
 

            

 

UMOWA PORĘCZENIA 

 

zawarta w dniu …………….2022 r.  w Międzyrzeczu pomiędzy: 

 

1. Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z o.o. z siedzibą w: 66-300  Międzyrzecz,  ul. Konstytucji 3 Maja 35                                

NIP: 1040001294; REGON: 210368418, reprezentowanym przez Janusza Dreczkę - Prezesa Zarządu Spółki zwanym dalej                  

„Wierzycielem” 

a 

 

2. ……………………………….. (PESEL: ……………………), zwanym dalej „Poręczycielem” dalej łącznie zwane „Stronami”                 

a każda nich „Stroną”. 

 

Strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Wierzyciel oświadcza, iż zawarł ze spółką ……………………………………………. (zwanym dalej „Dłużnikiem”) w dniu dzisiejszym 

umowę na świadczenie kompleksowej usługi medycznej świadczonej pacjentom ……………………………….oraz pozostałych komórek 

organizacyjnych Wierzyciela (zwana dalej „Umową”). 

2. Poręczyciel oświadcza, że znany jest mu fakt zawarcia ww. Umowy, zapoznał się z treścią tej Umowy i nie wnosi co do tego 

żadnych zastrzeżeń oraz w pełni akceptuje i podziela jej zapisy. 

 

§ 2. 

PORĘCZENIE 

Poręczyciel oświadcza, że udziela niniejszym poręczenia w rozumieniu art. 876-887 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), na mocy którego zobowiązuje się do uregulowania wszelkich zobowiązań majątkowych 

Dłużnika, jakie mogą wyniknąć z niedotrzymania warunków Umowy (Poręczenie za dług przyszły). 

 

§ 3. 

SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA 

W przypadku opóźnienia Dłużnika w realizacji zobowiązania majątkowego wobec Wierzyciela, Wierzyciel będzie uprawniony do 

natychmiastowego zażądania od Poręczyciela spełnienia świadczenia, przy zastrzeżeniu postanowień § 4 niniejszej Umowy. 

 

§ 4. 

WARUNKI ZAPŁATY 

1. Strony ustalają, iż w pierwszej kolejności Wierzyciel zwróci się do ubezpieczyciela – w razie, gdy możliwość taka wynikać będzie                           

z zakresu polisy, następnie do Dłużnika o spełnienie zobowiązania, a w ostatniej kolejności – do Poręczyciela. 

2. Kolejności wskazanej w ust. 1 powyżej nie trzeba będzie dochować, gdy z okoliczności sprawy wynikać będzie konieczność 

natychmiastowego zwrócenia się do Poręczyciela, w szczególności gdy oczywistym będzie, że Dłużnik nie dysponuje majątkiem 

wystarczającym do spełnienia zobowiązania, a przedmiot zobowiązania nie jest objęty ubezpieczeniem.  

3. Poręczyciel odpowiada za zobowiązania majątkowe Dłużnika do kwoty 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). 

4. Poręczyciel jest solidarnie odpowiedzialny z Dłużnikiem za zapłatę zobowiązań. 

 

§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla Międzyrzecza.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron. 

 

 

 

         ...................................          .............................. 
         Wierzyciel                                                                      Poręczyciel 

                   


