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SZCZEGOLOWE WARlJNKI KONKlJRSlJ OFERT
NA lJI>ZIELA;';IE CALOI)OBOWYCII SI'EC.JALISTYCZNYCII SWIAI)CZEN ZDROWOTNYCII
W ZAKRESIE CIIOROR WEWNF,TRZNYCII W II OI>DZIALE CIIOROR WEWNF,TRZNYCII

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE

I) Niniejszc szczeg6iowe warunki konkursu ofert oa zawicranie urnew na udzielanie calodobov.')'ch
spccjalistycznych !hviadczen zdrO\\lotnych w zakresic chaTch wewnlYtrznych w II Oddzialc chaT6b \\'cvme;trznych
w godzinach pomic;dzy 15.30 a 8.00 dnia naste;pnego oraz \••.' soboty. niedziele i swil;ta w godzinach pomii;dzy 8.00
a 8.00 dnia nastcypnego.

zwane dalej "Szczeg61owymi warunkami konkursu orert" okrcSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert.
b) kry1eria oeeny of crt,
c) warunki wymagane od ofcrentow \\' tym zwi~zane ze sposobem przygotov •...ania oferty i trybem ich skladania.
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protestov.' oraz odv.'olari z\i•.i~zanych z tyrni czynnosciami.

2. W celu prawidlowcgo przygotowania i zlozenia S\vojcj oferty, oferent winien zapoznac sicy ze \\lszystkirni
inforrnacjarni zawartyrni w niniejszych SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawic art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dziatalnosci
leezniezej (leksl jedn. Dz. U. Z 2015 r., pOZ. 618 Z pOin. zm.). art. 140, art. 141, 146 usl. 1, art. 147- 150, 151 usl. I,
2 i 4 - 6. art. 152, J 53 i art. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdro\ ••'otnej
finansowanych ze srodkow publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r .. poz, 1793 z poin. zrn.) oraz zarz~dzenia
Dyrektora Szpitala Wolski ego Nr 286/2016 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie udzielenia zamowicnia na udzielanie
calodobowych specjal istycznych ~h\liadczeri zdrowotnych w zakresie chorcb wewncytr7.nych \\1 II Oddziale choreb
we\\lnt;trznych oraz przeprowadzenia konkursu ofert na \,,)'konywanie s\\liadczen zdrowotnych \\1 przcdmiotowym
zakrcsie. zwancgo dalej zaTZ.4dzenicm.

-to Udzielaj~cy zarnewicnia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tCffilinem skladania ofert. przesuniercia
teffilinu skladania ofert. uniewaznienia postt;powania konkursowego oraz przesuniercia tcrminu rozstrzygnit;cia
postt;powania w przypadku koniccznosci uzupelnienia dokumcntow przez cferenta.

5. W sprawach nicuregulowanych w niniejszych S\VKO 7.astosowanie maj~ przcpisy i postanowienia wskazane w pkt.
3.

6. Ilekroc \••: "Szczcgolowych warunkach konkursu ofert" oraz w zal~cznikach do tego dokumentu jest mowa 0;

I) oferencic - to rozumie si~ przcz to pOOmiot, 0 ktoT)m mowa art. 26 ust. I Usta\ ••:y z dnia IS kwietnia 20 II r.
o dzialalnosci leczniczej, zarcjestrowany jako podmiot wykonuj<}cy dzialalnosc lecznic~ w formie
indywidualnej spccjalistycznej praktyki lekarskiej. 0 ktorej mowa w usta\'y'ie 0 dzialalnosci leczniczcj.

2) Udziclaj1Jc):m zamo",ienia - rozurnie sier przez to Szpital Wolski irn. dr Ann)' Gostyriskicj Samodzielny
Publiezny Zaklad Opicki Zdrowolncj;

3) formulsrLu ofert): - rozumie si'Y przez to obowi,!zuj,!cy fOffilularz oferty przygotowany przez Udzjclaj~cego
zamowienia. stanowi,!cy zahtcznik nr 3 do zarz~dzenia wska7.ancgo w pkt. 3 ..Postanowien ogolnych";

4) pnedmiocie konkursu ofert - rozumic si,¥ przcz to calodobowe spccjalistyczne swiadczenia zdro\ ••.'otne w
7..akresie chorob wewncrtrmych wykonywane w II Oddziale chorob wc\ ••..ncytrzn)'ch w dni powszednic w
godzinach pomicydzy 15.30 a 8.00 dnia nastcypnego oraz w soboty. niedzicle i sv.:ic;ta w godzinach pornic;dzy 8.00
a 8.00 dnia nastcypnego.

