UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH
zawarta w dniu _______________ w Katowicach (zwana dalej: „Umową"), pomiędzy:
„Szpitale Polskie" Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Ligocka 103, 40-658 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313329, REGON: 240955256, NIP: 9542642610, o kapitale zakładowym w wysokości 29.877.880,00 zł wpłaconym w całości, w imieniu której działa:
Jakub Michalak - Prezes Zarządu;
dalej zwaną: „Udzielającym Zamówienia",
oraz

___________________________________
dalej zwaną: „Przyjmującym Zamówienie",
_____________ Szpitale Polskie w dalszej części niniejszego Porozumienia zwane są łącznie „Stronami", każda zaś z osobna „Stroną"
ZWAŻYWSZY, ŻE
I. 	Szpitale Polskie realizują umowę zawartą z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie, w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali),;
II. 	Przyjmujący oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności leczniczej w zakresie kardiologii, kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii oraz dysponuje zespołem medycznym umożliwiającym świadczenie usług zdrowotnych w tym zakresie;
STRONY ZAWIERAJĄ UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
1.	PRZEDMIOT UMOWY
1.1 Szpitale Polskie zlecają, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje do wykonania:
i. 	zapewnienia opieki jednego lekarza kardiologa lub lekarza w trakcie specjalizacji 
z kardiologii w wymiarze 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00 na oddziale kardiologii oraz zapewnienie obsady dyżurowej 
na oddziale kardiologii;
ii. 	całodobowej obsady lekarskiej we wszystkie dni tygodnia w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i pracowni hemodynamicznej, w tym co najmniej jednego samodzielnego operatora do wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej;
iii. całodobowej obsady technika RTG;
(dalej „Przedmiot Umowy).
1.2. Obsada, o której mowa w ust. 1. 1. powyżej, przy założeniu posiadania przez Przyjmującego Zamówienie lekarza lub lekarzy kardiologów zatrudnionych w wymiarze pracy odpowiadającym jednemu etatowi, zgodna jest z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2013 poz. 1520. z późn. zm.).
1.3.	Przyjmujący Zamówienie będzie świadczył usługi na bazie:
1.3.1.	pomieszczeń, sprzętu, materiałów oraz aparatury medycznej zapewnionej przez Udzielającego Zamówienia, w pomieszczeniach Oddziału Kardiologicznego Szpitala Polskiego w Sztumie, położonym przy ul. Reja 12 w Sztumie (82-400), stanowiącym zakład leczniczy Udzielającego Zamówienia oraz
1 4. 	Przyjmujący Zamówienie będzie udzielał świadczeń medycznych zarówno w trybie planowym, jak i w stanach nagłych. Przyjmujący Zamówienie jest obowiązany do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących Przedmiotem Umowy przez cały okres trwania Umowy.
2.	OŚWIADCZENIA STRON
2.1.    Udzielający Zamówienia oświadcza, że:
2.1.1.
Zawarł umowę z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, na udzielanie świadczeń medycznych ze środków publicznych 
w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali), świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie Kardiologia Hospitalizacja, Kardiologia Hospitalizacja E10-E15, która obowiązuje do 30 czerwca 2022r. i zobowiązuje się do przedłużenia/ubiegania się o jej przedłużenie na kolejny okres rozliczeniowy 
z NFZ.
2.2.   Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że:
2.2.1.	znane mu są prawne wymogi udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących Przedmiotem Umowy oraz spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa. 
W szczególności dotyczy to wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ((Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 z póżn. zm.) w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) rozporządzeniach wykonawczych do wskazanych wyżej ustaw, a także 
w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, ustalonych na dany okres rozliczeniowy w drodze Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2013 poz. 1520 z późn. zm.)
2.2.2.	świadczeń medycznych stanowiących Przedmiot Umowy udzielać będą wyłączenie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, w tym 
w szczególności uprawnienia nadane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2.2.3.	utrzyma stan osobowy gwarantujący prawidłowe wykonanie Umowy.
3.	SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY
3.1.   Przyjmujący Zamówienie, oprócz realizacji świadczeń i zadań opisanych w innych częściach niniejszej Umowy, zobowiązany jest do:
3.1.1.	zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i etyki zawodowej;
3.1.2.	podczas wykonywania umowy do ścisłej współpracy z personelem medycznym Udzielającego Zamówienie;
3.1.3.	prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz przekazywania kompletnej dokumentacji medycznej Udzielającemu Zamówienia w terminie do 5 dni po dacie wypisu pacjenta;
3.1.4.	poszanowania praw pacjentów, w tym godności osobistej i prawa pacjentów do zachowania w tajemnicy informacji związanej ze stanem zdrowia;
3.1.5.	zapewnienia przestrzegania przez osoby, którym Przyjmujący Zamówienie powierza wykonywanie świadczeń medycznych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania świadczeń obowiązującego u Udzielającego Zamówienia;
3.1.6.	ubezpieczenia się przez cały okres trwania niniejszej umowy od odpowiedzialności cywilnej w terminie i wysokości określonej Rozporządzeniu Ministra Finansów 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i przedstawienia Udzielającemu Zamówienia uwierzytelnionej kopii  polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym;  utrzymywać przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa,
3.2.	W zakresie wykonania obowiązków określonych niniejszą Umową Przyjmujący Zamówienie podlega nadzorowi Ordynatora, który w imieniu Udzielającego Zamówienie uprawniony jest do prowadzenia kontroli jakości, rzetelności i terminowości udzielanych świadczeń.
3.3.	Udzielający Zamówienia zobowiązany jest do:

