Załącznik nr 8 do SWKO

MSS-TZP-ZPP-26-KO-1/20

WZÓR UMOWY
Na korzystanie z telefonów
zawarta w dniu ................w Ostrołęce pomiędzy Mazowieckim Szpitalem
Specjalistycznymi im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka al. Jana Pawła
II 120A zwanym w dalszej części umowy „ŚWIADCZENIODAWCĄ” zeprezentowanym
przez:
mgr. inż. Paweł Rafał Natkowski - Dyrektora
a …...........................................................................
„ŚWIADCZENIOBIORCĄ”
reprezentowaną przez:

zwaną

w

dalszej

części

umowy

.........................................................
§1
ŚWIADCZENIODAWCA zobowiązuje się umożliwić ŚWIADCZENIOBIORCY korzystanie
z ........ telefonów zainstalowanych przy ul. ............... w Ostrołęce o następujących numerach
wewnętrznych: .......................................................... a ŚWIADCZENIOBIORCA do zapłaty
należności.
§2
1. Świadczeniobiorca dokona zapłaty za przeprowadzone rozmowy telefoniczne wg
wydruków komputerowych za miesiąc poprzedni.
2. Świadczeniodawca dokona zapłaty za miesięczną obsługę aparatów telefonicznych w
cenie 17,94 zł netto za 1 aparat telefoniczny plus należny podatek VAT
3. Zmiany cen ŚWIADCZENIODAWCA wprowadzać będzie w formie aneksu do
umowy.
§3
1. Faktury VAT za przeprowadzone rozmowy telefoniczne wg wydruków
komputerowych sporządzane będą przez ŚWIADCZENIODAWCĘ do dnia 7
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Faktury VAT za miesięczną obsługę aparatów telefonicznych sporządzane będą przez
ŚWIADCZENIODAWCĘ do dnia 7 każdego miesiąca za dany miesiąc.
§4
1. Należność z tytułu opłat ŚWIADCZENIOBIORCA wpłacać będzie w terminie 14 dni
od daty otrzymania faktury na konto ŚWIADCZENIODAWCY PKO BP S.A Nr 31
2. 102038020000110200108639. O/Ostrołęka.
3. W przypadku niezapłacenia w terminie wyszczególnionym w ustępie 1. naliczone
będą za opóźnienie odsetki ustawowe.

§5
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od ................... do ...................... r. na czas
trwania umowy nr ................z dnia .................. na świadczenia zdrowotne w zakresie
badań z diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej.

2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na działalność określoną w ust. 1.
rozwiązaniu ulega również niniejsza umowa.

§6
Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego miejscu dla ŚWIADCZENIODAWCY
§7
Opłaty skarbowe od umowy ponosi ŚWIADCZENIOBIORCA.
§8
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla
ŚWIADCZENIOBIORCY i 2 egz. dla ŚWIEDCZENIODAWCY.
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