
UMOWA
PRZEIEWU Wl ERzYTELNoścl

W dniu ......,'ls.,px.....'...., 2018 roku w q.'...N.yłt;,a.łłIĺw, pomiędzy Bankiem Gospodarstwa
Krajowego z siedzĺbą w Warszawie, Al. Jerozolimskĺe 7, 00-955 Warszawa, działającym na
podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2077 r,

poz' L843) oraz statutu nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia ].6 wrześnĺa 20L6 r,

w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. L5271, o numerze
identyfĺkacji podatkowej NlP 525-00-12-372, posiadającym numer REGON 0000].7319, zwanym
dalej''BGK", który reprezentują pełnomocnicy:
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Wielospecjalistycznym Szpitalem - Samodzielnym Publicznym Zespolem Opleki Zdrowotnej
w Zgorzelcu z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Lubańska LL-IZ,59-900 Zgorzelec, wpisanym do Rejestru
Stowarzyszeń, lnnych organizacji Społecznych ĺ Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -
Fabrycznej we Wrocławĺu, lX Wydzĺał Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRs 0000036788, REGoN 231161448, NlP 615_170-69-42, zwanym dalej ,,Cedentem", który
reprezentuje:

Zofĺa Barczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej
w Zgorzelcu,

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami" została zawarta umowa o następującej treści

5r.
W dniu 23 lipca 2013 roku BGK udzĺelił Cedentowĺ kredytu w kwocie 16.000'000,00 zł (słownie

złotych: szesnaście milionów 00/100) na warunkach i w termĺnach określonych w umowie
kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku lnwestycyjnego nr 1'3lt737
i środków własnych Banku nr t3/LL7I z późn. zm,, (kredyt).

52.
].. W ce|u zabezpieczenia wierzytelności BGK z tytułu kredytu wraz z odsetkami, prowizjami

i ĺnnymi należnościamĺ BGK wynikającymi z umowy kredytu, o którym mowa w 5 1, Cedent
przelewa na rzecz BGK swoją wierzytelność w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia
_ Do!nośląskiego oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław,
z tytułu Umowy nr 03ĺ8Ęa0t.029l0Ll20t8l0t (nowy numer Umowy nadany Aneksem nr 5
do umowy nr 03/8/3401029/0tl2077/0L| o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w systemie podstawowego szpĺtalnego zabezpieczenia śwĺadczeń opiekĺ zdrowotnej z dnia
26.0L,201.8 roku, zawartej na okres od dnia 01.10.20L7 roku do dnia 30.06.2021 roku, do
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Wysokości zadłużenia z tytułu kredytu wrazz odsetkami, prowizjami i kosztami postępowanĺa

wynikającymi z ksiąg BGK, z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli kredyt zostanie spłacony w
terminie określonym w umowie kredytu, przelew straci moc i Cedent stanie sĺę z powrotem

wyłącznie uprawnionym do tej wierzytelności, o czym BGK zawiadomi Dłużnika wierzytelności
odrębnym pismem.

2. Cedent oświadcza, że:

1) wierzytelność określona w ust. 1 istnieje i nie jest obciążona żadnymi prawami osób
trzecich, nie jest sporna i nie była jeszcze przedmiotem przelewu;

2) przyjmuje na siebĺe odpowĺedzialność za wypłacalność Dłużnika wierzytelności
w chwĺli dokonania przelewu;

3) przelew nie podlega ograniczeniom ustawowym, statutowym lub umownym;
4) Dłużnĺk wierzytelnoścĺ jest wypłacalny, nie ogłoszono jego likwidacji, upadłości,

nie wszczęto wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego ani egzekucyjnego;
5) Dłużnĺk wierzytelności nie posiada wobec Cedenta wierzytelnoścĺ nadających

się do potrącenia w chwili zawarcia niniejszej umowy ani takich, które będą nadawały
się do potrącenia po dokonaniu przelewu wierzytelności.

53.
BGK przyjmuje przelew wierzytelnoścĺ określonej w 5 2 niniejszej umowy

5ą.
1. BGK zobowiązuje się do korzystania z nabytej wierzytelności w granicach nie wykraczających

poza uzasadnione zabezpieczeniem udzielonego kredytu, o którym mowa w s L,

2. BGK uprawniony jest do zaliczania wpływów z tytułu realizacji wierzytelności objętych
niniejszą umową na spłatę wymagalnych zobowiązań Cedenta z tytułu kredytu, o którym
mowa w 5 1.