3.3.1.	zapewnienia niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego, środków terapeutycznych i opatrunkowych oraz środków dezynfekcyjnych oraz innych produktów leczniczych koniecznych do udzielania świadczeń zdrowotnych -innych aniżeli leki, wyroby medyczne i farmaceutyczne, wymaganych na podstawie warunków zawierania i realizacji Przedmiotu Umowy oraz pozostałych środków niezbędnych do udzielania świadczeń;
3.3.2.	zapewnienia transportu pacjentów i pokrycia jego kosztów, zapewnienia i pokrycia kosztów badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych wykraczających poza Przedmiot Umowy, a niezbędnych do udzielania świadczeń będących Przedmiotem Umowy i zleconych przez osoby udzielające świadczeń w imieniu Przyjmującego Zamówienie, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i potrzebami leczenia lub diagnostyki;
3.3.3.	informowania Przyjmującego Zamówienie o zmianie zasad udzielania świadczeń obowiązujących u Udzielającego Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym Przyjmującemu Zamówienie dostosowanie się do zmienionych zasad, w każdym przypadku w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych;
3.3.4.	przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu leczenia, a w trakcie leczenia do zapewnienia zespołowi medycznemu Przyjmującego Zamówienia miejsca do bezpiecznego jej przechowywania;
3.3.5.	zapewnienia pozostałego personelu medycznego i niemedycznego niezbędnego do udzielania świadczeń będących Przedmiotem Umowy;
3.3.6.	zapewnienia prawidłowego przechowywania i obiegu zapewnionych przez Przyjmującego Zamówienie leków, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, zgodnie z ich właściwościami oraz przepisami prawa farmaceutycznego i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność za powstałe szkody względem Przyjmującego Zamówienie.

3.4.	Przyjmujący zamówienie przy zawarciu Umowy przedkłada listę lekarzy i techników mających udzielać świadczeń stanowiących Przedmiot Umowy (stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy), wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska członka personelu oraz dowodem posiadania przez niego stosowanych uprawnień zawodowych. Osoby udzielające świadczeń w imieniu Przyjmującego Zamówienie, są zobowiązane udzielać świadczeń będących Przedmiotem Umowy osobiście.
3.5.	W przypadku konieczności dokonania zmiany personelu udzielającego świadczeń objętych niniejszą Umową, Przyjmujący Zamówienie niezwłocznie, nie później niż w dniu rozpoczęcia udzielania świadczeń przez nowy personel, poinformuje o tym Udzielającego Zamówienia i przedłoży mu nową aktualną listę personelu wraz 
z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia i kwalifikacje zawodowe nowych członków personelu.
3.6.	Udzielający zamówienie oraz Przyjmujący zamówienie ponoszą odpowiedzialność solidarną za szkody wyrządzone osobom trzecim przy udzielaniu im świadczeń zdrowotnych określonych w umowie.
4.	OBOWIĄZKI STATYSTYCZNE, KONTROLE
4.1.	Przyjmujący Zamówienie jest obowiązany do poddania się kontroli Udzielającego Zamówienia w zakresie sposobu i jakości wykonywania świadczeń będących Przedmiotem Umowy.
4.2.	Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się również do poddania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i umowy na udzielanie świadczeń będących Przedmiotem Umowy oraz współpracy z Udzielającym Zamówienia w zakresie kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakładzie leczniczym Udzielającego Zamówienia, w szczególności udzielania wyjaśnień w zakresie wykonywania Umowy.
4.3.	Do prowadzenia niezbędnej dokumentacji statystycznej i sprawozdawczej, wymaganej na podstawie odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego zobowiązany jest Udzielający Zamówienia. Przyjmujący Zamówienia i członkowie zespołu medycznego, będą współpracować z Udzielającym Zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji tych obowiązków.
4.4.	Udzielający Zamówienia jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji statystycznej i medycznej dotyczącej usług świadczonych przez Przyjmującego Zamówienie. W szczególności przyjmującemu zamówienie przysługuje prawo wglądu do tej dokumentacji, sporządzania kopii, odpisów, wyciągów i fotokopii na potrzeby Przyjmującego Zamówienie.
4.5.	Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że wszelkie inne obowiązki związane z koniecznością udzielania świadczeń medycznych, w szczególności rejestracja pacjentów, prowadzenie list kolejkowych pacjentów, weryfikacji posiadania ubezpieczenia przez pacjentów oraz prowadzenie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia spoczywają na Udzielającym Zamówienia.

