
załącznik nr 4
nr umowy: ____

UMOWA 
o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa 

zawarta w dniu _____________ r.  w Wieluniu, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki  Zdrowotnej w Wieluniu  z siedzibą przy
ul. Szpitalnej 16, 98-300 Wieluń, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  oraz  Samodzielnych  Publicznych  Zakładów Opieki
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000022938, REGON: 000310143,
NIP:  8321789610,  zwanym  dalej  Udzielającym  zamówienie –  reprezentowanym  przez
Dyrektora Annę Freus,

a 

__________________________  –  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą:
_____________, NIP: ______, REGON: ______, z siedzibą przy ul. ____, __-___ ________,
posiadającą prwa wykonywania zawodu nr. _____________ wydane w dniu _____ r. przez
____________ - zwanym dalej Przyjmującym zamówienie,

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz
wskutek  wyboru  oferty  Przyjmującego  zamówienie  w  trybie  konkursu  ofert,  jako  oferty
najkorzystniejszej, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

1. Udzielający  zamówienie  powierza,  a  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do
wykonywania świadczeń zdrowotnych należących do kompetencji pielęgniarki, a zakres
podstawowych obowiązków Przyjmującego zamówienie określa par. 4 umowy.

2. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  udzielania  świadczeń  z należytą
starannością  zawodową,  zgodnie  ze  wskazaniami  aktualnej  wiedzy  pielęgniarskiej
i medycznej.

3. Przyjmujący zamówienie wykonuje usługi, o których stanowi umowa przy wykorzystaniu
bazy lokalowej oraz aparatury i sprzętu medycznego będącego własnością Udzielającego
zamówienie.

4. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  praw  pacjenta  zgodnie
z przepisami ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
oraz zasad etyki zawodowej.

5. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  sprawowania  należytej  współpracy
z pozostałym personelem zatrudnionym u Udzielającego zamówienie. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania na żądanie
Udzielającego zamówienie dodatkowych informacji i sprawozdań dotyczących realizacji
niniejszej umowy. 

§ 2.
1. Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  posiada  wszelkie  wymagane  prawem

kwalifikacje  zawodowe,  uprawniające  go  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych
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stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy,  w  szczególności:  uprawnienia  do
wykonywania zawodu pielęgniarki.

2. W przypadku utraty ww. uprawnienia, Udzielający zamówienie uprawniony będzie do
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 
§ 3.

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
1) dbałości o powierzone mienie a w szczególności o sprzęt i aparaturę medyczną,
2) oszczędnego  gospodarowania  lekami  i  sprzętem  stosowanym  podczas  udzielania

świadczeń zdrowotnych,
3) przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych obowiązujących u Udzielającego

zamówienie.
4) wykonywania  badań  lekarskich  i  przedstawiania  Udzielającego  zamówienie

zaświadczenia o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  wykonywania  świadczeń,
kserokopii  książeczki  badań sanitarno-epidemiologicznych  zawierających  aktualne
wpisy,

5) używania  własnej  odzieży  ochronnej  i  roboczej  spełniającej  wymogi  określone
normami i pokrywania kosztów utrzymania odzieży ochronnej i roboczej w należytym
stanie,

6) ponoszenia  kosztów  napraw  sprzętu  medycznego  należącego  do  Udzielającego
zamówienie uszkodzonego w wyniku działań zawinionych przez Zleceniobiorcę.

7) ubezpieczenia  się  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  klauzulą  dotyczącą  chorób
zakaźnych w  zakresie  działań  objętych  niniejszą  umową  na  sumę  ubezpieczenia
określoną  w przepisach  dla obowiązkowych  ubezpieczeń  od  odpowiedzialności
cywilnej  podmiotów  leczniczych,  udzielających  świadczeń  zdrowotnych
i podtrzymywania  polisy  przez  cały  okres  trwania  umowy  i  okazywania  polisy
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy lub na każdorazowe żądanie Udzielającego
zamówienie. 

2. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  nadto  do  utrzymywania  przez  cały  okres
ubezpieczenia stałej sumy gwarancyjnej i wartości umowy ubezpieczenia.

§ 4.

Zakres udzielanych świadczeń obejmuje w szczególności:
1. Ustalanie  rozpoznania  problemów  pielęgnacyjnych  na  podstawie  danych  uzyskanych

z wywiadu, obserwacji i rozmów z pacjentem lub jego rodziną oraz informacji od innych
członków zespołu terapeutycznego;

2. Planowanie opieki pielęgniarskiej stosownie do stanu zdrowia, diagnozy pielęgniarskiej
i lekarskiej oraz ustalonego postępowania diagnostycznego i leczniczo-rehabilitacyjnego;

3. Realizowanie  opieki  pielęgniarskiej  wg  ustalonego  planu  i  aktualnego  stanu  pacjenta
oraz zleconego programu diagnostyczno-leczniczego:
– wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny pacjenta i jego otoczenia:

toaleta przeciwodleżynowa, całego ciała, jamy ustnej, mycie głowy, zakładanie czep-
ca, golenie zarostu, obcinanie paznokci, zmiana bielizny pościelowej i osobistej pa-
cjenta, słanie łóżka i inne;

– wykonywanie  czynności  wspomagających  funkcję  oddychania:  drenaż  ułożeniowy,
gimnastyka oddechowa i oklepywanie klatki piersiowej, układanie pacjenta w różnych
pozycjach, uruchamianie bierne i czynne; inne czynności pielęgniarskie;
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– pomaganie  pacjentowi  w zaspokajaniu  potrzeby  odżywiania  oraz  nadzór  nad prze-
strzeganiem prawidłowego żywienia oraz właściwego i higienicznego przechowywa-
nia żywności;

– udzielanie pomocy pacjentowi w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych wg zasad przy-
jętych w praktyce pielęgniarskiej;

– zapewnienie pacjentowi wygody i właściwego ułożenia w łóżku (stosowanie udogod-
nień, zmiany ułożenia, pionizowanie, ochrona przed urazem w łóżku);

– zapewnienie warunków do spokojnego snu i wypoczynku;
– prowadzenie systematycznej obserwacji chorego w zakresie jego samopoczucia, wy-

glądu, reakcji, zachowań itp.;
4. Samodzielne lub na zlecenie lekarza wykonywanie czynności diagnostycznych (prowa-

dzenie pomiarów, pobieranie materiału biologicznego do badań):
– wykonywanie zleconych lub podejmowanych samodzielnie (w granicach posiadanych

uprawnień) zabiegów leczniczych, np. kompresu, okładu, opatrunku, podawanie tlenu
i leków,

– udział w obchodach lekarskich oraz pomoc w przeprowadzaniu specjalistycznych ba-
dań diagnostycznych i leczniczych oraz potwierdzenie pisemne otrzymanych i wyko-
nanych zleceń w prowadzonej dokumentacji,

– wykonywanie EKG,
– wykonanie kaniulacji żył obwodowych,
– pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,
– oznaczanie poziomów glukozy w surowicy, saturacji oraz badań gazometrycznych,
– udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu

chorego,
– transportowanie  krwi  i  preparatów krwiopochodnych  oraz  materiału  biologicznego

do badań,
– czuwanie nad bezpieczeństwem chorych i innych osób przebywających w oddziale,
– pobudzanie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu i ochronie zdrowia,
– informowanie o prawach pacjenta,
– informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,
– pouczanie i wskazywanie sposobów zachowania się pacjentów podczas zabiegów,
– pomoc  w  nabywaniu  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  przywracania

i utrzymania zdrowia,
– stwarzanie sytuacji aktywizujących do samo opieki,
– szerzenie oświaty zdrowotnej wobec pacjentów i osób odwiedzających,
– zapewnienie  pacjentowi  wsparcia  psychicznego w sytuacjach  trudnych (lęku,  bólu,

