UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR __/2022
Zawarta w dniu __.__.2022 roku w Nadarzynie, pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 3,
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000244326, posiadającym nr NIP: 5342145477, nr REGON: 017185354, reprezentowanym
przez: __________________________________, zwanym dalej Udzielającym zamówienie
a
Panem/Panią __________________________, lekarzem zarejestrowanym w Okręgowej Izbie Lekarskiej w
______________, zamieszkałym(-ą) w ______________ przy ul. ________________________, __________
_____________, prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie wpisu
do rejestru działalności gospodarczej, oraz wpisu do Księgi Rejestrowej Nr ___________________, posiadającym(-ą) prawo
wykonywania zawodu Nr _____________, Regon ___________, NIP ____________ zwanym dalej Przyjmującym
zamówienie.
Na podstawie art.26. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654 wraz
z późn. zm.), strony zawierają umowę następującej treści.
Zakres umowy
§1
Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania lekarskich świadczeń
zdrowotnych polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w Samodzielnym Publicznym
Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Czas trwania umowy
§2
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.03.2022 r. do 28.02.2025 r.
Wynagrodzenie
§3
1. Strony ustalają, że należność brutto z tytułu udzielania świadczeń określonych umową, wynosi:
a. cena brutto za 1 godzinę pracy w poradni POZ – ….. zł brutto (słownie: …………………..);
Postanowienia końcowe
§4
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (wraz
z późn. zm.).
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w załączniku nr 1 i 2 do umowy.
§6
Umowa obowiązuje od 01.03.2022 roku.
Przyjmujący zamówienie
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