Świebodzin 
 Tel. 068/4750601 ul. Zamkowa 1 

 

 

UMOWA CYWILNOPRAWNA  

O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH 

Nr LORO – IV/1- 113 /    / 15 

 

 

Zawarta w dniu 28 lutego 2015 r. roku w Świebodzinie pomiędzy: 

Lubuskim Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Ortopedycznym SP ZOZ im. dra Lecha Wierusza z siedzibą w 

Świebodzinie, ul. Zamkowa 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze pod numerem 

KRS: 0000043514, NIP 9271678233, REGON 000290630 reprezentowanym przez Dyrektora LORO – 

Elżbietę Kozak zwanym dalej Udzielającym Zamówienia. 

 

………………. prowadzącą działalność pod nazwą  ……………………… ……….. z siedzibą: ……. 

…………………………… NIP ………………., REGON ……………… zwaną dalej  Przyjmującym 

Zamówienie — łącznie nazywanych Stronami 

 

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad świadczenia usług medycznych przez Przyjmującego Za-

mówienie 

§ 1.  

1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązki udzielania świad-

czeń lekarskich, zgodnie ze standardami postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej te-
rapii w zakresie: 

1) anestezjologicznych procedur medycznych w szczególności wykonywania znieczulenia ogólnego 
lub przewodowego, podpajęczynówkowego, zewnątrzoponowego do zabiegów operacyjnych 

oraz dla celów diagnostycznych i leczniczych 

2) intensywnej terapii, tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz 

leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewy-

dolnością jednego z kilku podstawowych układów (oddychania, krążenia, ośrodkowego układu 
nerwowego, itp.) 

3) reanimacji, tj. działania mającego na celu przywracanie funkcji życiowych i odwrócenie procesu 

umierania, 

4) leczenia bólu niezależnie od przyczyny; 

2. Do Przyjmującego Zamówienie będzie należało w szczególności: 

1) Wykonywanie znieczuleń zgodnie z planem operacyjnym uzgodnionym z Udzielającym Zamó-
wienie, 

2) Przygotowanie pacjenta do znieczulenia, wykonanie znieczulenia, opieka podczas całego okresu 
znieczulenia, likwidacja znieczulenia, wybudzenie oraz kontrola stanu zdrowia po zabiegach i 

operacjach 

3) Opieka specjalistyczna nad pacjentami Oddziału intensywnej opieki pooperacyjnej 

4) Specjalistyczne leczenie bólu pacjentów LORO, 

5) Wykonywanie konsultacji internistycznych, 

6) Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obwiązującymi przepisami.. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się współpracować z Udzielającym Zamówienie oraz ko-

mórkami organizacyjnymi Udzielającego Zamówienie w zakresie wszelkich spraw związanych  
z przedmiotem niniejszej Umowy 
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§ 2.  

1. Przyjmujący Zamówienie w ramach niniejszej umowy: 

1) zobowiązany jest do wykonania procedur medycznych w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem 

(planem operacyjnym) wg harmonogramu uzgodnionego z Udzielającym zamówienia. 

2) zobowiązany jest do pełnienia 3 dyżurów szpitalnych miesięcznie zgodnie z uzgodnionym z 

Udzielającym Zamówienia planem dyżurów. 

3) zobowiązany do konsultacji internistycznych wskazanych przez Udzielającego zamówienia 

pacjentów 

2. Przyjmujący Zamówienie otrzyma: 

1) za wykonanie procedur wymienionych w ust. 1 pkt. 1) wynagrodzenie w wysokości zgodnej z 

cennikiem WYKAZEM PROCEDUR DO ZNIECZULENIA stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy.  

2) za każdy dyżur szpitalny, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2): 

a) pełniony w dni powszednie przez 16 godz. i 25 minut — … zł (………... zł) brutto, 

b) pełniony w soboty, niedziele i święta przez 24 godz. — …. zł (……… zł) brutto. 

