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Załącznik nr 3 do SWKO na udzielenie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne z 
zakresu rehabilitacji 

 

 

Umowa nr …………….. 

o udzielanie świadczeń zdrowotnych 

 

zawarta w dniu ……………….r.   w Czeladzi  pomiędzy: 
 
Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej  

z siedzibą: 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40 
NIP: 625-22-47-223, REGON: 278209300, KRS 0000203274,  
zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia" 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora - Aldonę Sylwa 

a 
…………………………………….  

z siedzibą: ………………………………………… 

 KRS: ………………………., NIP: …………………………, REGON: …………………….. 

zwanym dalej „Przyjmującym Zamówienie" 
reprezentowanym przez: 
…………………………… 
………………………….. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert – przetargu na udzielanie świadczeń w 
zakresie rehabilitacji, działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej, Strony zawarły następującą umowę: 
 

§1 

Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się udzielać świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie określonym w szczegółowych warunkach konkursu ofert (SWKO) oraz w ofercie 
złożonej przez Przyjmującego zamówienie w konkursie ofert-przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej 
umowy. 

 
§2 

Formularz ofertowy z załącznikami oraz SWKO stanowią integralne części niniejszej umowy i stanowią 
odpowiednio załącznik Nr 1 oraz Nr 2  do umowy. 

 
§3 

1. Świadczenia objęte niniejszą umową będą udzielane w wynajętych od Udzielającego zamówienia 
pomieszczeniach zlokalizowanych w Będzinie, przy ul. Małachowskiego 12, a w zakresie świadczeń 
fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności także w domu pacjenta. 

2. Przez okres niezbędny do przystosowania przez Przyjmującego zamówienie wynajętych na okres 10 lat 
pomieszczeń w Będzinie do udzielania świadczeń (dalej: „Okres przejściowy”), świadczenia będą udzielane 
w wynajętych pomieszczeniach Zakładu fizykoterapii Udzielającego zamówienia w lokalizacji: Czeladź, ul. 
Szpitalna 40.  

3. Okres przejściowy, o którym mowa w ust. 2 może wynosić maksymalnie 9 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się uzyskać maksymalnie w 
ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy prawomocną decyzję udzielającą pozwolenia na budowę oraz 
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zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od uzyskania prawomocnej decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę przystosować pomieszczenia wynajęte na 10 lat w Będzinie i rozpocząć w nich 
udzielanie świadczeń objętych umową. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń w następujących dniach i godzinach: 
poniedziałek - 7:00-21:00, wtorek - 7:00-18:35, środa - 7:00-21:00, czwartek - 7:00-18:35, piątek - 7:00-
18:35 w pomieszczeniach oddanych w najem Przyjmującemu zamówienie. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zgodnie z kolejką oczekujących. 
6. Przyjmujący zamówienie nie może pobierać od pacjentów zarejestrowanych w systemie informatycznym 

Udzielającego zamówienia jakichkolwiek opłat za udzielenie świadczeń objętych umową. 
7. Przyjmujący zamówienie zapewni udzielanie świadczeń przy użyciu sprzętu i materiałów dopuszczonych do 

obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, posiadających stosowne certyfikaty, atesty 
uzyskane w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami oraz posiadających aktualne przeglądy wykonane 
przez uprawnione serwisy. 

8. Przyjmujący zamówienie będzie stosował aparaturę, urządzenia, sprzęt, oprogramowanie, czytniki itp., 
które nie zakłócają pracy aparatury i sprzętu medycznego z którego korzysta Udzielający zamówienia. 

9. Świadczenia udzielane będą wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, czyli: 
a) techników masażystów; 
b) techników fizjoterapii; 
c) fizjoterapeutów; 
d) fizjoterapeuta ze specjalizacją w dziedzinie fizjoterapii. 

10. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
(NFZ) na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z oddziałem NFZ. 

11. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się każdorazowo poddać kontroli przeprowadzanej przez 
Udzielającego zamówienia. 

12. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność (w tym także majątkową) za wszelkie stwierdzone 
przez organy kontrolne nieprawidłowości dotyczące realizacji umowy i za ich skutki. Ponadto 
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wskazanych nieprawidłowości na 
własny koszt. 

