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                                                              Załącznik Nr 4 do warunków konkursu    

UMOWA Nr………../2019  

 

 

 

Zawarta w dniu …................. w Myszkowie (zwana dalej: „Umową”), pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29,  

42-300 Myszków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy pod numerem KRS:0000007638, REGON: 

000306377, NIP: 577-17-44-296, reprezentowanym przez: 

 

Dyrektora: …........................................................................................ 

 

dalej zwanym: „Udzielającym Zamówienie”, 

 

a: ………………………………, z siedzibą w ………………… ul. ………………………….., 

posiadającą NIP:…………………………, Regon: ………………………, reprezentowaną przez: 

……………………………. 

 

dalej zwaną: „Przyjmującym Zamówienie”, 

 

Udzielający Zamówienie i Przyjmujący Zamówienie w dalszej części niniejszej umowy (dalej: 

„Umowa”) zwani są łącznie „Stronami”, każda zaś z osobna „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na świadczenia medyczne w Oddziale Kardiologii, 

Pracowni Hemodynamiki, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowni 

Elektrofizjologii w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, zawarta została 

umowa następującej treści:  

 

                                                                               § 1 

1. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1.1.      Udzielający Zamówienie zleca a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia  

            następujących usług medycznych: 

        1. Zabezpieczenie obsady równoważnika co najmniej  dwóch etatów lekarzy kardiologów,  

        2. Zabezpieczenie całodobowej obsady lekarskiej we wszystkie dni tygodnia w Oddziale  

            Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,  

        3. Zabezpieczenie całodobowej obsady lekarskiej i pielęgniarki we wszystkie dni tygodnia w  

            Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii. 

        4. Zabezpieczenie całodobowej obsady technika RTG w Pracowni Hemodynamiki  

            i Elektrofizjologii. 

        5. Zabezpieczenie w wymiarze 0,2 etatu lekarza kardiologa dla potrzeb poradni rehabilitacji  

            kardiologicznej po jej uruchomieniu. 

 

(dalej „Przedmiot Umowy”) 

 

1. Obsada, o której mowa w ust. 1.1. powyżej, zgodna jest z wymogami rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

z dnia 22 listopada 2013 roku. W przypadku zmian Przyjmujący Zamówienie będzie 

zobowiązany do dostosowania obsady do aktualnych wymogów wynikających z 

kontraktu z NFZ. 
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2. Procedury, o których mowa w niniejszym ust. 1 służyć będą profilaktyce, zachowaniu, 

ratowaniu oraz przywracaniu lub poprawie zdrowia. 

  

3. Przyjmujący Zamówienie będzie świadczył usługi na rzecz pacjentów Udzielającego 

Zamówienie, w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienie na bazie: 

 

1.4.1. Zapewnionych we własnym zakresie wyrobów medycznych oraz aparatury medycznej (wraz 

z określeniem nazwy, nr fabrycznego roku produkcji, aktualnych badan technicznych) - 

określonych szczegółowo w Załączniku Nr 7 do warunków konkursu i niniejszej do Umowy; 

 

1.4.2. Wyrobów medycznych innych, niż wyroby medyczne objęte Załącznikiem Nr 7 

zapewnionych przez Udzielającego Zamówienie. 

 

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. ZAKRES PROCEDUR MEDYCZNYCH OBJETYCH ZAMÓWIENIEM 
 

1. E10 5.51.01.0005010 OZW- diagnostyka inwazyjna 

2. E11 5.51.01.0005011 OZW- leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni 

3. E12G 5.51.01.0005090 OZW- leczenie inwazyjne 

4. E15 5.51.01.0005015 OZW- leczenie inwazyjne >7 dni z pw 

5. E16 5.51.01.0005016 OZW> 69 r.ż. lub z pw 

6. E17G 5.51.01.0005091 OZW- leczenie zachowawcze 

7. E215.51.01.0005021 Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrz 

sercowych zewnątrz sercowych > 17 r.ż.* Zamykanie PFO/ASD 

8. E22E 5.51.01.0005095 Przezskórne walwuloplastyki > 65 r.ż. 

9. E22F 5.51.01.0005096 Przezskórne walwuloplastyki > 17 r.ż. I< 66 r.ż. 

10. E23G 5.51.01.0005092 Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu 

11.  E24G 5.51.01.0005093 Angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub 

wielonaczyniowa  

12. E26 5.51.01.0005026 Angioplastyka wieńcowa balonowa 

13. E27 5.51.01.0005027 Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne 

14. E29 5.51.01.0005029 Angioplastyka wieńcowa balonowa (DEB) 

15. E31 5.51.01.0005031 Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowego 

16. E32 5.51.01.0005032 Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego 

17. E33 5.51.01.0005033 Wszczepienie/wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca 

(CRT) 