żalu, osamotnienia itp.),
– zapewnienie pacjentowi pomocy w realizacji jego potrzeb duchowych,
– pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną oraz osobami bliskimi i znaczącymi,
– w sytuacji zgonu pacjenta – przestrzegania przyjętych standardów postępowania oraz

zachowanie należnego szacunku dla zmarłego i jego rodziny,
– dokumentowanie  przebiegi  pielęgnowania,  wykonywanych zabiegów, wyników po-

miarów i obserwacji oraz przekazywanie tych informacji ustalonymi drogami (wersja
elektroniczna lub/i papierowa),

– stałe kontrolowanie wykonywanych działań oraz ocena wyników postępowania pielę-
gnacyjnego,

– utrzymanie w należytym stanie i sprawności technicznej powierzonych narzędzi i apa-
ratury niezbędnych do wykonania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych oraz udziela-
nia pierwszej pomocy,

– zabezpieczenia  i  właściwe  przechowywanie  leków  i  środków  dezynfekcyjnych
oraz używanie ich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą,
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– zapobieganie zakażeniom szpitalnym, mycie i dezynfekcja sprzętu i powierzchni, re-
gularne mycie i dezynfekcja rąk przed i po kontakcie z pacjentem,

5. Bezzwłoczne powiadomienie pielęgniarki oddziałowej i lekarza dyżurnego w przypadku:
– popełnienia pomyłki przy podawaniu leków, wykonywaniu zabiegów,
– niemożności wykonania zabiegu,
– pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta,
– podejrzenia o chorobę zakaźną w oddziale niezakaźnym;

6. Obchód sal  chorych (nie  czekając  na  wezwanie  chorych),  ze  zwróceniem szczególnej
uwagi na ciężko chorych oraz bezzwłocznego zgłaszania się na każde wezwanie chorego;

7. Przekazywanie swojej następczyni zleceń, które powinny być wykonane na innych zmia-
nach;

8. Sporządzanie dokładnych sprawozdań w książce raportów pielęgniarskich, w historii pie-
lęgnowania z poczynionych obserwacji o stanie zdrowia pacjentów w wersji elektronicz-
nej lub papierowej;

9. Dbanie  o  zaopatrzenie  apteczki  oddziałowej  w  leki,  sprzęt  i  materiał  opatrunkowy
oraz systematyczne sygnalizowanie braków; bieżące rozliczanie leków w systemie infor-
matycznym; zgłaszanie każdych wątpliwości przełożonym;

10. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej i statystycznej (terminowo i czytelnie)
zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem kar umownych za każdy przypadek
naruszenia;

11. Pielęgniarka podlega bezpośrednio Pielęgniarce Oddziałowej, a w zakresie realizowanych
zadań diagnostycznych i terapeutycznych lekarzowi dyżurnemu oraz Kierownikowi/Ordy-
natorowi Oddziału.

12. Praca  Pielęgniarki  podlega  nadzorowi  wykonywanemu  przez  Pielęgniarkę  Naczelną
SPZOZ w Wieluniu i Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa.

§ 5.

1. Przyjmujący  zamówienie  będzie  świadczyć  usługi  pielęgniarskie  wg  harmonogramu
udzielania  świadczeń  uzgodnionego  z  Udzielającym  zamówienie.  Po  zaakceptowaniu
harmonogramu  Przyjmujący  zamówienie  nie  może  wprowadzić  w  nim  zmian  bez
uprzedniego  poinformowania  Udzielającego  zamówienie.  W  stosunku  miesięcznym
przewidywana minimana ilość godzin świadczenia usług ustala się na _____

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 określa dni i godziny udzielania świadczeń. 
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa w czasie przerwy

w udzielaniu świadczeń.
4. Osoba, która w zastępstwie Przyjmującego zamówienie będzie wykonywać świadczenia

objęte  niniejszą  umową  winna  posiadać  kwalifikacje  zawodowe  wymagane  niniejszą
umową  nie  niższe  od  kwalifikacji  Przyjmującego  zamówienie.  Zastępstwo  jest
dopuszczalne  jedynie  przez  pielęgniarkę,  która  świadczy  usługi  medyczne  SPZOZ
w Wieluniu.

5. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  wskazać  Udzielającego  zamówienie  osobę
zastępcy w terminie  co najmniej  2 dni przed dniem rozpoczęcia  udzielania  świadczeń
przez  zastępcę  Przyjmującego  zamówienie.  Zmiana  osoby  udzielającej  świadczeń
wymaga zgłoszenia Pielęgniarce Oddziałowej. 

6. Przyjmujący zamówienie będzie samodzielnie rozliczał się z osobą zastępującą go przy
wykonaniu  niniejszej  umowy,  a  zastępcy  Przyjmującego  zamówienie  nie  przysługują
względem Udzielającego zamówienie żadne roszczenia z tytułu świadczeń wykonanych
na podstawie niniejszej umowy. 

7. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  noszenia  imiennego  identyfikatora
określającego stanowisko pracy.

4



8. Minimalna ilość osób udzielających świadczenia zdrowotne: _____ . 

§ 6.

1. Przyjmujący zamówienie w każdym roku obowiązywania umowy zobowiązany jest do
udzielania świadczeń (w zależności od potrzeb Udzielajacego zamówienia) w ramach co
najmnej 1 dyżuru przypadającego w święta Wielkanocne lub Bożego Narodzenia oraz
1 dyżuru w następujace dni: Wigilia Bożego Narodzenia, Sylwester lub Nowy Rok.

2. Oferta  Przyjmującego  Zamówienie  w  zakresie  liczby  godzin  świadczenia  usług  oraz
zobowiązania  określonego  w  ust.  1,  nie  stanowią  podstawy  do  roszczenia  wobec
Udzelającego zamówienia o przyznanie określonej liczby godzin i dyżurów w każdym
miesiącu lub roszczenia o zapłatę za gotowość do świadczenia usług.

§ 7.

1. Odpowiedzialność  wobec  pacjenta  za  szkodę  wyrządzoną  przy  udzielaniu  świadczeń
w zakresie niniejszej umowy strony ponoszą solidarnie. 

2. W  przypadku,  gdy  szkoda  powstała  z  wyłącznej  winy  Przyjmującego  zamówienie,
Udzielającego zamówienie przysługuje wobec niego roszczenie regresowe o zwrot całości
kwoty odszkodowania wypłaconego przez Udzielającego zamówienie lub z jego polisy
przez ubezpieczyciela.  

3. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub utratę
udostępnionych mu przez Udzielającego zamówienie przedmiotów oznaczonych w § 9.
W przypadku ich straty lub uszkodzenia Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do
dokonania  zwrotu  w naturze  lub  zapłaty  odszkodowania  w wysokości  ceny rynkowej
danej rzeczy, ustalonej na dzień wypłaty odszkodowania – niezwłocznie w terminie 7 dni
od daty powstania szkody.

4. W przypadku niedotrzymania  terminu  oznaczonego w ust.  3  Przyjmujący zamówienie
uprawniony jest do potrącenia równowartości odszkodowania z należnego Udzielającemu
zamówienie wynagrodzenia umownego. 

