Wykonawca:

Zamawiający:

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.

…………………………………………………………………………….

ul. Do Dysa 9

…………………………………………………………………………….

20-149 Lublin tel. (+48) 81 444 20 15

…………………………………………………………………………….

NIP: PL 712-10-76-075

NIP: …………………………………………………………………….

REGON: 430585884

REGON: ……………………………………………………………….
ZAMÓWIENIE z dnia ……………………………

Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa licencji Oprogramowania zgodnie z opisem:
Gruper CGM + Optymalizator JGP
Nieograniczona liczba stanowisk
Do 200
(dodatkowa aplikacja pozwalająca
Czas trwania: 12 miesięcy
łóżek
analizowad grupowania oraz
Aktualizacje NFZ
sugerująca
Zdalny serwis oprogramowania
zmiany w kodowaniu diagnoz /
Wymagany dostęp do
procedur
przeglądarki internetowej
w trakcie leczenia i bezpośrednio
Usługa dostępna jest z serwerów
9 840 PLN*
po nim
z domeny uhc.com.pl
* Ceny podane w tabeli uwzględniają 23 % stawkę podatku VAT.

Powyżej 200
łóżek

13 530 PLN*

Zamawiam wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie wg w/w parametrów za cenę:
Brutto:
Słownie
………………………………..………PLN …………………………………………………………………………………………………………………………
a) Termin realizacji zamówienia – dostawa jednorazowa – tydzieo od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy
b) Termin płatności – przelew do 14 dni od otrzymania faktury
c) Osobą odpowiedzialną za realizacje wykonania zamówienia ze strony Zamawiającego będzie:
………………………………………………………………………………………….. nr tel. ……………….………………………..
Osoba upoważniona do podejmowania decyzji:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Adres email
Telefon kontaktowy

ZAMÓWIENIE PROSZĘ WYSŁAĆ NA FAX 081 444 20 18
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UMOWA nr ………………………

Zawarta w dniu ………………2011r. w Lublinie
pomiędzy:…………………………………………………………………………………………………………………………………..,
wpisanym do rejestru stowarzyszeo, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS:………………………., NIP:………………………., REGON:………………………., reprezentowanym przez:
……………………………………………………
……………………………………………………
zwanym dalej Szpitalem,
a
CompuGroup Medical Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie,
ul. Do Dysa 9, 20 -149 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136033, NIP: 712-10-76-075, REGON: 430585884,
kapitał zakładowy 810.000 zł, zwaną dalej CGM, reprezentowaną przez:
Waldemara Grudzieo – Prezesa Zarządu
Michała Olszewskiego – Wiceprezesa Zarządu
Zwaną dalej CGM