18. E34 5.51.01.0005034 Wszczepienie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-

/dwujamowego 

19. E36 5.51.01.0005036 Wszczepienie/wymiana CRT-D> 17 r.ż. 

20. E37 5.51.01.0005037 Reperacja/repozycja/rewizja/wymiana elektrody/układu 

symulującego/kardiowertera-defibrylatora 

21. E37G 5.51.01.0005099 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do 

kardiowersji lub defibrylacji (ICD)- jednojamowego lub dwujamowego 

22. E37H 5.51.01.0005100 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do 

kardiowersji lub defibrylacji z funkcją resynchronizacji (CRT-D) 

23. E43 5.51.01.0005043 Ablacja zaburzeń rytmu 

24. E44 5.51.01.0005044 Diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca 
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25. E46 5.51.01.0005046 Ablacja (prosta) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu 

elektroanatomicznego  3D 

26. E47 5.51.01.0005047 Ablacja (złożona) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu 

elektroanatomicznego 3D 

27. E48 5.51.01.0005048 Ablacja migotania przedsionków- izolacja żył płucnych 

28. E50 5.51.01.0005050 Ostra lub zdekompensowana niewydolność krążenia- leczenie w 

OINK 

29. E51 5.51.01.0005051 Zapalenie wsierdzia 

30. E52 5.51.01.0005052 Zaawansowana niewydolność krążenia 

31. E53G 5.51.01.0005094 Niewydolność krążenia 

32. E55 5.51.01.0005055 Zakrzepica żył głębokich 

33. E56 5.51.01.0005056 Choroba niedokrwienna serca >69  r.ż. lub pw 

34. E57 5.51.01.0005057 Choroba niedokrwienna serca >17 r. ż. < 70 r.ż. bez pw 

35. E59 5.51.01.0005059 Nagłe zatrzymanie krążenia 

36. E61 5.51.01.0005061 Zaburzenie rytmu serca >69 r.ż. lub pw 

37. E62 5.51.01.0005062 Zaburzenia rytmu serca >17 r.ż. <70 r.ż. bez pw 

38. E71 5.51.01.0005071 Omdlenie i zapaść 

39. E72 5.51.01.0005101 Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej >17 r.ż. 

40. E71 5.51.01.0005073 Choroby zastawek serca >17 r.ż. 

41. E74E 5.51.01.0005097 Wrodzone wady serca >65 r.ż. 

42. E74F 5.51.01.0005098 Wrodzone wady serca >17 r.ż. i <66 r.ż. 

43. E77 5.51.01.0005077 Inne choroby układu krążenia >17 r.ż. 

44. E86 5.51.01.0005086 Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne 

45. E87 5.51.01.0005087 Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż. 

46. E88 5.51.01.0005088 Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż. 

47. E89 5.51.01.0005089 Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna   

 

                                                                 § 2 

                                                        OŚWIADCZENIA STRON 
 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że: 

 

1.1.Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w zakresie 

kardiologii oraz posiada potencjał osobowy i sprzętowy umożliwiający świadczenie usług 

zdrowotnych w tym zakresie; 

1.2.Strony postanowiły współpracować w zakresie wykonania kontaktu z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, na udzielenie świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie. 

 

1.3. 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, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 

działalności leczniczej, 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 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 roku; 

 

1.4. 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; 
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1.5. Zachowuje pełne władztwo nad wyrobami medycznymi wymienionymi  

w Załączniku Nr 1 do Umowy, a nadzór na nimi sprawować będzie personel Przyjmującego 

Zamówienie;  

 

1.6. Utrzyma stan osobowy gwarantujący prawidłowe wykonanie Umowy. 

 

                                                                     § 3  

                                  SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY 

 

1. Przyjmujący Zamówienie, oprócz realizacji świadczeń i zadań opisanych w innych 

częściach niniejszej Umowy, zobowiązany jest do:  

 

1.1. Zapewnienia we własnym zakresie wyrobów medycznych wymienionych  

w Załączniku Nr 7 do konkursu i niniejszej Umowy, niezbędnych do prawidłowej realizacji 

świadczeń objętych przedmiotem Umowy oraz zapewnienia wszelkich ich bieżących napraw,  

w tym usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz przeglądów serwisowych;  

 

1.2. Zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i etyki zawodowej; 

 

1.3. Podczas wykonywania Umowy do ścisłej współpracy z personelem medycznym 

Udzielającego Zamówienie;  

 

1.4. Prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz 

przekazywania kompletnej dokumentacji medycznej do archiwizacji Udzielającemu Zamówienia w 

terminie do 7 dni po dacie wypisu pacjenta;  

 

1.5. Poszanowania praw pacjentów, w tym godności osobistej i prawa pacjentów da zachowania w 

tajemnicy informacji związanej ze stanem zdrowia;  

 

1.6. 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;  

 

1.7. Zapoznania się z umową - kontraktem z NFZ po jego podpisaniu i ścisłego przestrzegania 

zapisów jego postanowień, jeżeli jakiekolwiek zapisy kontraktu będą sprzeczne z postanowieniami 

niniejszej umowy strony zobowiązują się przestrzegać zapisów kontraktu. Nie wymaga to zmiany 

niniejszej umowy.  