13. Podstawą udzielania świadczeń objętych umową każdorazowo będzie zarejestrowanie pacjenta  
w systemie informatycznym Udzielającego zamówienia.  

14.   Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie  
z aktualną wiedzą medyczną przestrzegając przepisów prawa oraz postanowień zawartej umowy. 

15. Przyjmujący zamówienie będzie ściśle współpracował z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi 
Udzielającego zamówienia m.in. w zakresie akredytacji i certyfikacji Udzielającego zamówienia. 

16. Wszelkie działania związane z gospodarką odpadami (w tym stałymi i medycznymi) leżą w gestii 
Przyjmującego zamówienie, odbywają się na jego koszt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa.  

17. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie posiadać przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy 
ubezpieczenie, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

18. Przyjmujący zamówienie może powierzyć wykonanie części zlecanych świadczeń zdrowotnych 
osobie trzeciej wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Udzielającego zamówienia. 

19. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się i ponosi za to pełną odpowiedzialność że przez cały okres trwania 
10 letniego najmu pomieszczeń w Będzinie pomieszczenia te będą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących przepisów prawa oraz wymagania określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z tym 
zastrzeżeniem, że pomieszczenia te muszą spełniać takie wymogi od chwili zakończenia Okresu 
przejściowego. 

20. Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową wynosi 
a) technik masażysta – 2 osoby; 
b) technik fizjoterapii – 4 osoby, w tym 1 z doświadczeniem w pracy jako fizjoterapeuta min. 5 

lat; 
c) fizjoterapeuta – 4 osoby z doświadczeniem w pracy jako fizjoterapeuta min. 5 lat, w tym 1 

osoba z kursem zgodnym z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz 
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minimum 1 osoba z tytułem magistra; 
d) fizjoterapeuta posiadający specjalizacją w dziedzinie fizjoterapii – 1 osoba 

z tym zastrzeżeniem, że minimalna liczba osób udzielających świadczeń objętych niniejszą umową nie 
może być niższa niż liczba osób wymagana do udzielania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapewnić, że przez cały okres realizacji umowy świadczenia będą 
udzielane przez co najmniej taką, wymaganą w danym czasie przez NFZ, liczbę osób. 

21. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek nieprzerwanego utrzymywania wystarczającej ilości personelu 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz obowiązek ciągłego zapewnienia 
odpowiedniej ilości i jakości aparatury i sprzętu przez cały okres udzielania świadczeń („Potencjał”). 

22. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na wykazanie przez Udzielającego zamówienie w trakcie realizacji 
kontraktu zawartego z NFZ jako swojego potencjału: aparatury, sprzętu i personelu, który będzie 
realizował świadczenia. W trakcie obowiązywania umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z NFZ, 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, że nie cofnie zgody udzielonej w zdaniu poprzednim, ani w inny 
sposób nie będzie próbował zniesienia skutków udzielenia takiej zgody, chyba że niniejsza umowa ulegnie 
rozwiązaniu. 

23. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się także umożliwić Udzielającemu zamówienia zarejestrowanie 
odpowiednich komórek organizacyjnych niezbędnych do spełnienia wymogów NFZ, w szczególności 
poprzez podjęcie stosownych czynności pozwalających Udzielającemu zamówienia dopełnić wszelkich 
wymogów związanych z zarejestrowaniem i rozpoczęciem działalności przez takie komórki organizacyjne. 
Zakres i sposób podjęcia takich czynności zostanie odrębny ustalony przez Strony. 

24. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w żaden sposób nie udostępniać Potencjału, ani żadnego jego 
elementu innym podmiotom w sposób który prowadziłby do tego, że Potencjał lub jego część zostałyby 
wykazane przez inny podmiot płatnikowi publicznemu w trakcie realizacji niniejszej umowy w sposób, 
który kolidowałby z zakresem Potencjału wykazanym temu płatnikowi przez Udzielającego zamówienia. 

25. Udzielający zamówienia będzie zlecał Przyjmującemu zamówienie udzielanie świadczeń w terminach i 
ilościach wynikających z aktualnych potrzeb, a wskazane w załączniku nr 2 do SWKO ilości Badań są 
szacunkowe. 

