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                                                                                            Wzór umowy (ogólny)  

UMOWA Nr …../K/DKiSP/                 
NA UDZIELANIE ŚWIADCZE Ń ZDROWOTNYCH 
W ZAKRESIE  …………………………………………. 

z dnia  30 września 2015r 
 
 
zawarta w Radomiu pomiędzy: 
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, zarejestrowaną w  
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000490819,  reprezentowaną przez Zarząd: 
Tomasz Skura – Prezes Zarządu ; Krzysztof Zając - Wiceprezes 
zwanym w dalszej części umowy „ Udzielającym zamówienia” 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
Numer NIP :…………………………., Numer Regon : …………………………. 
zwanym dalej „Przyjmuj ącym zamówienie” 
 
Przyjmujący zamówienie został wybrany w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na ofert na 
udzielanie całodobowych i ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie ………………………………… .  Przyjmujący 
zamówienie oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje tj. prawo wykonywania zawodu 
lekarza Nr …………………, wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w ………………. w dniu  
……………………… roku  oraz tytuł specjalisty………………………………………………………….. 
 

§ 1  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia na wykonywanie 
całodobowych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie 
……………………………………, zwanych dalej świadczeniami zdrowotnymi dla 
pacjentów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o w Radomiu. Szacunkowa 
ilość ubezpieczonych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w  Mazowieckim 
Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o finansowanych ze środków publicznych obejmuje 
liczbę ok.650 tys.osób. 

2. Przyjmujący  zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych 
w zakresie …………………………………….., a w szczególności do : 

a. diagnostyki, leczenia zachowawczego i operacyjnego  pacjentów przyjętych do 
Oddziału…………… Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o, 

b. diagnostyki, leczenia zachowawczego, kwalifikacji do zabiegów operacyjnych, 
opieki pooperacyjnej w Poradni …………………………………. 

c. prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej chorych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w formie elektronicznej i papierowej  
zgodnie z zasadami obowiązującymi u Udzielającego zamówienia, 

d. konsultowania pacjentów skierowanych do leczenia oraz leczonych w innych 
oddziałach Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o ( w tym w SOR)  

e. udzielania konsultacji w zakresie ………………………… pacjentom oddziałów 
oraz  spoza Szpitala w ramach umów zawartych pomiędzy Mazowieckim 
Szpitalem Specjalistycznym Sp. z o.o  a zewnętrznymi podmiotami leczniczymi, 
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f. systematycznego rozchodowywania zleconych pacjentowi leków narkotycznych 
w „Książce kontroli środków odurzających” i w systemie informatycznym 
szpitala, 

g. przestrzegania zasad obowiązujących w gospodarce lekowej w Oddziale, w tym 
zlecania leków z receptariusza szpitalnego oraz wnioskowania o leki sprowadzane 
poza receptariuszem, 

h. sprawowania nadzoru nad pracą lekarza będącego na stażu podyplomowym oraz 
lekarza będącego w trakcie specjalizacji i sprawowanie funkcji kierownika 
specjalizacji 

i. nadzoru i podejmowania skutecznych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pacjentów i personelu w trakcie realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego, 

j. zapewnienia odpowiedniego zgodnego z obowiązującym koszykiem świadczeń 
gwarantowanych,  standardami medycznymi i możliwościami szpitala poziomu 
merytorycznego udzielanych świadczeń 

k. w miarę możliwości uczestniczenia w transporcie chorych wymagających 
obecności lekarza z Oddziału…………………….. do innych podmiotów 
leczniczych w ramach zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się także do: 
a. przestrzegania obowiązujących norm etyki zawodowej i praw pacjentów 

związanych z prowadzoną działalnością , 
b. niezwłocznego zawiadamiania Prezesa Zarządu o każdym przypadku, co do 

którego zachodzi podejrzenie, iż jest on wynikiem przestępstwa, 
c. realizacji decyzji i poleceń Prezesa Zarządu lub innych kompetentnych służb 

szpitala w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem zagrożenia 
epidemiologicznego, klęski żywiołowej, katastrof, wypadku masowego, ataku 
terrorystycznego lub innych zdarzeń o podobnym charakterze, 

d. uczestniczenia w szkoleniach wewnątrzoddziałowych, szpitalnych konferencjach 
naukowych celem aktualizowania wiedzy medycznej i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, 

 
4. Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany 

do współpracy z personelem medycznym zatrudnionym przez Udzielającego zamówienia. 
5. Udzielający zamówienia zleca Przyjmującemu zamówienie nadzór nad pracą personelu 
średniego i niższego Oddziału ………………………………………. 

