
UMOWA – projekt 
 
 

zawarta w dniu ............................. pomiędzy: 
 
1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie             
    z siedzibą przy ul. Parkowej 5, reprezentowanym przez: 
    - Dyrektora – Jerzego Gromowskiego, zwanym w dalszej części umowy SPZOZ Szpital    
    Powiatowy w Gryfinie, 
2. INTERMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogardzie przy ul.  
    Poniatowskiego 26A, reprezentowanym przez: 
    - Prezesa Jacka Kargula, zwanym w dalszej części umowy INTERMED o treści                 
      następującej: 

§ 1 
 

Stosownie do postanowień § 3 ust. 1 umowy z dnia 19 grudnia 2005 r. zawartej pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz INTERMED, określającej 
wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego      
i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięcia             
w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych w szczególności ze środków 
publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi do wykonywania usług 
medycznych składnikami majątkowymi, strony postanawiają, że SPZOZ Szpital Powiatowy          
w Gryfinie dokonuje z dniem 01 marca 2006 r. na rzecz INTERMED cesji niżej wymienionych 
umów na realizację świadczeń zdrowotnych zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie: 
1/ umowa nr 16-00-01704-06-03/06-04-024 w zakresie opieka długoterminowa; 
2/ umowa nr 16-00-01704-06-01/04-04-021 w zakresie leczenie psychiatryczne i uzależnień; 
3/ umowa nr 16-00-01704-06-04/02-01-04-153 w zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna; 
4/ umowa nr 16-00-01704-06-05/02-02-06-367 w zakresie ambulatoryjne świadczenia   
    diagnostyczne współfinansowane; 
5/ umowa nr 16-00-01704-06-06/10-06-06-099 w zakresie profilaktyczne programy zdrowotne. 
 

§ 2 
 

Strony, po uzyskaniu opinii Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie cesji wymienionych w niniejszej 
umowie umów, wystąpią do Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ w Szczecinie ze stosowanym 
wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie cesji.  
 

§ 3 
 

Po uzyskaniu z Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ w Szczecinie zgody na dokonanie cesji, 
zostaną podjęte dalsze czynności mające na celu umożliwienie realizacji przejętych przez 
INTERMED umów. 

§ 4 
 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą stosowne postanowienia 
umowy wymienionej w § 1 oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 5 
 

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 

SPZOZ Szpital Powiatowy                                                       INTERMED 


