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UMOWA 

O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 

zawarta w Warszawie, w dniu ___________________ (dalej „Umowa”), pomiędzy: 

 

1) Melitus spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-627) przy ul 

Słowackiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod 

numerem 0000285387, reprezentowaną przez _________________________ zwaną dalej 

„Lecznicą”, 
 

a 

 

2) _____________________________________, zamieszkałą/ym w ___________________, kod pocztowy 

________________, przy ul. _________________________, legitymującą/ym się dowodem osobistym o 

serii i numerze ________________________, posiadającą/ym  PESEL _________________________, 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”, bądź każda z osobna „Stroną”. 

 

Zważywszy, że: 

 

1. Lecznica wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Polskim Bankiem Komórek 

Macierzystych S.A., Uniwersytetem Warszawskim, Nanocellpharm sp. z o.o. oraz Timeless 

Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. realizuje projekt: pt. „Potencjał terapeutyczny 

mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - 

uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek" (Projekt) w ramach programu 

badan naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” 

STRATEGMED na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

 

2. Wykonawca jest specjalistą posiadającym uprawnienia do wykonywana zawodu 

pielęgniarki/pielęgniarza, a złożona przez niego oferta została wybrana przez Lecznicę, 

 

Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

 

§1.  
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę następujących usług, 

zwanych dalej Usługami: 

1) Świadczenie usług pielęgniarskich w ramach Projektu, w szczególności: 

i. Asystowanie i pomoc lekarzom przy zabiegach i badaniach 

ii. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej oraz ewidencyjnej (rozchód 

środków medycznych) 

iii. Prowadzenie pomocniczego magazynu środków medycznych 

wykorzystywanych w Projekcie.  

 

2. Wykonawca uprawniony będzie do przystąpienia do świadczenia Usług wyłącznie po otrzymaniu 

zlecenia ich wykonania. O dokładnym zakresie i wymiarze Usług powierzonych do wykonania 

Wykonawcy decydować będzie Lecznica.  

 

3. Wykonawca związany jest zakresem i wymiarem Usług powierzonych mu do wykonania przez 

Lecznicę.  
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4. Usługi świadczone będą od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. Harmonogram świadczenia Usług będzie na bieżąco ustalany przez Strony. 

 

5. Usługi powinny być świadczone zgodnie z najwyższą zawodową starannością, a także zgodnie z 

uwarunkowaniami Projektu. 

 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji dotyczącej Projektu, w tym w 

szczególności uwarunkowaniami dotyczącymi prowadzenia badań w ramach Projektu.  

  

§2.  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług, wyłącznie w pomieszczeniach Lecznicy, tj. 

w Warszawie przy ulicy Słowackiego 12.  

 

2. Wykonawca świadcząc Usługi korzystać może z: 

1) lokalu Lecznicy oraz aparatury i sprzętu należących do Lecznicy, 

2) materiałów lub leków należących do Lecznicy.  

 

§3.  
 

1. Wykonawca oświadcza, iż : 

1) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;  

 

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony, począwszy od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia 

Projektu.  

2. Strony postanawiają, że każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają realizację Umowy, a 

przez które rozumie się: 

 utratę przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do świadczenia Usług; 

 zaprzestanie płacenia wynagrodzenia z przyczyn leżących po stronie Lecznicy; 

 wstrzymanie realizacji Projektu z jakiejkolwiek przyczyny. 

 

§4.  
 

1. Wykonawcy z tytułu świadczenia Usług, przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w 

wysokości stanowiącej iloczyn ilości godzin zegarowych, w których Wykonawca świadczył w 

danym miesiącu kalendarzowym Usługi na rzecz Lecznicy oraz stawki _______ złotych brutto za 

każdą godzinę świadczenia tych Usług. 

  

2. W terminie 7 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, Wykonawca przedstawi Lecznicy 

zestawienie obejmujące informację zawierającą opis wykonanych czynności w tym miesiącu oraz 

liczbę godzin poświęconych przez Wykonawcę na ich wykonanie. Lecznica w terminie 7 dni od 

otrzymania zestawienia zatwierdzi zestawienie lub przedstawi do niego swoje uwagi. W 

przypadku zgłoszenia uwag przez Lecznicę Strony zweryfikują wspólnie zestawienie 

przedstawione przez Wykonawcę, a Wykonawca stosownie do uzgodnień Stron dokona jego 

korekty i  ponownie przedstawi zestawienie Lecznicy do zatwierdzenia. Tylko i wyłącznie 

zaakceptowane przez Lecznicę zestawienie stanowić może podstawę do wystawienia rachunku 

przez Wykonawcy. 

 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Lecznicę prawidłowo 

wystawionego rachunku przez Wykonawcę.  
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4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wyczerpuje całość roszczeń 

Wykonawcy względem Lecznicy z tytułu świadczenia Usług. 

 

§5.  
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone pacjentom Lecznicy w 

związku ze świadczeniem Usług. 

 

§6.  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy, a także po jej rozwiązaniu, do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich  informacji, obejmujących wiadomości o pacjencie i jego 

otoczeniu w związku z wykonywanymi w Lecznicy czynnościami, 

2) lojalności wobec Lecznicy oraz lekarzy i personelu w niej pracujących, 

3) nie podejmowania działań na szkodę Lecznicy, w szczególności do nienakłaniania pacjentów 

Lecznicy do zrezygnowania z jej usług, niepozyskiwania pacjentów Lecznicy celem 

udzielania im usług oraz do nienakłaniania personelu medycznego Lecznicy do rozwiązania 

umów z Lecznicą.  

2. W razie nieuzasadnionej odmowy świadczenia Usług bądź naruszenia któregokolwiek z 

obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Lecznica może obciążyć Wykonawcę karą 

umowną w wysokości 1.000 złotych za każdy przypadek odmowy świadczenia Usług bądź 

naruszenia takiego obowiązku.  

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary. 

 

§7.  
 

1. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnego i zewnętrznego zdarzenia, na którego wystąpienie i 

trwanie Strona nie ma wpływu, oraz któremu nie była w stanie zapobiec pomimo dołożenia 

należytej staranności – Siła Wyższa, Strony nie ponoszą względem siebie odpowiedzialności  za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej wykonanie Umowy ulega zwieszeniu do czasu jej ustania. 

3. Strona powołująca się na okoliczności Siły Wyższej jest zobowiązana w terminie 1 dnia 

zawiadomić drugą Stronę o jej zaistnieniu i o ustaniu, jak również jest zobowiązana w terminie 7 

dni od ustania Siły Wyższej, do przedstawienia odpowiednich dowodów wraz z pisemnym 

wyjaśnieniem. 

4. Każda ze stron jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań, zmierzających do zapobieżenia 

wystąpienia Siły Wyższej, a w przypadku jej wystąpienia do dołożenia wszelkich starań 

zmierzających do ograniczenia jej negatywnych skutków. 

 

§8.  
 

1. Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Spory, które mogą w przyszłości wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Lecznicy. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

-------------------------------------------    ------------------------------------------ 

Lecznica       Wykonawca 

 