3) za każdą konsultację, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) — ….. zł (……… zł) brutto 

3. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy zgodny z miesiącem kalendarzowym. 

4. Podstawą zapłaty za udzielone świadczenia zdrowotne będzie rachunek wystawiony przez Przyj-

mującego Zamówienie po zakończeniu okresu rozliczeniowego, potwierdzony przez Kierownika 

Działu Organizacji Świadczeń i Statystyki Medycznej. 

5. Do rachunku, o którym mowa w ust. 4 Przyjmujący Zamówienie winien dołączyć w formie za-

łącznika zestawienie miesięczne, które winno zawierać: ilości wykonanych znieczuleń danej grupy 

WYKAZU PROCEDUR DO ZNIECZULENIA, ilość i rodzaj pełnionych dyżurów. 

6. Należności, o których mowa w ust. l wypłacane będą w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

potwierdzonego zgodnie z ust. 4 rachunku wraz z załącznikiem (zestawieniem). 

7. Wypłata nastąpi na rachunek bankowy podany przez Przyjmującego Zamówienie. Za dzień uisz-

czenia wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Udzielającego Zamówienie. 

8. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki nieprzestrzegania 

przez niego, przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, wymogów wynikających z kontraktów z 

NFZ do wysokości kosztów i strat poniesionych z tego tytułu przez Udzielającego Zamówienie. 

 

§ 3.  

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada prawo wykonywania zawodu lekarza  

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubez-

pieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, obejmującego szkody będące następstwem 

udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania świadczeń zdro-

wotnych, w załączeniu kserokopia polisy ubezpieczeniowej - załącznik nr l do niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do utrzymywania ważnego ubezpieczenia zgodnie 

zobowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pod-

miotu wykonującego działalność leczniczą Dz. U. nr 293, póz. 1729) oraz nie zmniejszania jego 

zakresu i wysokości na czas obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do sygnowania swoich zapisów w dokumentacji me-

dycznej przy użyciu imiennej pieczątki zawierającej nr prawa wykonywania zawodu.  

5. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że: 

a) posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, na 
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dowód czego przedłożył wymagane w konkursie dokumenty,  

b) wymagane w konkursie uprawnienia są aktualne, 

c) zobowiązuje się poinformować Udzielającego Zamówienie na piśmie o zmianach dotyczą-

cych uprawnień oraz o wszczęciu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawo-

dowej związanej z wykonaniem zawodu lekarza niezwłocznie, nie później jednak niż  

w ciągu 2 dni od dnia powstania zmian/powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych ni-

niejszą umową zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej oraz obowiązującymi stan-

dardami i procedurami medycznymi. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych określonych w 

§ 1 nieprzerwanie przez okres obowiązywania umowy. Obowiązek wykonywania świadczeń 

zdrowotnych nieprzerwanie oznacza konieczność zagwarantowania przez Przyjmującego za-

mówienie zastępstwa na okres jego nieobecności, bez względu na przyczynę tej nieobecności. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wskazania Udzielającemu Zamówienie osoby za-

stępującej oraz okresu zastępstwa, jak również akceptację Udzielającego Zamówienie na zastę-

powanie Przyjmującego Zamówienie przez wskazaną przez niego osobę. Osoba zastępująca 

Przyjmującego zamówienie musi posiadać kwalifikacje równorzędne ze Przyjmującym zamó-

wienie, a odpowiadające Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 

2011 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 

stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 

896) oraz ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. 

Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.). 

9. Koszty zastępstwa ponosi Przyjmujący zamówienie. Za czynności podejmowane przez osobę 

zastępującą Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 

 

§ 4.  

1. Przyjmujący Zamówienie przy wykonywaniu niniejszej umowy zobowiązuje się przestrzegać 

wszelkie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy o działalności leczniczej i inne 

przepisy obowiązujące w tej mierze. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przestrzegać zasad świadczenia usług medycznych 

zgodnie z aktualnymi wymogami stawianymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) dla 

świadczenia wyżej wskazanych usług, opisanych w stosownych dokumentach NFZ, w tym w 

szczególności w materiałach informacyjnych NFZ, dotyczących zakresu objętego niniejszą 

umową. 