26. Udzielający zamówienia ma prawo do zlecania świadczeń bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także 
prawo do nie wykorzystania pełnej ilości świadczeń podanej w formularzu ofertowym w przypadku 
zmniejszonego zapotrzebowania NFZ na takie świadczenia. 

27. Skorzystanie przez Udzielającego zamówienia z zastrzeżonych w ust. 25 i 26 praw nie rodzi po stronie 
Przyjmującego zamówienie żadnych roszczeń. 

28. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej i 
sprawozdawczości statystycznej, stosownie do przepisów obowiązujących podmioty prowadzące 
działalność leczniczą, rozliczające się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest także do wypełniania przed i po realizacji świadczeń ankiety w wersji papierowej i 
elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

29. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad dotyczących przetwarzania i 
ochrony danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz z odrębnej umowy 
zawartej przez Strony, określającej szczegółowe zasady powierzenia Przyjmującemu zamówienie 
przetwarzania danych, stanowiącej załącznik nr 7 do SWKO. 

30. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za osoby trzecie, którym zlecił wykonywanie 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jak za czyny własne. 

31. W przypadku gdyby umowa zawarta przez Udzielającego zamówienia z NFZ w zakresie rehabilitacji 
leczniczej oraz programów zdrowotnych w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką 
została rozwiązana lub wygasła Udzielający zamówienia zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających 
do zawarcia nowej umowy z NFZ, której przedmiotem będzie udzielanie świadczeń objętych umową, a w 
szczególności do złożenia oferty w postępowaniu poprzedzającym zawarcie takiej umowy prowadzonym 
przez NFZ lub innego płatnika publicznego. W przypadku wszczęcia postępowania, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim Strony zobowiązują się do pełnej współpracy w takim postępowaniu w celu złożenia 
jak najlepszej oferty i uzyskania przez Udzielającego zamówienia nowego kontraktu z NFZ lub innym 
płatnikiem publicznym. 

32. Strony zobowiązują się ustalić na piśmie szczegółowe zasady i sposób kontaktowania się w sprawach 
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związanych z realizacją umowy. Strony zobowiązują się poczynić takie ustalenia najpóźniej w terminie do 
ostatniego dnia pierwszego, pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy. W przypadku 
zmiany okoliczności mających wpływ na realizację umowy Strony będą na bieżąco aktualizować takie 
ustalenia. 

 
§4 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Udzielającego zamówienia oraz innych, 
uprawnionych organów i podmiotów w zakresie wykonywanych na podstawie niniejszej umowy świadczeń, a 
w szczególności co do ich dostępności oraz sposobu i przebiegu ich udzielania. 

 
§5 

Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń 
określonych w niniejszej umowie wg zasad określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej. 
 

§6 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 
1. zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku  

z udzielaniem lub zaniechaniem udzielenia świadczeń na sumę ubezpieczenia nie mniejszą  
niż minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynikająca z obowiązujących przepisów, a w przypadku 
zmiany przepisów do posiadania polisy zgodnej z takimi wymogami; 

2. utrzymania przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej 
oraz wartości ubezpieczenia; 

3. w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ulegnie rozwiązaniu 
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przedstawić 
Udzielającemu zamówienia nową polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub inny dowód 
zawarcia takiego ubezpieczenia, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy 
ubezpieczenia. 

 

§7 

Udzielający zamówienia zobowiązany jest do udziału w kolejnych konkursach ogłaszanych przez NFZ, mających 
na celu uzyskanie zawarcie umowy na udzielanie świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz 
fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 

§8 

1. Wysokość wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie za należyte zrealizowanie całej umowy nie może 

przekroczyć kwoty, którą Udzielający zamówienia otrzyma z NFZ za realizację świadczeń objętych niniejszą 

umową pomniejszonej o przypadającą zgodnie z ust. 2 Udzielającemu zamówienia część kwot 

otrzymanych z NFZ za te świadczenia. 

2. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie za udzielone na podstawie niniejszej umowy świadczenia 

rozliczane przez Udzielającego zamówienia z NFZ będzie wyliczane i płatne za każdy okres rozliczeniowy tj. 

okres, za który Udzielający Zamówienia wystawia do NFZ fakturę zgodnie z zawartą z NFZ umową i będzie 

wynosiło: 

a) …..% środków zapłaconych przez NFZ za dany okres rozliczeniowy – za świadczenia udzielone do 

wartości kontraktu zawartego przez Udzielającego zamówienia z NFZ w zakresie fizjoterapii 

ambulatoryjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

b) …..% środków zapłaconych przez NFZ za dany okres rozliczeniowy – za świadczenia udzielone 

powyżej wartości kontraktu zawartego przez Udzielającego zamówienia z NFZ w zakresie 

fizjoterapii ambulatoryjnej; 

c) …..%  środków zapłaconych przez NFZ za dany okres rozliczeniowy – za świadczenia udzielone 

powyżej wartości kontraktu w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu 
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niepełnosprawności. 

3. Okres rozliczeniowy na dzień zawarcia niniejszej umowy jest równy miesiącowi kalendarzowemu dla 

świadczeń do wartości kontraktu w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej dla 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz równy 3 miesiące dla świadczeń powyżej kontraktu w 

zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Okres rozliczeniowy może ulec zmianie w przypadku zmiany okresu, za który 

Udzielający Zamówienia wystawia do NFZ fakturę zgodnie z zawartą z NFZ umową, a zmiana taka nie 

stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia Przyjmującego zamówienie o nowym 

okresie rozliczeniowym. 

4. Wartość kontraktu, o której mowa w ust. 2, rozumiana jest jako wysokość środków przekazanych przez 

NFZ Udzielającemu zamówienia od początku danego roku kalendarzowego za zrealizowane i poprawnie 

rozliczone świadczenia (odpowiednio w zakresie: fizjoterapii ambulatoryjnej lub fizjoterapii 

ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności) w ramach umowy zawartej przez 

Udzielającego zamówienie z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej. 

5. Każda faktura wystawiana będzie przez Przyjmującego zamówienie do 10-go dnia miesiąca następującego 

po zakończeniu okresu rozliczeniowego, za który faktura jest przedkładana. 

6. Do faktury, o której mowa w ust. 5 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dołączyć wykaz świadczeń 

udzielonych na zlecenie Udzielającego zamówienia w danym okresie rozliczeniowym. 

7. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa: 

a) w ust. 2 lit. a) - nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Udzielającego 

zamówienia prawidłowej i poprawnej faktury  

b) w ust. 2 lit. b) lub c) - nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Udzielającego 

zamówienia środków z NFZ za świadczenia udzielone powyżej wartości kontraktu zawartego 

przez Udzielającego zamówienia z NFZ. 

Każdorazowo zapłata wynagrodzenia będzie następować przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Przyjmującego zamówienie na fakturze. 

8. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie NFZ zakwestionuje po 

zakończeniu okresu wskazanego w planie finansowym (stanowiącym załącznik do umowy Udzielającego 

zamówienia z NFZ) sprawozdane do NFZ świadczenia oraz wyniknie z tego konieczność zwrotu lub zapłaty 

przez Udzielającego zamówienia jakichkolwiek środków Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 

zwrotu Udzielającemu zamówienie kwoty w żądanej przez NFZ wysokości, a także do zwrotu odpowiedniej 

części ewentualnych kar umownych i innych kwot, których zapłaty zażąda NFZ z takiego powodu. 

9. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek udzielania świadczeń NFZ w ilości nie mniejszej niż ilość 

wynikająca z kontraktu zawartego przez Udzielającego zamówienia z NFZ. 

 
§ 9 

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony nie dłuższy niż 120 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
2. Przyjmujący zamówienie rozpocznie udzielanie świadczeń objętych niniejszą umową począwszy od  

pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zawarcia umowy, z tym zastrzeżeniem, 
że jeżeli zawarcie umowy nastąpi pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego to Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest rozpocząć udzielanie świadczeń od dnia zawarcia umowy.  

3. Zakończenie udzielania przez Przyjmującego zamówienie świadczeń objętych niniejszą umową nastąpi w 
ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, który będzie 119 lub 120 miesiącem realizowania umowy. 

