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RAPORT BIEŻĄCY NR 37/2009  
Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2009 rok   

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu 

Emitentowi następujących aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - 

Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku:  

 

1.aneksu nr 5/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. do umowy nr 11/000102/ASDK/08/9 o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

(ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), obejmującego okres 

rozliczeniowy od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Na mocy postanowień niniejszego 

aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń na rok 2009 uległa zwiększeniu o kwotę 

51.205,80 zł i wynosi na chwilę obecną 1.726.295,80 zł .  

 

2.aneksu nr 3/2009 do umowy nr 11/000102/ASDK/08/9 o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia 

diagnostyczne kosztochłonne), zawierającym ostateczne rozliczenie wykonywania umowy w 

okresie rozliczeniowym od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. Na mocy postanowień niniejszego 

aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. 

uległa zwiększeniu o kwotę 4.748,60 zł i wyniosła w sumie 776.102,70 zł.  

 

3. aneksu nr 5/2009 do umowy nr 11/000102/AOS/08/9 o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, obejmującego okres rozliczeniowy od 

dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.06.2009 r. Na mocy postanowień niniejszego aneksu wartość 

zakontraktowanych świadczeń za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. uległa zmniejszeniu 

o kwotę 207.597,20 zł i wyniosła w sumie 592.046,30 zł. Łączna wartość zakontraktowanych 

świadczeń na rok 2009 wynosi na chwilę obecną 1.367.663,30 zł.  

 

W związku z powyższym łączna wartość wszystkich dotychczas zawartych przez Emitenta 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2009 wynosi 25.575.057,39 

zł.  

 

 

Podpis: Roman Walasiński,  

 

 

Prezes Zarządu 
 

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna. 
 


