UMOWA nr PKR/15/….
Zawarta w dniu …………………..r. pomiędzy:
„INES” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Jana Pawła II 135, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000071145. Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN nr rachunku bankowego: Podkarpacki Bank
Spółdzielczy Sanok o. Rzeszów 09 8642 1126 2012 1100 6013 0001, reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu Wojciecha Kozimora,
zwaną dalej Świadczeniodawcą,
a
……………………………………………………………………………….......................................…
………………………………………………………………………………….......................................
z siedzibą w ………………………………………………………………............................................
reprezentowaną przez ……………………………………………………...............................................
zwaną dalej Podwykonawcą.
§1
1. Przedmiotem umowy jest ustalenie między stronami warunków współpracy handlowej, a w
szczególności w zakresie wykonania obowiązków Świadczeniodawcy wynikających z Umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia –
Oddziałem Wojewódzkim, zwanej dalej Umową z OW NFZ, przez Podwykonawcę.
2. Podwykonawca oświadcza, iż akceptuje Umowę z OW NFZ i zobowiązuje się wykonywać umowę
zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju
zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami
pomocniczymi, ustalonych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa NFZ,
wydanego na podstawie art.159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. poz. 1027, z późn. zm.), oraz
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).
3. Podwykonawca zobowiązuje się do:
a) udzielania świadczeń w cenie brutto nie wyższej niż określonej w pliku UMX będącym wersją
elektroniczną umowy z OW NFZ. Podwykonawca zobowiązany jest do ściągnięcia aktualnego pliku
od Świadczeniodawcy przed pierwszym miesięcznym rozliczeniem. O zmianach aktualizacyjnych
Świadczeniodawca będzie informował Podwykonawcę na bieżąco.
b) posiadania środków pomocniczych w ilości zapewniającej ciągłość udzielania świadczeń
z każdego asortymentu oraz w celu umożliwienia zapoznania się z nimi świadczeniobiorcy,
c) prowadzenia i gromadzenia dokumentacji potwierdzającej udzielanie świadczeń zdrowotnych
objętych niniejszą umową przez okres 5 lat.
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4. Świadczeniodawca zobowiązuje się do prowadzenia rozliczeń za Podwykonawcę przed OW NFZ
związanych z wykonywaniem umowy.
5. Podwykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń objętych niniejszą umową wyłącznie w
miejscach i godzinach pracy zgłoszonych Świadczeniodawcy. Podwykonawca zobowiązany jest
również do pisemnego poinformowania Świadczeniodawcy o każdej zmianie warunków udzielania
świadczeń tj. personelu, godzin i miejsca udzielania świadczeń, w terminie, co najmniej 21 dni przed
planowanym dokonaniem zmian.
§2
1. Podwykonawca będzie dokonywał zakupów handlowych u Świadczeniodawcy z odroczonym
terminem płatności i na warunkach uzgodnionych odrębnie opisanych na fakturze.
2. Środki pomocnicze w niezbędnych do realizacji niniejszej umowy ilościach i asortymencie - na
kolejne miesiące obowiązywania umowy - Podwykonawca będzie zamawiać i kupować
u Świadczeniodawcy na podstawie składanego zamówienia wysyłanego elektronicznie na adres
ines@ines.rzeszow.pl lub faxem na numer – (17)857-91-52 lub (17)857-93-52, najpóźniej do godz.
12:00 w …………………..lub ……………….. , a ich dostawa nastąpi w następnym dniu roboczym.
3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia będzie możliwa w części lub w innym terminie niż
uzgodniony z Podwykonawcą, Świadczeniodawca poinformuje o tym w terminie 24 godzin od
złożonego zamówienia. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezrealizowanego
zamówienia w części lub całości w przypadku, gdyby Podwykonawca nie zaakceptował zmiany
terminu o którym został poinformowany.
§3
1.Podwykonawca