6. Przyjmujący zamówienie  ma prawo wydawania zleceń lekarskich pielęgniarkom oraz 
kontrolować ich wykonanie. 

7. Przyjmujący zamówienie aktywnie uczestniczy w pracach komitetów i zespołów 
zadaniowych powołanych przez Prezesa Zarządu , 

8. Przyjmujący zamówienie w ramach niniejszej zobowiązuje się do pełnienia funkcji starszego  
lekarza dyżurnego, 

9. Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do wystawiania pacjentom recept, zaświadczeń o 
czasowej niezdolności do pracy, skierowań i zaświadczeń lekarskich dla celów kontynuacji 
leczenia, zaświadczeń  dla ZUS, KRUS i innych podmiotów. 

10. Zlecenia na badania diagnostyczne i transport pacjentów do placówek medycznych celem 
zachowania ciągłości leczenia Przyjmujący zamówienie będzie wystawiał na zasadach 
obowiązujących w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. 

 
§ 2  

 
 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do skutecznego i efektywnego realizowania 
kontraktów zawartych z NFZ oraz umów z podmiotami leczniczymi w części mającej 
zastosowanie do Oddziału ……………………………………... 
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2 .  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad wykonywania 
świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez udzielającego 
zamówienia z NFZ i innymi zewnętrznymi podmiotami leczniczymi. 

3 .  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli NFZ w zakresie 
świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy. 

4 .  Przyjmujący zamówienie w zakresie objętym umową nie może wykonywać odpłatnego 
wykonywania świadczeń zdrowotnych chyba,  że odpłatność wynika z przepisów prawa 
i jest pobierana przez Udzielającego zamówienie. 

 
 

§ 3  
 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych, 

o których mowa w § 1 niniejszej umowy i oświadcza, że wykonywać je będzie 
z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną obowiązującą w 
zakresie …………………………., a nadto zgodnie z przepisami wewnętrznymi 
regulującymi działalność medyczną Udzielającego zamówienia, w tym  zgodnie z 
„Regulaminem Organizacyjnym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o 
w Radomiu” i innymi powszechnie obowiązującymi  przepisami  prawa wymienionymi 
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania wskazówek i zaleceń 
Kierownika Oddziału …………………………….. jako osoby upoważnionej przez 
Udzielającego zamówienie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Przyjmujący zamówienie ma prawo zasięgania opinii Kierownika Oddziału 
…………………………..  w przypadkach trudnych klinicznie i etycznie.  

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się na bieżąco zapoznawać z zarządzeniami Prezesa 
Zarządu i stosować je przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

 
 

§ 4  
 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie 
z miesięcznym harmonogramem, sporządzonym nie później niż pięć dni przed terminem 
rozpoczęcia jego realizacji za obopólną zgodą stron umowy. 

2. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 ze strony Udzielającego zamówienie ustala 

Kierownik Oddziału lub inna osoba wskazana przez Udzielającego zamówienia 
i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi ds. Lecznictwa Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego Sp. z o.o lub osobie upoważnionej przez Prezesa Zarządu. 

4. Udzielający zamówienia ma prawo dokonywać zmiany harmonogramu, o którym mowa 
w ust.1, w każdym czasie i w zakresie niezbędnym do zapewnienia zastępstwa 
w nieprzewidzianych sytuacjach celem zabezpieczenia właściwego funkcjonowania 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o w Radomiu po  uzyskaniu 
akceptacji Przyjmującego zamówienie. 

5. Harmonogram obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale …………….. 
zgodnie z § 1 ust.2  umowy. 

 
 

§ 5  
.  

1. Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu świadczeń. 
2. Skorzystanie z przerwy, o której mowa w ust. 1 wymaga zgody Udzielającego 

zamówienia. 
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3. Nie stanowi naruszenia warunków umowy nie udzielanie świadczeń zdrowotnych 
zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w  § 4 ust.1 przez Przyjmującego 
zamówienie w przypadku niezdolności do wykonywania świadczeń spowodowanych 
chorobą, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim 

4. O niemożności w wykonywaniu świadczeń spowodowanych chorobą, Przyjmujący 
zamówienie zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Udzielającego zamówienie. 

5. Za przerwy w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych Przyjmującemu zamówienie nie 
przysługuje wynagrodzenie. 