5.	WYNAGRODZENIE PRZYJMUJĄCEGO I ROZLICZENIA STRON
5.1 	Przyjmującemu Zamówienie przysługuje wynagrodzenie za udzielanie świadczeń będących Przedmiotem Umowy w wysokości:
i. _______ % wynagrodzenia przysługującego Udzielającemu Zamówienie od Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonanie świadczeń będących Przedmiotem Umowy;
5.2. 	Strony zobowiązują się do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z planem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy
Udzielającym Zamówienia a NFZ (w części dotyczącej świadczeń będących Przedmiotem Umowy). W przypadku nie zrealizowania świadczeń zgodnie z planem rzeczowo - finansowym, każda ze Stron ponosi odpowiedzialność względem drugiej Strony za niewykonanie planu rzeczowo - finansowego będące następstwem okoliczności leżących po jej stronie.
5.3.	Świadczenia ponad limit określony w umowie z NFZ zawartej przez Udzielającego Zamówienie mogą być realizowane wyłączenie za zgodą obu stron, z wyłączeniem świadczeń nielimitowanych.
5.4.	Wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie będzie płatne miesięcznie na podstawie faktur wystawionych przez Udzielającego Zamówienie na rzecz NFZ, które to faktury zostaną informacyjnie przekazane Przyjmującemu Zamówienie w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Na podstawie przekazanej informacji Przyjmujący Zamówienie wystawi fakturę dla Udzielającego Zamówienie. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Udzielającego Zamówienie środków finansowych z NFZ i doręczenia Udzielającemu Zamówienia faktury, na wskazany na fakturze rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie.
5.5.	Wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie określone zgodnie z niniejszym punktem zostało obliczone przy założeniu, że usługi świadczone przez Przyjmującego Zamówienie na podstawie niniejszej Umowy podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.). W razie zmiany przepisów podatkowych, lub wydania przez właściwy organ decyzji lub interpretacji podatkowej, nakładającej obowiązek zapłaty podatku VAT, wartość tego podatku obciążać będzie Strony po połowie.
5.6.	Udzielający Zamówienia umożliwi Przyjmującego wgląd do dokumentacji medycznej, finansowej, sprawozdawczej i statystycznej związanej z wykonaniem niniejszej Umowy, na potrzeby przeprowadzenia rozliczeń Stron.
6.	WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
6.1.	Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 listopada 2022r. do 30 czerwca 2022r. z zastrzeżeniem że umowa zostaje automatycznie przedłużona na okres do 31 grudnia 2023r. w przypadku zawarcia kolejnej umowy przez Przyjmującego zamówienie z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie, 
w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali), świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie Kardiologia Hospitalizacja, Kardiologia Hospitalizacja E10-E15, jakie są świadczone w budynku Szpitala Powiatowego w Sztumie, przy ul. Reja 12;
6.2.	Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie.
6.3.	Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego drugiej Stronie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
6.4.	Po miesiącu obowiązywania Umowy Strony dopuszczają możliwość renegocjacji warunków współpracy wynikających z niniejszej Umowy.
7.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 	Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7.2.	Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.3.	Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia lub powstałe w związku z jego wykonaniem, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo i rzeczowo właściwego dla siedziby Szpitali Polskich.
7.4.	Wszelkie zawiadomienia, wypowiedzenia, oświadczenia i informacje kierowane do drugiej Strony w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszego Porozumienia, będą doręczane w formie pisemnej, listem poleconym lub przesyłką nadaną pocztą kurierską, bądź osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru dokonanym przez osobę do tego uprawnioną, na podane niżej adresy:
7.4.1.	dla Szpitali Polskich:
Szpitale Polskie Spółka Akcyjna 
ul. Ligocka 103 40-568 Katowice
7.4.2.	dla przyjmującego Zamówienie:
___________________________
7.5.	Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego Porozumienia, nie skutkuje nieważnością lub wadliwością całego Porozumienia, a jedynie postanowienia dotkniętego którego dotyczy. W takim przypadku Strony podejmą w dobrej wierze niezbędne działania, mając na celu zastąpienie nieważnych lub wadliwych postanowień, postanowieniami pozbawionymi cech wadliwości lub nieważności, które w największym możliwym stopniu oddają sens i gospodarczy cel niniejszego Porozumienia.




_____________________					______________________
(Udzielający zamówienie)					(Przyjmujący zamówienie)




































Załącznik nr 1 do urnowy i udzielanie świadczeń medycznych
1.   Technicy

Lp.
Nazwisko i Imię
STANOWISKO
NUMER PWZ DYPLOMU
1

TECHNIK RTG
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TECHNIK RTG
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2.   Lekarze HEMO

LP.
Nazwisko
Imię
Specjalizacja
.ENY OPERATOR
NR PWZ
1
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3.   Inni lekarze
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