 

1.8. Dołożenia wszelkich starań do kwalifikacji możliwie największej liczby  zaopatrywanych 

pacjentów z zawałem serca do programu KOS zawał serca.  

 

1.9. Zobowiązuje się do kierowania pacjentów objętych KOS zawał do odbywania leczenia w 

ramach modułu wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w trybie niestacjonarnym w Oddziale 

Rehabilitacji SP ZOZ Myszków. Zasady kierowanie pacjentów do rehabilitacji będą się odbywały w 

oparciu o obowiązujące przepisy i wskazania zawarte w programie KOS zawał. 

 

2. Udzielający Zamówienia zobowiązany jest do:  

 

2.1. Zapewnienia niezbędnych wyrobów medycznych niewymienionych  
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w Załączniku Nr 1 do Umowy oraz leków, środków terapeutycznych, opatrunkowych, 

dezynfekcyjnych i innych produktów leczniczych koniecznych do udzielania świadczeń 

zdrowotnych, wymaganych na podstawie warunków zawierania i realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz pozostałych środków niezbędnych do udzielania świadczeń;  

 

2.2. 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;  

 

2.3. Informowania Przyjmującego Zamówienie o zmianie zasad udzielania świadczeń 

obowiązującego 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;  

 

2.4. Przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu leczenia, a w trakcie leczenia do 

zapewnienia zespołowi medycznemu Przyjmującego Zamówienie miejsca do bezpiecznego jej 

przechowywania;  

 

2.5. Zapewnienia pozostałego personelu medycznego i niemedycznego niezbędnego do udzielania 

świadczeń objętych Przedmiotem Umowy;  

 

2.6. Zapewnienia prawidłowego przechowywania zapewnionych przez Przyjmującego Zamówienie 

wyrobów medycznych wymienionych w Załączniku Nr 7 do konkursu i niniejszej Umowy, zgodnie 

z ich właściwościami oraz przepisami prawa, w celu ich zabezpieczenia przed możliwością 

wystąpienia szkody, uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. 

 

3. Przyjmujący Zamówienie przy zawarciu Umowy, przedkłada listę lekarzy  

i techników RTG mających udzielać świadczeń zdrowotnych stanowiących Przedmiot Umowy jako 

załącznik do niniejszej 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. 

 

4. 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 Zamówienie i 

przedłoży mu aktualną listę personelu wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia i 

kwalifikacje zawodowe nowych członków personelu. 

                                      

                                                                        § 4 

                                 OBOWIĄZKI STATYSTYCZNE, KONTROLE 

 

 1. Przyjmujący Zamówienie jest obowiązany do poddania się kontroli Udzielającego 

Zamówienia w zakresie sposobu i jakości wykonywania świadczeń będących Przedmiotem 

Umowy; 

 

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 
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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; 

3. Do prowadzenia niezbędnej dokumentacji statystycznej i sprawozdawczej, wymaganej na 

podstawie odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego zobowiązany jest Udzielający 

Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie i członkowie zespołu medycznego, będą współpracować  

z Udzielającym Zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji tych obowiązków. 

 

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.  

 

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 

Zamówienie. Przyjmujący Zamówienie i członkowie zespołu medycznego, będą współpracować z 

Udzielającym Zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji tych obowiązków. 

 

                                                                      § 5 

 WYNAGRODZENIE PRZYJMUJACEGO I ROZLICZENIA STRON  

 

1. Przyjmującemu Zamówienie przysługuje wynagrodzenie za każde udzielone świadczenie, w 

wysokości ……….% wartości świadczenia zgodnie z wyceną Narodowego Funduszu Zdrowia 

określoną w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne obowiązującego w dacie udzielenia 

świadczenia. 

 

2. Strony zobowiązują się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z planem rzeczowo-

finansowym stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy Udzielającym Zamówienia a 

NFZ (w części dotyczącej świadczeń będących Przedmiotem Umowy), przy czym plan ten będzie 

przewidywał roczną wartość świadczeń z zakresu kardiologia-hospitalizacja nie niższą, niż 4 000 

000 (cztery miliony zł) lub 8 milionów rocznego łącznego wykonania w zakresach Kos zawał  

i kardiologia-hospitalizacja.  