 

§ 10 

1. Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną  

w następujących przypadkach: 

a) opóźnienia w udzieleniu świadczenia – kara wynosi 300,00 zł 
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b) uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia kontroli przez Udzielającego zamówienia, 

Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne uprawnione organy i podmioty albo niewykonania w 

wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych - kara umowna wynosi 500,00 zł za każde takie 

zdarzenie, 

c) nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń - kara umowna wynosi 1.000,00 zł za każde takie 

zdarzenie, 

d) nieprawidłowego prowadzenie dokumentacji - kara umowna wynosi 50,00 zł wynagrodzenia za 

każde udzielone świadczenie, którego dokumentacja zawiera nieprawidłowości, 

e) nieterminowego przekazania dokumentacji niezbędnej do rozliczenia z Narodowym Funduszem 

Zdrowia - kara umowna wynosi 50 zł za każdy przypadek. 

2. Udzielający zamówienia ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 

wyrządzona szkoda przewyższa naliczone kary umowne. 

 

§ 11 

1. Przyjmujący zamówienie zawierając niniejszą umowę kupuje od Udzielającego zamówienie sprzęt i 

wyposażenie Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii za cenę …………. zł brutto. 

2. Wykaz sprzedawanego sprzętu i wyposażenia zawiera Załącznik nr 5 do SWKO. 

3. W związku z faktem, że sprzedawane sprzęt i wyposażenie są używane Strony uzgadniają, że całkowicie 

wyłączona zostaje rękojmia Udzielającego zamówienia i nie udziela on żadnych gwarancji dotyczących 

sprzedawanego sprzętu i wyposażenia. 

 

§ 12 

Zapłata całej ceny, o której mowa w § 11 ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Udzielającego 

zamówienia w 12 równych, ratach płatnych w terminach płatności kolejnych miesięcznych czynszów najmu 

określonych w odrębnej umowie najmu zawartej przez Strony poczynając od pierwszego czynszu najmu. 

 

§ 13 

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek 

ze Stron na podstawie niniejszego paragrafu drugiej Stronie nie przysługują z tego tytułu wobec strony 

wypowiadającej żadne roszczenia. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy przewidzianych w umowie 

najmu uprawnień Udzielającego zamówienia związanych z zatrzymaniem nakładów i ulepszeń po zakończeniu 

najmu.  

 
§ 14 

1. Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 2- dniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku: 

a) utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień niezbędnych do udzielania świadczeń objętych 

umową lub 

b) braku możliwości udzielania świadczeń objętych umową przez Przyjmującego zamówienie 

wynikającego z innych przyczyn niż wskazana w lit a) lub  

c) nienależytego udzielania świadczeń objętych umową przez Przyjmującego zamówienie lub 

d) nieuzasadnionego ograniczenia przez Przyjmującego zamówienie dostępności świadczeń bądź 

nieuzasadnionego ograniczenia ich zakresu. 

2. Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku opóźnienia Udzielającego zamówienia z zapłatą należnego wynagrodzenia 
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za okres dłuższy niż jeden pełny okres rozliczeniowy i bezskutecznego upływu wyznaczonego pisemnie 

przez Przyjmującego zamówienie, nie krótszego niż 14 dni terminu na zapłatę zaległego wynagrodzenia. 

3. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w  przypadku rażącego 

lub systematycznego naruszania przez drugą Stronę istotnych postanowień Umowy. 

4. Przez rażące naruszenie umowy, o którym mowa w ust. 3. rozumieć należy zawinione działanie lub 

zaniechanie skutkujące nierealizowaniem lub oczywiście niewłaściwym realizowaniem któregokolwiek z 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia Stron. 

6. Wypowiedzenia niniejszej umowy zostanie dokonane na piśmie i stanie się skuteczne w dniu jego 

doręczenia drugiej stronie. Okres wypowiedzenia upływać będzie na koniec miesiąca kalendarzowego. 

7. Rozwiązanie niniejszej umowy powoduje rozwiązanie stosunku umownego w zakresie najmu wszystkich 

pomieszczeń.  

 

§ 15 

1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy Stronami będą dokonywane na piśmie i będą uznane za 

doręczone, jeżeli zostaną doręczone osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Strony podany w niniejszej umowie. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Udzielającego Zamówienia. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, a w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy – Kodeks cywilny. 

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

6. Integralnymi częściami niniejszej umowy są załączniki: 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki konkursu ofert 
Załącznik nr 3 - Plan wynajmowanych pomieszczeń 
Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
 
 
 

................................................       ................................................. 
Przyjmujący Zamówienie               Udzielający Zamówienia 