 
 

§ 6 
 

1. Świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową udzielane będą przez Przyjmującego 
zamówienie w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o w 
Radomiu, przy użyciu materiałów, leków,  środków medycznych,  sprzętu medycznego 
oraz aparatury medycznej stanowiących własność lub będących w dyspozycji 
Udzielającego zamówienia oraz podczas transportu pacjentów środkami transportu 
sanitarnego należącymi do Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do korzystania z pomieszczeń oraz sprzętu 
i aparatury medycznej należących do Udzielającego zamówienia zgodnie z ich 
przeznaczeniem i w celach określonych niniejszą umową. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ponoszenia kosztów napraw sprzętu 
medycznego należącego do Udzielającego zamówienia, uszkodzonego w wyniku działań 
zawinionych w sposób umyślny przez Przyjmującego zamówienie.  

 
§ 7 

                                  
1. W przypadku ekspozycji zawodowej na HPV i HCV HIV Przyjmujący zamówienie 

może podlegać pełnej procedurze postępowania profilaktycznego poekspozycyjnego lub 
pierwszej pomocy w siedzibie Udzielającego zamówienia.  

2. Koszty procedury o których mowa w ust.1 ponosi Przyjmujący zamówienie. 
 

 
§ 8  

 
Ustala się miesięczny limit czasowy realizacji świadczeń zdrowotnych realizowanych przez 
Przyjmującego zamówienie na minimum 160 godzin lub wg potrzeb Udzielającego zamówienia. 

 
§ 9  

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od   dnia ................................r do dnia 
.............................r. 

 
§ 1 0  

 
1. Za zrealizowane świadczenia zdrowotne Przyjmującemu zamówienie przysługuje 

wynagrodzenie w kwocie stanowiącej iloczyn udokumentowanej liczby 
przepracowanych  godzin i stawki za godzinę. 
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2. Za godzinę udzielonych świadczeń stawka wynosi: 
• ………………………………. /słownie: ……………………………… złotych/  

      3. Za realizowane świadczenia ambulatoryjne Przyjmującemu zamówienie przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości ……..% wartości punktów kontraktowanych przez 
NFZ, zrealizowanych przez Przyjmującego zamówienie w trakcie udzielanych 
świadczeń zdrowotnych w Poradni……………………….., pod warunkiem 
uzyskania przez Udzielającego zamówienia zapłaty za zrealizowanie tych świadczeń 
od NFZ. 

 
 

§ 1 1  
 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do składania miesięcznych sprawozdań z 
liczby godzin udzielanych świadczeń zdrowotnych wg. wzoru stanowiącego załącznik 
nr. 2 do umowy . 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 składane jest w terminie do 10 dnia miesiąca za 
miesiąc poprzedni. Sprawozdanie po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza 
Kierownik Oddziału a w przypadku jego nieobecności osoba wskazana przez 
Udzielającego zamówienia. 

3. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. 
4. Należności z tytułu realizacji niniejszej umowy za okres rozliczeniowy Udzielający 

zamówienia wypłaci Przyjmującemu zamówienie  w terminie do ostatniego dnia 
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni . 

5. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy 
płatności dokonuje się w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności. 

6. Należność za wykonane świadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmującemu 
zamówienie na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje 
się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. 

 
§ 1 2  

 
1. Elektroniczny system czasu pracy obowiązujący u Udzielającego zamówienie jest 

narzędziem pomocniczym potwierdzającym obecność Przyjmującego zamówienie w 
dniu wykonywania świadczenia. 

2. Pierwszą kartę elektroniczną umożliwiającą ewidencjonowanie czasu pracy wg systemu 
RCP Przyjmujący zamówienie otrzyma od Udzielającego zamówienie bezpłatnie. 

 
§ 1 3  

 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wykonywane usługi określone w § 1  niniejszej 

umowy wchodzą w zakres prowadzonej przez Przyjmującego zamówienie pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że rozlicza się z urzędem skarbowym i zakładem 
ubezpieczeń społecznych osobiście. 

 
 

§ 1 4  
 

1. Przyjmujący zamówienie nie może prowadzić w Mazowieckim Szpitalu 
Specjalistycznym Spółce z o.o w Radomiu  działalności  konkurencyjnej wobec 
działalności statutowej prowadzonej przez Udzielającego zamówienia i działalności 
wykraczającej poza zakres umowy. 
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2. W przypadku naruszenia  zakazu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu Udzielający 
zamówienia ma prawo naliczyć Przyjmującemu zamówienie karę umowną w wysokości 
do 50 000 zł (słownie: do pięćdziesięciu tysięcy złotych). 