 

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.  

 

4.  Wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie będzie płatne miesięcznie na podstawie faktur 

wystawionych przez Przyjmującego, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania środków  

z NFZ na wskazany na fakturze rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie.  

 

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. 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  
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6. Udzielający Zamówienia umożliwi Przyjmującemu Zamówienie wgląd do dokumentacji 

medycznej, finansowej, sprawozdawczej i statystycznej związanej z wykonaniem niniejszej 

Umowy, na potrzeby przeprowadzenia rozliczeń Stron.  

 

7. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Przyjmującego Zamówienie wynikających z niniejszej 

Umowy (w tym roszczeń określonych w § 5.1 Umowy). Udzielający Zamówienia zobowiązuje się 

dokonać cesji na rzecz Przyjmującego Zamówienie wierzytelności z tytułu zapłaty za udzielane 

świadczenia opieki zdrowotnej, które będą Udzielającemu Zamówienie przysługiwać wobec 

Narodowego Funduszu Zdrowia w wyniku zawartej umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w 

zakresie kardiologii do wartości tak zawartej umowy.  

 

8. Udzielający Zamówienia zobowiązuję się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w pkt 5.7, do dokonania cesji wierzytelności 

zgodnie z pkt 5.7 oraz do pisemnego zawiadomienia Funduszu Zdrowia o dokonaniu przelewu 

wierzytelności.  

 

9. Udzielający Zamówienie oświadcza, że zabezpieczeniem roszczeń Przyjmującego 

Zamówienie wynikających z niniejszej Umowy (w tym roszczeń określonych w pkt 5.1 Umowy) 

będzie Poręczenie Powiatu Myszkowskiego na kwotę 1 000 000,00 zł (jednego miliona zł 00/100). 

 

                                                                            § 6 

                      WYPOWIEDZENIE I ROZWIAZANIE UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia obowiązywania umowy zawartej 

pomiędzy Udzielającym Zamówienie a Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie 

świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu kardiologii. 

2. Udzielającemu Zamówienie przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, jeżeli w postępowaniu konkursowym prowadzonym przez Śląski Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

kardiologii nie zostanie wybrana oferta Udzielającego Zamówienie. Umowa ulega wówczas 

rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

3. Przyjmującemu Zamówienie przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku:  

3.1. Opóźnienia Udzielającego Zamówienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 pkt.1 

Umowy, za dwa pełne miesięczne okresy rozliczeniowe; 

3.2. Niedokonania przez Udzielającego Zamówienie cesji wierzytelności zgodnie  

z § 5 pkt 7 i § 5 pkt. 8 Umowy lub niezawiadomienia Narodowego Funduszu Zdrowia przez 

Udzielającego Zamówienie o dokonanej cesji;  

3.3. Niedostarczenie przez Udzielającego Zlecenie gwarancji bankowej, o której mowa w § 5 pkt.   

9 Umowy; 

3.4. Nie zawarcia przez Udzielającego Zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologia- hospitalizacja oraz kompleksowa opieka 

po zawale serca kardiologia- hospitalizacja w terminie do dnia 1 lipca 2019;  

3.5. jeżeli plan rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umowy zawartej pomiędzy 

Udzielającym Zamówienia a NFZ będzie przewidywał roczną wartość świadczeń z zakresu 

kardiologia-hospitalizacja na poziomie niższym, niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony zł 00/100) lub 

8 000 000,00 zł (osiem milionów zł 00/100) rocznego łącznego wykonania w zakresach Kos zawał  

i kardiologia hospitalizacja. 

3.6.  Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron w każdym czasie. 

3.7. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego oświadczenia 
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doręczonego drugiej Stronie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem 

na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

                                                                            § 7 

                                                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących brzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

2. Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

3. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, nie 

skutkuje nieważnością lub wadliwością całej Umowy, 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 niniejszej Umowy.  

 

4. Niniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień Stron w zakresie przedmiotu, którego dotyczy i 

zastępuje wszelkie inne uzgodnienia i porozumienia, zarówno ustne, pisemne lub dokonane w 

jakiejkolwiek innej formie, a dotyczące spraw uregulowanych w niniejszej Umowie.  

Załączniki :  

1. Formularz cenowy Przyjmującego Zamówienie.  

2. Umowa powierzenia/przetwarzania danych osobowych.  

 

 

 

    PRZYJMUJACY ZAMÓWIENIE                               UDZIELAJACY ZAMÓWIENIE    

 

 

 

   

 

 

……………………………………….                                ………………………………………… 


