
 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

 

UMOWA 

 

zawarta w Tarnowie, w dniu ……………. 2018r. pomiędzy: 

Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy  

ul. Kwiatkowskiego 15; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS: 0000451215, posiadającą kapitał zakładowy 15.273.500,00 

złotych, NIP: 993-06-51-966; REGON: 851664020, zwaną w dalszej części umowy 

Wierzycielem lub MCM, reprezentowanym przez: 

…………… – Prezes Zarządu; 

a 

 

Panią/Panem………………………………………........,  

PESEL…………..……………………, zam. ………………………………………………….,  

nr tel ……………………………………………….,  

adres poczty elektronicznej………………….……………………..  

zwanym dalej Poręczycielem 

Strony zgodnie postanawiają:  

 

§ 1. 

1. Wierzyciel oświadcza, że zawarł z .................. w dniu ........... zwanym/ą dalej 

"Dłużnikiem" umowę o pobyt i świadczenie odpłatnych usług medycznych w Zakładzie 

Opiekuńczo - Leczniczym w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Tarnowie.  

2. Wierzycielowi z tytułu umowy przysługiwać będą należności, które Dłużnik zobowiązany 

jest spłacać terminowo. 

3. Poręczyciel oświadcza, że znana jest mu treść umowy zawartej między Dłużnikiem, a 

Wierzycielem, o której mowa w § 1, a której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 



 

 

 

 

§ 2. 

1. Poręczyciel poręcza zapłatę przez Dłużnika Wierzycielowi wszelkich kwot jakie powstaną 

z tytułu opłat za świadczenie usług medycznych w terminie 7 dni od daty otrzymania od 

Wierzyciela pisemnego wezwania do zapłaty z oświadczeniem że Dłużnik nie wykonał 

swojego zobowiązania. 

2. Wierzyciel prześle do Poręczyciela wezwanie do zapłaty o którym mowa powyżej listem 

poleconym na adres siedziby Poręczyciela, nie wcześniej niż 14 dni od dnia w którym upłynie 

termin zakreślony Dłużnikowi do zapłaty poszczególnych faktur .   

 

§ 3. 

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 4. 

Jakakolwiek zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, 

pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 5. 

W przypadku sporu pomiędzy stronami, właściwym do jego rozpoznania będzie Sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Wierzyciela. 

 

§ 6. 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, a Dłużnik 

otrzymuje od Wierzyciela poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej Umowy. 

 

 

 

…………………………………………………..     …………………………………………………..  

Wierzyciel         Poręczyciel 


