Znak sprawy: WPOG-IV.261.16.2017

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA NR …/2017
/WZÓR/
zawarta w dniu .………….. r. pomiędzy:
Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032
będącym płatnikiem podatku VAT, NIP 107-00-01-057
reprezentowanym przez:
………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………
z siedzibą w …………………………………………..,
będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: ……………………………….
wpisanym do …………………………………………
reprezentowanym przez …………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje
się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579)
na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
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3

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania usługę polegającą
na dokonywaniu aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo
rehabilitacji uzdrowiskowej.
W zakresie obowiązków wykonywanych w ramach usługi stanowiącej przedmiot umowy
Wykonawca jest zobowiązany do:
2.1 Wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania
na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. (Dz. U. 2011, Nr 142, poz.
835).
2.2 Przestrzegania zasad aprobowania skierowań pod względem celowości leczenia
uzdrowiskowego oraz zakres obowiązków lekarza specjalisty w zakresie lekarza
balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub lekarza rehabilitacji medycznej w związku
z wykonywaniem usługi opiniowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację
uzdrowiskową.
Zakres obowiązków lekarza specjalisty tj. lekarza specjalisty z zakresu balneoklimatologii
i medycyny fizykalnej lub lekarza rehabilitacji medycznej:
3.3 kompleksowa ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe pod względem celowości
leczenia uzdrowiskowego (aprobata lub brak aprobaty),
3.4 wnioskowanie do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o dostarczenie dokumentacji
medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego,
uzupełnienia niezbędnych konsultacji lub aktualizacji dokumentacji medycznej oraz
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wykonanie dodatkowych badań, jak również wykonywanie pozostałych czynności
„lekarza specjalisty” określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.
(Dz. U. 2011, Nr 142, poz. 835),
3.5 dokonywanie ponownej oceny skierowań po dostarczeniu uzupełnień, tj. badania
dodatkowe, konsultacje lekarskie, karty informacyjne z dobytego leczenia szpitalnego itp.,
3.6 ocenianie pod względem medycznym „odwołań” ubezpieczonych w zakresie
potwierdzenia lub nie potwierdzenia skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub wyboru
danego terminu / kierunku / miejscowości leczenia,
3.7 opiniowanie pod względem medycznym zwrotów skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
3.8 aprobowanie pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego skierowań
po weryfikacji dokonywanej przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego,
3.9 opiniowanie pod względem medycznym skarg ubezpieczonych lub opiekunów dzieci,
3.10 wydawanie innych pisemnych opinii pod względem medycznym w ramach obsługi spraw
związanych z leczeniem uzdrowiskowym.
Wykonawca gwarantuje, że czynności wskazane w ust. 2 będą wykonywane przez lekarza
specjalistę z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarza rehabilitacji medycznej,
zwanego dalej „lekarzem specjalistą”, spełniającego warunki, o których mowa w zapytaniu
ofertowym z dnia ….. . Lekarza specjalistę wraz ze wskazaniem jego uprawnień wymienia
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować
Zamawiającego o każdym przypadku utraty uprawnień przez lekarza specjalistę
wymienionego w załączniku nr 1 i zapewnić wprowadzenie na jego miejsce innego lekarza
specjalisty (pod warunkiem, że spełnia on warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym
z dnia …...). Wykonawca każdorazowo przekazuje osobie wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy dokumenty potwierdzające uprawnienia, tj. prawo wykonywania zawodu lekarza oraz
posiadaną wymaganą specjalizację.
Usługa będzie świadczona w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r. na zasadzie
pojedynczych zleceń. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy
maksymalnie:
 33 300 skierowań w zakresie konsultacji,
 20 000 skierowań w zakresie aprobaty,
 3 000 skierowań w zakresie opiniowania,
a Wykonawca zobowiązuje się do ich analizy zgodnie z zakresem czynności opisanym w ust. 3.
Każde pojedyncze zlecenie w ramach niniejszej umowy będzie wykonywane przez lekarza
specjalistę w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przekazania skierowań lekarzowi
specjaliście przez osobę wskazaną w § 3 ust. 1 umowy. Ilość skierowań w zakresie konsultacji
przekazanych w ramach pojedynczego zlecenia nie przekroczy 600 skierowań / spraw.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację
uzdrowiskową. (Dz. U. Nr 142, poz. 835) oraz zgodnie z zasadami wiedzy medycznej,
z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo, a także do dbałości o interesy
Zamawiającego.
Ewentualna zmiana lekarza specjalisty wskazanego w załączniku nr 1 będzie możliwa za zgodą
Zamawiającego, z zastrzeżeniem dochowania wymogów opisanych w ust. 3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany lekarza specjalisty w przypadku
nienależytej jakości wykonywanych przez niego usług lub w przypadku naruszenia przez niego
innych zapisów niniejszej umowy, w szczególności dotyczących obowiązku zachowania
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tajemnicy, o której mowa w § 2 ust. 10 umowy. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać
żądania Zamawiającego dotyczące zmiany lekarza specjalisty.
Zmiana (wymiana) lekarza specjalisty nie może prowadzić do zmiany podmiotowej po stronie
Wykonawcy. Zaistnienie takiej sytuacji uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy bez
zachowania terminu wypowiedzenia i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 6
ust. 1 pkt a) umowy.
§2
Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania i nadzorowania realizacji umowy przez
Wykonawcę. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi i odpowiedzialnymi za
kontrolę i nadzór nad realizacją niniejszej umowy, w tym za przekazywanie skierowań
Wykonawcy oraz pisemne potwierdzanie prawidłowej realizacji umowy w danym miesiącu,
a także wyrażenie zgody, a której mowa w § 1 ust. 8, są:
- ……………………………………………, tel. ………………………………………
- ……………………………………………, tel. ………………………………………
przy czym dla skuteczności powyższych czynności wystarczy działanie jednej z wymienionych
osób.
Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni: …………………, tel.
…………..........
Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2 dla swojej skuteczności będzie wymagała
jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy i nie
wymaga dla swej ważności zmiany umowy w formie aneksu.
§4
Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie brutto w wysokości
……………………. zł brutto (słownie:
…………………). Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki, opłaty i należności
wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkie koszty związane z realizacją
umowy.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości faktycznej ilości analizowanych
skierowań w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z
tytułu przekazania przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy mniejszej ilości
skierowań, ani z tytułu wykonania maksymalnej liczby skierowań przed upływem 31.12.2018 r.
Zapłata wynagrodzenia następowała będzie miesięcznie z dołu na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy wskazany w
fakturze, w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą
do wystawienia faktury będzie każdorazowo pisemne potwierdzenie przez jedną z osób
wskazanych w § 3 ust. 1 umowy prawidłowej realizacji usług w danym miesiącu.
Faktury wystawiane będą na:
- Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,
NIP: 107-00-01-057;
- Odbiorca-płatnik: Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Kopcińskiego 58. 90-032 Łódź;
i przesyłane na adres Odbiorcy-płatnika
Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy.
Obowiązuje niezmienność wynagrodzenia w okresie trwania umowy.
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia,
liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana po otrzymaniu
pisemnego wezwania do zapłaty.
8. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Suma kwot wynagrodzenia wynikających z ogółu wystawionych na podstawie niniejszej
umowy faktur nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym
mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.
10. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności wynikających z umowy.
7.