5s.
Cedent zobowiązany jest zawiadomić Dłużnika wierzytelności o zawarciu niniejszej umowy
i dostarczyć do BGK potwierdzenie przyjęcia do wiadomości przez Dłużnika wierzytelności tego
zawiadomienia. Zawiadomienie i potwierdzenie przyjęcia do wiadomości zawiadomienia,
o których mowa wyżej, stanowią integralną część niniejszej umowy.

s6.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

52.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

58.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporóW mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy jest

sąd właściwy miejscowo dla siedziby BGK.
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59.
].. Umowa ninĺejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla każdej ze stron,
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Jednocześnie z wejściem w życie niniejszej Umowy, Umowa przelewu wierzytelności z dnia

L6,tl.20t7 roku, traci moc.
4. Umowa będzie realizowana przez BGK oddział we Wrocławĺu.
5. Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji niniejszej umowy Cedent zobowiązuje się

kierować na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego oddział we Wrocławiu, ul. Malarska 26,

50-111 Wrocław, a w przypadku jego zmiany, na adres pisemnie wskazany przez BGK.

6. Zmiana jednostki organĺzacyjnej BGK realĺzującej umowę lub jej adresu nie stanowi zmiany.
umowy.

Bank Gospodarstw'Í Ęľajowego
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Zespil 0plel<i Zĺirolvotnej lv Złori'ei"
59-900 ż1g'.irze lec, ul. Lubańske 1 
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Í'llP 61 5-17-06-942, 11EGoN 231161 44|
lel. (075) 7722&55,Íax (075) 775030l:

BGK
(Pieczęć BGK. Podplsy osób upoważnionych do składania

oświadczeń w zakresie pľaw i obowiązków majątkowych

BGK)

Stwierdzam własnoręczność podpĺsu Cedenta złożonego w mojej obecności. Tożsamość Cedenta
została ustalona na podstawie:

?.".. ... . .I H, Qfu.. .,. d",ł,.,,,...ľ*.k. .€.y. €.!, ! 9
(i mię, nazwisk o, rodzaj, seria i pęmgr{okumentu tożsa mości)

oddział we Wrocławiu

d,Qł- /
" " " " "Joanna' Matuszczyk " " " " "'

imię, nazwisko oraz podpis pracownika BGK
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Wlelospecjalistyczny Szpltal

- Samodzielny Publiczny
Zespół opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul. Lubańska LI-LZ, 59-900 Zgorzelec
KRS 0000036788,
REGON 23TL6L448,
NrP 615-L70-69-42

Narodowy Fundusz Zdrowia
Dolnoś!ąski oddział Wojewódzki

we Wrocławiu
ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław

ZAWIADOMIENIE
o PRzEtEWl E WlERZYTELNośC!

Ninĺejszym zawiadamiamy, że nasze wĺerzytelności z tytułu Umowy nr 03l8Fa0L029l0L|20L8l0L
(nowy numer Umowy nadany Aneksem nr 5 do umowy nr 03/8/340I029/0L/20I7/0t)
o udzielanĺe śwĺadczeń opieki zdrowotnej w systemĺe podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 26.0L.20L8 roku, zawartej na okres od dnia 0L.10'Ż0L7 roku
do dnia 3o.06.Ż02L roku, przelaliśmy na podstawie art. 509 i następnych Kodeksu cywilnego na

rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955
Warszawa, w celu zabezpĺeczenĺa kredytu, udzielonego nam przez ten Bank, na podstawie Umowy
kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku lnwestycyjnego nr L3/t737
i środków własnych Banku nr 13/LL7L z dnia 23,07,20L3 roku z późn. zm.

W zwĺązku z dokonanym przelewem, od dnia otrzymania nĺniejszego zawiadomienia, kwoty
należne nam z tytułu WW, umowy prosĺmy uiszczać Bankowi Gospodarstwa Krajowego (na jego

wezwanie) na zmniejszenie naszego zadłużenia w tym Banku, na rachunek wskazany w wezwaniu,
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Do wiadomości:
Ba n k Gospodarstwa Krajowego
00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7

Potwierdzamy przyjęcie Zawiadomienia do wiadomości

(podpis Dłużnika wierzytelności)