3. Przyjmujący Zamówienie powinien przestrzegać obowiązujących u Udzielającego Zamówienie 

przepisów sanitarnych, bhp, ppoż., zaleceń i decyzji organów kontrolujących Udzielającego 

Zamówienie, a także wewnętrznych przepisów regulujących działalność Udzielającego Zamó-

wienie, takich jak np. procedury systemu jakości, regulaminy, zarządzenia, standardy postępo-

wania i obsługi pacjenta. 

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania praw pacjenta, a w szczególności 

przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. 

U. z 2012 r., póz. 159 z późn. zm.). 

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji 

zgodnie z przepisami ustawy z dni 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 

2014r. poz. 1182 z późn. zm.) a w szczególności do ochrony przed niepowołanym dostępem, 

nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem da-

nych osobowych przetwarzanych przez Udzielającego Zamówienie oraz do zachowania ich w 

tajemnicy w czasie trwania jak i po zakończeniu umowy. 
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6. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrzą-

dzone przez siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych niniejszą 

umową, w tym z tytułu roszczeń pacjentów i ich rodzin za popełnione błędy w leczeniu, zdarzenia 

medyczne oraz za zaniechanie udzielenia świadczenia. 

7. Przyjmujący zamówienie korzystający z implantów, instrumentarium, leków lub materiałów 

medycznych podczas realizowanych przez siebie procedur jest zobowiązany do: 

a) dokonywania - w terminach wyznaczonych przez Udzielającego zamówienia  - dokładnego 

opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach przetargowych lub procedurach dotyczą-

cych zakupu, 

b) uczestniczenia na wniosek Udzielającego zamówienia w przygotowaniu postępowania 

przetargowego w zakresie, w jakim niezbędne jest do tego jego doświadczenie oraz wiedza 

medyczna, 

8. W razie powstania takiej konieczności Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udziału w 

realizacji Planu postępowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych. 

9. W razie powstania takiej konieczności Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na zgłoszenie 

przez Udzielającego Zamówienie wniosku reklamacyjnego do właściwej Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w celu reklamowania go od powołania do służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w 

czasie wojny oraz w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej, a także zobowiązuje się do nieprzerwanego wykonywania niniejszej umowy w razie 

zaistnienia powyższych zdarzeń. 

 

§ 5.  

1. Dla zapewnienia realizacji umowy Udzielający Zamówienie zobowiązuje się zapewnić: 

a) nieodpłatnie bazę lokalową, 

b) dostęp do zaplecza diagnostycznego oraz specjalistycznego sprzętu medycznego, 

c) korzystanie z dokumentacji medycznej pacjentów na zasadach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach, oraz regulacjach wewnętrznych obowiązujących u Udzielają-

cego zamówienie, 

d) ogólnodostępne środki czystości, i ochrony indywidualnej, 

e) identyfikator, zgodnie z art. 36 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  

(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.). 

2.  Korzystanie ze środków wymienionych w pkt od a) do e) może odbywać się wyłącznie w zakresie 

niezbędnym doświadczenia usług medycznych zleconych umową. 

3. Konserwacja i naprawa sprzętu odbywa się na koszt Udzielającego Zamówienie. 

4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia aparatury lub sprzętu medycznego na skutek działa-

nia/zaniechania Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienie obciąży Przyjmującego 

Zamówienie kosztami naprawy. 

 

§ 6.  

W zakresie przedmiotowym objętym niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do: 

1) świadczenia usług ze szczególną starannością, zgodnie z aktualnym postępem wiedzy me-

dycznej, z uwzględnieniem przepisów prawa oraz standardów postępowania medycznego, a 

także standardów i zaleceń obowiązujących u Udzielającego Zamówienie, 

2) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,  

3) przekazania uzupełnionej dokumentacji medycznej kierownikowi medycznemu oddziału w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wypisu pacjenta ze szpitala. 

4) prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej i papierowej w zakresie przy-

jętym u Udzielającego Zamówienie, 
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5) dostarczenia wszelkich wymaganych prawem aktualnych badań i zaświadczeń lekarskich 

stwierdzających brak przeciwskazań do świadczenia usług medycznych wynikających z ni-

niejszej umowy oraz zaświadczeń sanitarno-epidemiologicznych. 

6) przestrzegania tajemnicy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

7) poddania się kontrolom przeprowadzanym przez Udzielającego Zamówienie oraz uprawnione 

instytucje organów kontrolnych, 

8) poddania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. 

9) do używania własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego spełniających wymagania okre-

ślone w Polskich Normach zgodnego ze wzorem zatwierdzonym przez Pielęgniarkę Naczelną 

Udzielającego Zamówienie. 

§ 7.  

1. Przyjmującemu Zamówienie nie wolno wynosić dokumentacji medycznej poza siedzibę szpita-

la/przychodni/Udzielającego Zamówienie. 

2. Wszelkie świadczenia wykonywane przez Przyjmującego Zamówienie bezwzględnie winny być 

ewidencjonowane w systemie medycznym. 

3. Przyjmujący Zamówienie nie może w trakcie wykonywania niniejszej umowy świadczyć usług 

zdrowotnych na terenie szpitala/przychodni/Udzielającego Zamówienia osobom niebędącym 

pacjentami Udzielającego Zamówienie. 

4. Przyjmujący Zamówienie nie ma prawa pobierania od osób trzecich żadnych opłat z jakiego-

kolwiek tytułu. 

5. Wszelkie opłaty za usługi pełnopłatne winny być wniesione w kasie Udzielającego Zamówienie. 

6. Świadczenie usług medycznych, o których mowa w § 1 umowy przez Przyjmującego Zamówie-

nie na rzecz innych podmiotów nie może prowadzić do ograniczenia wykonywania przez niego 

zakresu niniejszej umowy pod jakimkolwiek wzglądem. 

 

§ 8.  

1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Przyjmującego Zamó-

wienie Udzielający Zamówienie ma prawo wstrzymać należności wynikające z wystawionego 

rachunku do czasu wyjaśnienia przez strony przyczyn tego naruszenia.  

2. Stwierdzenie naruszeń postanowień niniejszej umowy powinno mieć formę pisemną. 

3. W przypadku, gdy naruszenie niniejszej umowy nie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Przyjmującego Zamówienie kwota, o której mowa w ust. l niniejszego paragrafu zostanie zwró-

cona Przyjmującemu zamówienie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W przypadku 

stwierdzenia, że naruszenie umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego 

Zamówienie, wstrzymana kwota wynagrodzenia potrącana jest na poczet należnego Udzielają-

cemu Zamówienia z tego tytułu odszkodowania i kary umownej. 

 

§ 9.  

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01.03.2015 do 31.12.2015 r. z możliwością prze-

dłużenia jej aneksami na kolejne okresy. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron. 

3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wy-

powiedzenia z uwagi na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków nałożonych niniejszą umową 

przez każdą ze stron, w szczególności z uwagi na: 

a) trzykrotne przekroczenie terminu płatności wynagrodzenia przez Udzielającego Zamówie-

nie,  

b) naruszenie przez Przyjmującego Zamówienie obowiązków wynikających z § 3, 4 i 6 umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 5 (określającego przykładowe, rażące naruszenie umowy) np. poprzez: 
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 nieużywanie imiennej pieczątki przy sygnowaniu zapisów w dokumentacji medycznej, 

 niepoinformowanie o zmianach dotyczących uprawnień oraz o wszczęciu postępowania 

w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w wyznaczonym terminie, 

 nieprzestrzeganie praw pacjenta. 

c) uszkodzenia lub zniszczenia aparatury lub sprzętu medycznego, który zapewnia Udzielający 

Zamówienie. 

4. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej. 

5. Umowa może ulec rozwiązaniu przez Udzielającego Zamówienie bez wypowiedzenia w przy-

padku: 

1) rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Przyjmującego Zamówienie, przy 

czym za rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy uważa się w szczególności: 

a) nieutrzymanie obowiązkowego ubezpieczenia OC, 

b) pobieranie przez Przyjmującego Zamówienie od pacjentów zapłaty za wykonane świad-

czenia bez pośrednictwa kasy Udzielającego Zamówienie, 

c) nieprzestrzegania przez Przyjmującego zamówienie ustalonego Harmonogramu wykony-

wania usług zdrowotnych oraz procedur związanych w realizacją świadczeń objętych ni-

niejszą umową, 

d) rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie zasad etyki lekarskiej, 

e) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych. 

2) utraty i zawieszenia prawa do wykonywania zawodu. 

3) tymczasowego aresztowania. 

6. Umowa wygasa w przypadku utraty przez którąkolwiek ze stron uprawnień do jej wykonywania. 

7. Udzielający Zamówienia może nałożyć na Przyjmującego Zamówienie karę umowną w wyso-

kości 50 % wartości wykonanych w okresie rozliczeniowym poprzedzającym  miesiąc, w którym 

wystąpiło naruszenie świadczeń w następujących sytuacjach: 

a) nieuzasadnionej odmowy wykonania usługi należącej do obowiązków Przyjmującego Za-

mówienie, 

b) nieobecności w czasie przewidzianym na wykonywanie świadczeń zdrowotnych zgodnie  

z ustalonym Harmonogramem i niezapewnienia zastępstwa,  

c) nieprawidłowego lub niestarannego prowadzenia dokumentacji medycznej, stwierdzonej 

podczas kontroli zewnętrznej bądź realizowanej przez samego Udzielającego Zamówienie,  

d) nieterminowego składania wymaganych dokumentów, w szczególności przekazywania 

dokumentacji zgodnie z § 6 pkt 3 umowy,  

e) uzasadnionej skargi pacjenta, 

f) nieużywania odzieży ochronnej lub obuwia ochronnego albo identyfikatora, zgodnie z 

art. 36 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 

217 z późn. zm.), 

g) naruszenie tajemnicy, o której mowa w § 4 ust. 5 i § 10 ust. 1 umowy. 

h) niewykonania w terminie lub niewłaściwego wykonania obowiązku opisu przedmiotu za-

mówienia lub też spowodowania opóźnienia procedury przetargowej, o których mowa w § 4 

ust. 7 umowy. 

8. Gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 7 powyżej, Udzielający 

Zamówienie może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 10.  

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków niniejszej umowy. 

2. W przypadku uzyskania przez Udzielającego Zamówienie informacji o naruszeniu ww. posta-

nowień Udzielający Zamówienie ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmia-
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stowym. 

3. Zobowiązania podatkowe, ubezpieczeniowe oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów, 

Przyjmujący Zamówienie pokrywa we własnym zakresie. 

4. Prawa i obowiązki Przyjmującego Zamówienie nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 

pisemnej zgody Udzielającego Zamówienie. 

 

§ 11.  

Strony zgodnie ustalają, iż niniejsza umowa nie powoduje pomiędzy nimi powstania stosunku pracy. 

 

§ 12.  

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy 

szczególne, a zwłaszcza przepisy ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz. U. z 

2013r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.). 

 

§ 13.  

Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Udzielającego Zamówienie. 

§ 14.  

Zmiany do umowy mogą być wprowadzone w każdym czasie w formie pisemnego aneksu po uprzednich 

uzgodnieniach między stronami. 

§ 15.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 Udzielający Zamówienie Przyjmujący Zamówienie 

 