 
 

§ 1 5  
 
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie 

objętym niniejszą umową ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący 
zamówienie – w tym m.in. z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania 
świadczenia zdrowotnego. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących 
po jego stronie,  wynikających z: 

a) nieprawidłowego wystawiania recept podlegających refundacji przez NFZ, 
b) przedstawienia danych stanowiących postawę rozliczenia niezgodnie ze stanem 

faktycznym, 
c) nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposób 

nieprawidłowy, niekompletny lub nieczytelny. 
d) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. 

3. Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania pokrycia szkody spowodowanej 
nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych lub obowiązków 
odszkodowawczych, o których mowa w kontraktach zawartych z Narodowym Funduszem 
Zdrowia a Udzielającym zamówienia, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty 
odszkodowania było wyłącznie wynikiem niewłaściwego wykonania przez Przyjmującego 
zamówienie zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4 .Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem 
lekarza odbywającego specjalizację pod jego nadzorem o ile nie mógł takiej szkodzie 
zapobiec. 

 
§ 1 6  

 
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 

a) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w terminie i wysokości określonej 
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U.Nr 293, 
poz. 1729) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

b) złożenia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust.1 najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania  świadczeń, o których mowa w § 1. 

c) utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy 
gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia, 

d) wykonywania świadczeń zdrowotnych we własnej odzieży roboczej dostosowanej do 
wymogów oddziału oraz pokrywania kosztów utrzymania tej odzieży w należytym 
stanie. 

e) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt aktualnych szkoleń z zakresu 
bhp,  aktualnych badań profilaktycznych. 

 
§ 1 7  

 
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły 
wiadomość przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 
z 2003 roku Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)  oraz podlegają ochronie w rozumieniu ustawy  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (Dz. U z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) oraz  
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ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 
a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Udzielającego zamówienie lub spowodować 
naruszenie dóbr osobistych pacjentów lub pracowników. 

 
 
 

§ 1 8  
 
Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 

1. z upływem czasu na jaki była zawarta, 
2. na mocy porozumienia stron, 
3. w wyniku oświadczenia Udzielającego zamówienia z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, jeśli dalsza realizacja umowy nie leży w interesie 
Udzielającego zamówienia, 

4. w wyniku oświadczenia Udzielającego zamówienia z zachowaniem tygodniowego 
okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie 
a dotyczących: 

1) nie realizowania zapisów umowy o których mowa w § 1 umowy 
2) ograniczenia dostępności do świadczeń, zawężenia ich zakresu lub 

niewłaściwej ilości i jakości, 
3) nie przedstawiania w ustalonym niniejszą umową terminie wymaganych 

sprawozdań i informacji oraz polisy ubezpieczeniowej, 
4) uzasadnionych skarg pacjentów, jeśli związane są one z naruszeniem 

postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa regulujących zasady 
wykonywania świadczeń zdrowotnych. 

 
§ 1 9  

 
Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli 
Przyjmujący zamówienie: 

1. nie dotrzymał postanowień zawartych w § 1 niniejszej umowy, 
2. utracił prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostało w stosunku do niego 

zawieszone, 
3. przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 

zgody Udzielającego zamówienie lub Kierownika Oddziału, 
4. nie dotrzymał warunków niniejszej umowy dotyczących ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, 
5. w rażący sposób naruszył postanowienia niniejszej umowy. 

 
§ 20 

 
Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy z dniem, w którym 
ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. 
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w tym trybie Udzielający zamówienia złoży 
Przyjmującemu zamówienie na piśmie niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji z NFZ. 
 

 
§ 21 

 
Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy z miesięcznym  
okresem wypowiedzenia w przypadku: 
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• zwłoki w wypłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 - w przypadku, gdy 
Udzielający zamówienia otrzymał zapłatę z NFZ, 

• w wyniku oświadczenia Przyjmującego zamówienie z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, jeśli dalsza realizacja umowy nie leży w interesie 
Przyjmującego zamówienie, 

 

 § 22 

Jeśli w toku wykonywania umowy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć 
przy jej zawieraniu Udzielający lub Przyjmujący zamówienie może odstąpić od umowy lub 
renegocjować warunki umowy. 
 

§ 23 
 

Strony zgodnie ustalają, iż podstawy prawne wykonywania niniejszej umowy zawarte są 
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 
 

§ 24 
 
 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

§ 25 
 
Zmiany do umowy dokonywane są w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 26 
 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Udzielającego zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
Przyjmujący zamówienie:      Udzielający zamówienia: 
 