zobowiązany

jest

przekazywać

do

Świadczeniodawcy

zgromadzoną,

zweryfikowaną, podpisaną i opieczętowaną dokumentację udzielonych świadczeń do 3 dnia
roboczego po zakończeniu każdego miesiąca.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 składa się z raportu statystycznego udzielonych świadczeń
w formie elektronicznej w formacie ZPOSP 1.6, noty księgowej oraz oryginałów poprawnie
wypełnionych zleceń .
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 winna zostać uzupełniona lub poprawiona w razie potrzeby
przez Podwykonawcę w terminie 24 godzin.
4. W przypadku braku dokumentacji do 3 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca w biurze
Świadczeniodawcy, nie zostaną one włączone do pierwotnego zestawienia za dany okres
rozliczeniowy do OW NFZ Dokumentacja przekazana do biura Świadczeniodawcy po trzecim dniu
roboczym, zostanie przekazana do OW NFZ w zestawieniu dodatkowym w terminie wybranym przez
Świadczeniodawcę.
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§4
1. Świadczeniodawca będzie refundować Podwykonawcy kwotę uzyskaną od OW NFZ zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Refundacja należnej kwoty odbywać się będzie na podstawie noty uznaniowej Świadczeniodawcy,
w terminie 21 dni po przedstawieniu przez Podwykonawcę prawidłowej dokumentacji za każdy
kolejny miesiąc trwania umowy zgodnie z § 3, jednak nie wcześniej niż 2 dni po otrzymaniu przez
Świadczeniodawcę przelewu z OW NFZ za dany miesiąc rozliczeniowy.
3. Świadczeniodawca ma prawo do pomniejszenia wartości noty uznaniowej o kwotę 10 PLN, przy
drugim rozliczeniu dotyczącym tego samego miesiąca. Powyższe nie dotyczy, gdy stosunek ilości
zleceń zawierających błędy do ilości prawidłowych zleceń jest mniejszy od 5%.
4. Świadczeniodawca ma prawo do pomniejszenia wartości noty uznaniowej o kwotę odsetek
ustawowych przypadających z tytułu opóźnienia w płatnościach przy zakupach towaru, w razie
opóźnienia w zapłacie należności.
5. Świadczeniodawca ma prawo do pomniejszenia wartości noty uznaniowej lub wystawienia faktury
VAT na usługę rozliczenia w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zakupu towaru
u Świadczeniodawcy i przedłożenia, zgodnie z §3, do rozliczeń dokumentacji z której wynika kwota
mniejszego zakupu od kwoty z dokumentacji rozliczeniowej. Kwota usługi za rozliczenie wynosić
będzie równowartości nie zakupionych towarów, jednak nie mniej niż 100 PLN.
6. Podwykonawca upoważnia Świadczeniodawcę do wystawiania i księgowania faktur VAT oraz not
bez podpisu Podwykonawcy.
7. Podwykonawca upoważnia Świadczeniodawcę do wprowadzania poprawek na drukach zleceń
wypełnianych w części uzupełnianej przez Podwykonawcę, będących oczywistą pomyłką osoby
realizującej zlecenia.
§5
1. Podwykonawca przejmuje odpowiedzialność Świadczeniodawcy wynikającą z przedłożenia do
OW NFZ za pośrednictwem Świadczeniodawcy danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości
należności przekazywanych do refundacji.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, a w szczególność w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości polegającej na przedłożeniu do OW NFZ nieprawdziwych danych
dotyczących

Podwykonawcy,

a

stanowiących

podstawę

ustalenia

wysokości

należności

przekazywanych przez NFZ dla Świadczeniodawcy – Podwykonawca zobowiązuje się do zapłaty
kary umownej nałożonej na Świadczeniodawcę przez OW NFZ.
3. Podwykonawca zobowiązuje się spełniać wymogi NFZ zawarte w Warunkach zawierania
i realizacji umów - określone Zarządzeniem Prezesa NFZ na dany rok i Ogólnych warunkach
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań,
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jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia
w wyroby medyczne dostępne na zlecenie.
Z uwagi na możliwość zmiany przez NFZ w toku obowiązywania niniejszej umowy treści
powyższych dokumentów, Podwykonawca zobowiązuje się zastosować do wprowadzonych zmiany.
4. Naruszenie obowiązków, o których mowa w ustępie 3 skutkujące nałożeniem kar od OW NFZ
powoduje obowiązek zapłaty kary umownej przez Podwykonawcę na rzecz Świadczeniodawcy
w kwocie odpowiadającej proporcjonalnemu udziałowi Podwykonawcy w nałożonej karze.
5. Zastrzeżone powyżej kary umownej nie wyłączają prawa Świadczeniodawcy domagania się
naprawienia szkody wyrządzonej przez Podwykonawcę niewykonaniem lub niewłaściwym
wykonaniem niniejszej umowy, jeżeli wysokość szkody przekroczy kwotę zastrzeżonych kar
umownych.
§6
1. Oddział Funduszu ma prawo do przeprowadzenia kontroli Podwykonawcy, na zasadach
określonych w ustawie w zakresie wynikającym z umowy. Świadczeniodawca upoważnia
Podwykonawcę do przedkładania żądanej dokumentacji i niezbędnej pomocy w związku
z przeprowadzaną kontrolą.
2. Świadczeniodawca ma prawo wglądu w dokumenty Podwykonawcy dotyczące realizacji
niniejszej umowy.
§7
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości finansowo księgowych
i handlowych powziętych w związku z realizacją niniejszej umowy. W szczególności dotyczących
wysokości wzajemnych obrotów, innych Podwykonawców, stosowanych cen i stanów zapasów.
2. Obowiązek powyższy trwa do 12 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy pod rygorem
odpowiedzialności odszkodowawczej.
§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od chwili jej podpisania.
2. Świadczeniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia
przez Podwykonawcę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.
3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 niniejsza umowa wygasa z dniem wygaśnięcia
z jakiegokolwiek powodu Umowy z OW NFZ.
4. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia
złożonym na koniec miesiąca.
§9
Zmiana

cen

brutto

środków

pomocniczych

będzie

wprowadzana

przez

powiadomienie

Podwykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie na 14 dni przed dniem
obowiązywania i nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
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§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§12
Wszelkie spory między stronami niniejszej umowy będą rozstrzygać sądy powszechne właściwe
rzeczowo dla miasta Rzeszowa.
§13
Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania.

Świadczeniodawca

Podwykonawca

Za zgodność ze wzorcem
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