Przez użyte w niniejszej umowie określenia, należy rozumied:
- JGP - Jednorodna Grupa Pacjentów zgodna z właściwymi przepisami prawa stosowanymi przez
Narodowy Fundusz Zdrowia
- Gruper JGP - system informatyczny funkcjonujący w oparciu o przeglądarkę internetową, który na
podstawie wprowadzonych danych o świadczeniu medycznym wyznacza Jednorodne Grupy
Pacjentów zgodnie z algorytmem i parametrami dla poszczególnych grup określonymi przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
- Optymalizator JGP - system informatyczny funkcjonujący w oparciu o Grupera JGP, który na
podstawie wprowadzonych danych informuje o warunkach dodatkowych jakie muszą wystąpid w
trakcie realizacji świadczenia medycznego, aby można było zastosowad inne grupy JGP niż tylko te,
które zostaną wyznaczone przez Grupera JGP.
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§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1. Udostępnienie przez CGM możliwości korzystania z grupowania i optymalizowania JGP za pomocą
Grupera i Optymalizatora JGP wykonanego przez firmę CGM on-line za pomocą strony internetowej o
adresie http://www.uhc.com.pl/jgpgrouper/
2. Dostęp do usługi będzie możliwy dla komputerów należących do Szpitala z określonych adresami
IP nr:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
3. Usługa grupowania i optymalizowania JGP polega na wskazaniu na podstawie wprowadzonych w
ustalonej formie zakresie danych wszystkich grup JGP możliwych do zastosowania w trakcie
rozliczania świadczeo zdrowotnych przez Szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia bezpośrednio lub
po spełnienia dodatkowych warunków. Wyznaczanie grup JGP będzie się odbywad na zasadach
określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
§2
CGM zobowiązuje się:
1. utrzymywad usługę wyznaczania i optymalizowania JGP na serwerze o adresie strony
http://www.CGM.com.pl/jgpgrouper/
2. dokładad wszelkich starao aby algorytm i parametry wyznaczania JGP były aktualizowane
niezwłocznie po wprowadzeniu do nich zmian przez Narodowy Fundusz Zdrowia
3. informowad z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w dostępie do weryfikatora
§3
1. Szpital zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji uzyskanych od CGM w związku z
realizacją niniejszej Umowy jako informacji poufnych oraz do nie ujawniania ich osobom trzecim z
wyjątkiem informacji przekazanych Szpitalowi w celu ich publikacji lub rozpowszechnienia w
serwisie, oraz gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.
2. Postanowienia dotyczące poufności pozostają w mocy w czasie obowiązywania niniejszej Umowy,
jak też po jej wygaśnięciu.
3. Strony mogą powoływad się wobec osób trzecich na fakt zawarcia niniejszej umowy, z
zachowaniem tajemnicy dotyczącej jej szczegółów.
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§4
1. Strony ustalają, że łączna wartośd usługi wynosi …………………………………………………..………………………
(słownie: …………………………………………………………………………………………… złotych, ……/100 gr.) netto.
Łączna wartośd brutto plus podatek VAT według obowiązujących stawek, na dzieo zawarcia Umowy
wynosi ……….......... zł (słownie: ……………………………….………........……… złotych, ……/100 gr.).
2. Płatnośd za usługę następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez CGM w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania przez Szpital.
3. Zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania Umowy będzie uwzględniona przez Strony
bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy.
4. W przypadku wejścia dyrektywy unijnej Szpital wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą
elektroniczną.
§5
1. CGM zastrzega sobie możliwośd wyłączenia usługi dla wykonania prac serwisowych, ale nie na
dłużej niż na 3 godziny w ciągu doby i nie częściej niż 1 raz w tygodniu.
2. CGM nie odpowiada za niedostępnośd usługi z powodów niezależnych od niej jak awaria
infrastruktury teleinformatycznej, awaria u dostawcy łącza internetowego, itp.
§6
1. CGM zobowiązuje się do uzyskania pisemnej zgody Szpitala na dokonanie przelewu wierzytelności
na osobę trzecią, pod rygorem nieważności.
2. CGM wyraża zgodę na potrącenie należności określonych niniejszą Umową, z przysługującego mu
wynagrodzenia na zasadzie kompensaty wzajemnych wierzytelności.
3. W przypadku uzyskania zgody, strony dopuszczają możliwośd dokonania przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy z zachowaniem poniższych warunków:
a) Wierzytelności mogą zostad zbyte najwcześniej po upływie 1 miesiąca od upływu terminu
płatności,
b) CGM powiadomi Szpital pisemnie, co najmniej na 14 dni przed planowanym zbyciem
wierzytelności,
c) Jeżeli strony umowy nie osiągną porozumienia co do sposobu i terminu spłat.
4. Zbycie wierzytelności bez zachowania powyższych zasad jest nieważne.
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§7
1. Umowa została zawarta na czas określony od .......................... do ..........................
2. Każda ze stron może rozwiązad niniejszą umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. W razie wcześniejszego rozwiązania umowy przez CGM, CGM zobowiązuje się do zwrotu części
otrzymanego wynagrodzenia ustalonego w §4 pkt.1 umowy, obliczonej zgodnie z proporcją w jakiej
pozostaje okres niezrealizowania umowy do okresu, na który umowa została zawarta.
4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, zwrot kwoty wskazanej w §7 pkt.3 nastąpi w
terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego, ze względu na siedzibę Szpitala.
8. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

___________________________
CGM

___________________________
Szpital
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