§ 8.
1. Z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  niniejszej  umowy,  Udzielający

zamówienie  uprawniony jest  do obciążenia  Przyjmującego zamówienie  następującymi
karami umownymi:

a. za nieusprawiedliwione zaniechanie świadczenia usług w wymiarze zgodnym
z harmonogramem  –  w  wysokości  dwukrotności  wynagrodzenia  za  czas,
w którym  usługi  nie  były  świadczone,  które  Przyjmujący  zamówienie
uzyskałby  wykonując  umowę.  Kara  nie  dotyczy  przypadków niezawinionej
nieobecności  uzasadnionej  przypadkami  losowymi,  jak  również  sytuacji
w których  Przyjmujący  zamówienie  zapewnił  zastępstwo  osoby  trzeciej  na
zasadach przewidzianych w niniejszej umowie.

b. za  spóźnienie  lub  nieobecność  na  części  okresu,  w  którym  miały  być
świadczone  usługi  –  w  wysokości  dwukrotności  stawki  godzinowej
obowiązującej dla konkretnego okresu świadczenia usługi, za każdą rozpoczętą
godzinę spóźnienia lub nieobecności.

c. w przypadku stwierdzenia zaniechania obowiązku sporządzania i prowadzenia
dokumentacji medycznej w sposób systematyczny i czytelny – w wysokości
10% wynagrodzenia miesięcznego ustalonego zgodnie z § 11 umowy za każdy
przypadek.

d. w  przypadku  stwierdzenia  naruszeń  przez  Przyjmującego  zamówienie
obowiązujących w podmiocie leczniczym prowadzonym przez Udzielającego
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zamówienie  –  obowiązujących  przepisów  BHP  i  ppoż,  regulaminów
wewnętrznych,  zarządzeń,  instrukcji  i  innych  przepisów  porządkowych,
w wysokości 500 zł za każde naruszenie.

e. z  tytułu  rozwiązania  (lub  wypowiedzenia)  umowy  przez  Udzielającego
zamówienie  z przyczyn zawinionych przez Przyjmującego zamówienie oraz
w przypadku  nieuzasadnionego  rozwiązania  (lub  wypowiedzenia)  umowy
przez  Przyjmującego  zamówienie  -  w  wysokości  10  %  maksymalnego
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 11 ust. 5 niniejszej umowy. 

2. Kary  umowne  przewidziane  w  ust.  1  są  niewyłączne,  co  oznacza,  że  Udzielający
zamówienie  uprawniony  będzie  to  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na
zasadach ogólnych, niezależnie od naliczonych kar umownych.

3. Przyjmujący  zamówienie  wyraża  zgodę  na  potrącenie  naliczonych  kar  umownych
z należnego mu wynagrodzenia, chociażby kary umowne nie były jeszcze wymagalne. 
 

§ 9.

Do  realizacji  umowy  Udzielający  zamówienie  zobowiązuje  się  zapewnić  Przyjmującego
zamówienie  dostęp  do  środków,  urządzeń  i  aparatury  medycznej  oraz  pomieszczeń
niezbędnych do wykonywania niezakłóconej działalności w zakresie świadczonych usług.

§ 10.

1. Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  iż  spełnia  i  będzie  spełniał  warunki  w  okresie
objętym  umową  każdorazowo,  określone  przez  NFZ  w  szczegółowych  materiałach
informacyjnych z zakresu właściwego dla przedmiotu umowy i zobowiązuje się poddać
w  tym  zakresie  kontroli  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dn.  27.08.2004  r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Kontrola,  o  której  mowa  w  ust.  1  może  być  przeprowadzona  przez  Udzielającego
zamówienie,  Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne uprawnione podmioty w zakresie
objętym niniejszą umową, w szczególności co do:

a. sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakości;
b. prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej.

§ 11.

1. Za wykonanie czynności określonych w niniejszej umowie Przyjmujący zamówienie
otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości  ____  zł  brutto  za  1  godzinę  udzielania
świadczeń.

2. Przyjmujący  zamówienie,  każdorazowo  po  zakończeniu  miesiąca  rozliczeniowego,
składa Udzielającego zamówienie fakturę za wykonane świadczenia w terminie do 6 dnia
następnego miesiąca  z załączonym wykazem godzin udzielania świadczeń zdrowotnych
zawierającym  potwierdzenie  wykonania  zleconej  pracy  przez  upoważnionego
pracownika   Udzielającego zamówienie (Załącznik nr 2). 