§3
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad stwierdzonych w opracowanej przez
siebie dokumentacji w terminie 7 dni licząc od dnia powiadomienia o wadzie przez jedną z osób
wymienionych w § 3 ust. 1 umowy.
§4
1.

2.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,
jeżeli którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. Odstąpienie winno nastąpić w terminie 14 dni licząc od dnia powzięcia
wiadomości o przyczynie odstąpienia, poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej
Stronie umowy;
b) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 1 ust.
5 umowy;
c) w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 5
umowy;
d) w wysokości 200 zł za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek z obowiązków
Wykonawcy określonych w § 1 ust. 3, 4, 6, 7 lub 8 umowy.
Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego, jeśli poniesiona przez niego szkoda przekracza wartość kar umownych lub
szkoda powstała z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono.
§5

1.

2.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez
Wykonawcę lub nieprawidłowego albo niestarannego realizowania przedmiotu umowy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy za dwumiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z uwzględnieniem wyjątków od tej zasady przewidzianych w niniejszej umowie.
Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów mogących powstać
na tle stosowania niniejszej umowy, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać je będzie
sąd właściwy dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

5

Znak sprawy: WPOG-IV.261.16.2017
Załącznik nr 1 do umowy nr …………… z dnia ………………

WYKAZ LEKARZY SPECJALISTÓW

L.p.

Imię i nazwisko lekarza

Specjalizacja

Nr prawa
wykonywania
zawodu lekarza
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