Projekt umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZMIANA PROJEKTU UMOWY
BYŁO
§ 15
1. Strony ustalają, że należność z tytułu wykonania umowy wynosi:
a) …….. zł brutto za jedną godzinę udzielania świadczeń stacjonarnych i pełnienia dyżuru medycznego
w dni robocze, w dni wolne od pracy, niedziele i święta,
b) ……...% ceny punktu określonej w umowie z NFZ za zrealizowany punkt w poradni, w tym za poradę
specjalistyczną udzieloną osobie nieubezpieczonej,
c) …..…. zł brutto za …………….
2. Wynagrodzenie z tytułu udzielonych porad zostanie pomniejszone o 20% kosztów diagnostyki zleconej
przez Przyjmującego zamówienie w Poradni, z wyłączeniem badań urodynamicznych, wyliczanych według
cennika obowiązującego u Udzielającego zamówienia w sposób określony w ust. 3. Porady związane
z wystawieniem skierowania na badania diagnostyczne kosztochłonne oraz porady związane z wykonaniem
badania urodynamicznego będą wykazywane do finansowania przez Udzielającego zamówienia jako porady
specjalistyczne.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pokrycia 20% kosztów zleconych w Poradni badań
diagnostycznych na podstawie faktury oraz wykazu badań, jaki otrzyma po zakończeniu każdego okresu
rozliczeniowego. Termin płatności ustala się na 21 dni od dnia wystawienia faktury. W przypadku
nieuregulowania należności, koszty zleconych badań będą potrącone przez Udzielającego zamówienie
z należności za świadczenia zrealizowane przez Przyjmującego zamówienie w następnym okresie
rozliczeniowym. Przyjmujący zlecenie wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń tego rodzaju.
4. Należność, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje całość zobowiązań finansowych Udzielającego
zamówienia względem Przyjmującego zamówienie za realizację świadczeń zdrowotnych będących
przedmiotem niniejszej umowy.
JEST
§ 15
1. Strony ustalają, że należność z tytułu wykonania umowy wynosi:
a) …….. zł brutto za jedną godzinę udzielania świadczeń stacjonarnych i pełnienia dyżuru medycznego
w dni robocze, w dni wolne od pracy, niedziele i święta,
b) ……...% ceny punktu określonej w umowie z NFZ za zrealizowany punkt w poradni, w tym za poradę
specjalistyczną udzieloną osobie nieubezpieczonej,
c) …..…. zł brutto za …………….
2. Należność, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje całość zobowiązań finansowych Udzielającego
zamówienia względem Przyjmującego zamówienie za realizację świadczeń zdrowotnych będących
przedmiotem niniejszej umowy.
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