3. W przypadku złożenia faktury w terminie określonym w ust. 2, należność wypłacana
będzie w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

4. W przypadku złożenia faktury po terminie określonym w ust. 2 należność wypłacana
będzie w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po złożeniu rachunku.

5. Maksymalna wartość umowy: ______________________

§ 12.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.
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2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadkach:

a. zaprzestania prowadzenia działalności leczniczej przez którąkolwiek ze stron;
b. niezawinionej możliwości utraty wykonywania zawodu;
c. konieczności  redukcji  personelu  (dotyczy  wyłącznie  uprawnienia  ze  strony

Udzielającego zamówienie);
d. wygaśnięcia umowy zawartej przez Udzielającego zamówienie na świadczenia

objęte umową z NFZ.
3. Umowa może  być  rozwiązana  przez  Zleceniodawcę  bez  wypowiedzenia  ze  skutkiem

natychmiastowym, gdy:
a. przyjmujący zamówienie swoje prawa i obowiązki przeniósł na osoby trzecie

nie uzyskawszy na to zgody Udzielającego zamówienie.
b. nie  udokumentowano  w ciągu  7  dni  od  daty  podpisania  niniejszej  umowy

przez  Przyjmującego  zamówienie  właściwej  umowy  ubezpieczenia  od
odpowiedzialności  cywilnej  lub gdy Przyjmujący  zamówienie  nie  zachował
ciągłości ubezpieczenia i nie przedłożył nowej polisy po jej przedłużeniu.

c. w  wyniku  kontroli  wykonania  umowy  i  innych  działań  kontrolnych
uregulowanych  w odrębnych  przepisach  ujawniony  zostanie  fakt
niewypełnienia  warunków  umowy  lub wadliwego  jej  wykonania  przez
Zleceniobiorcę;

d. Przyjmujący  zamówienie  zaprzestał  realizacji  niniejszej  umowy  lub  gdy
wykonuje ją w sposób nienależyty (w szczególności: spóźnienia, nieobecności,
brak  należytej  staranności,  brak  przestrzegania  norm  etycznych,  zasad
wykonywania zawodu, praw pacjenta).

4. Udzielający  zamówienie  uprawniony  jest  do  rozwiązania  umowy  bez  zachowania
okresu wypowiedzenia,  gdy Udzielający zamówienie  pozostaje  w zwłoce z  zapłatą
należnego  Przyjmującemu zamówienie  wynagrodzenia  i  gdy zwłoka za przekracza
1 miesiąc,  pod  rygorem  uprzedniego  wezwania  i  wyznaczenia  dodatkowego
tygodniowego terminu na zapłatę. 

5. Umowa wygasa z chwilą osiągnięcia wartości oznaczonej w §11 ust. 5.

§ 13.

1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  warunków
realizacji  niniejszej  umowy  oraz  wszelkich  informacji  i  danych  pozyskanych
w związku z zawartą umową.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dn. 15.07.2011 r. o zawodzie
pielęgniarki i położnej, Kodeksu Cywilnego.

3. W  sprawach  związanych  z  wykonywaniem,  rozwiązaniem  niniejszej  umowy  oraz
wszelkich roszczeń mogących z niej wyniknąć, sądem właściwym dla rozpoznawania
sporów będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienie.

4. Przyjmujący  zamówienie  nie  może  przenieść  praw  i  obowiązków  wynikających
z niniejszej  umowy bez uzyskania pisemnej  zgody Udzielającego zamówienie,  pod
rygorem nieważności.

5. Umowę  sporządzono  w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  1  egzemplarz  dla
Przyjmującego zamówienie, 2 egzemplarze dla Udzielającego zamówienie.

______________________________ ____________________________
Udzielający zamówienie    Przyjmujący zamówienie     
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