5) umo"ie - rozumie sit; przez to wzor umowy opracowany przcz Udzielaj~cego zamowienia. stanowi,!cy
l.al1Jcznik nr 4 do zar14dzenia wska7.ancgo w pkt. 3 ..Postanowien og6Inych".

Rozdziaill. PRZEDMIOT POSTF;I'OWANIA KONKURSOWEGO

I. Przedmiotem zal110wienia jest udzielanie $vlriadczcn zdrowotnych w zakresie calodobowych specjalistycznych
swiadczen zdrowotnych w zakresie chorob wewnc;trznych w II Oddziale chor6b wewnertrznych w dni powszcdnie
\\' godzinach pomit;dzy 15.30 a 8.00 dnia naste;pnego oraz w soboty. niedzielc i swierta w godzinach pomicrdzy 8.00 a
8.00 dnia n3Stcrpncgo.

2. \\'ykonywanic swiadczcn zdrowotnych stanowi(}cych przedrniot zarnowienia obejrnuje okres od dnis 01 stYC'lnia
2017 r. do dllia 31.12.2017 r. z mozliwosci" przcdluzenia w ronnie podpisanego przez obic strollY urnowy ancksu
do dn;a 31, 12,20 IS r.

3. 4czna szacunkowa Iiczba godzin objerta przedrniotem 7..arnowienia wynosi rniesie;cznie 171 ~od7.in.
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4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostanq wybrane najkorzystniejsze oferty. w liczbie
zapewniajqcej wyczerpanie liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie swiadczen ''''C wskazanym zakresie.
''r'skazanej w pkt. 3. zawierajqcc propozycje cenowe znajdujqce pokrycie w wielkosci srodkow przeznaczonych na
sfinansowanie przcdmiotu zamo\'v'ienia.

5. SzczcgDtO\••'e warunki wykony\',:ania swiadczen okreslaj'J odpowicdnie przepisy. a w szczeg61nosci przcpisy ustaw)"
z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych oraz
postanowienia um6w za\vanych przez Szpital Wolski. z ktorymi oterent Oloie sicr zapoznae w siedzibie
Udzielajqcego zamowicnia.

Rozdzial JII. WARUNKI WYMAGANE OJ) OFERENTOW

I. Ofertt; sklada ofercnt posiadaj.,cy prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj"cy odpowiednimi
kwalifikacjami (tytul specjalisty/specjalizacja II lub I stopnia w dziedzinie chor6b wewn~trznych lub rozpocz~ta
spccjalizacja w dziedzinie chorob ,\'cwm:trznych).

2. \Varunkiem dopuszczenia do udzialu w postc;powaniu jest przedstawicnie przcz oferenta ''':pisu w rejestrLc
prowadzonym przez wJasciwq okn;gowq radt; lekarskq 0 wykonywaniu dzialalnosci leczniczej w formie
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. 0 ktorej mowa w przepisach ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

3. Ofen a zlozona prLCZoferenta powinna bye kompletna. zlozona zgodnie z vr'ymogami opisanymi w niniejszych
SWKO na formularzu udostcrpnionym przez Udzielaj"ccgo zamowienia oraz zawierac wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w trdci formularza ofen owego.

4. W niniejszym postt;pO\'r'aniu konkursowym niedopuszczalne jest zlozenie ofen altematywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Ofercnt skiada ofertc; zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczegolowych warunkach konkursu ofert"
na fonnularzu udostltpnionym przez Udzielajqccgo 7.amowienia.

2. Liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczcn zdrowotnych w miesi.,cu w Oddziale przezjedncgo oferenta
nie powinna bye mniejsza nit 24 ~odzin)'.

3. Ofercnci ponos74 wszclkie koszty zwi.,zanc z przygotowaniem i zlozeniem oterty.
4. Ofertt; stanowi wypelniony formularz ofert)' wg zal~czoncgo wzoru wraz zal~cznikami wymienionymi w formularzu

ofcrty.
5. Oferta winna bye sporzqdzona w spos6b przejrzysty i cz)1elny.
6. Ofertlt oraz wszystkie zal~ezniki nalet)' sporzqdzie w jt;zyku polskirn pod rygorem odrzucenia oferty.

z wylqezeniem pojlte medycznych.
7. Ofertlt oraz kazdq zjej stron podpisuje ofercnt osobiscie.
8. Strony ofert)' oraz miejsca. w ktorych naniesione zostaly poprawki. podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonane

jedynie poprzez przckreslenie blltdnego zapisu i umieszczenic oOOkniego czytelnego zapisu poprawnego.
9. Ofcrcnt moze wprowadzie zllliany lub wycofae zloton,! ofertt;. Zmiana oreny nastt;puje poprzcz zloi.enie nowej

ofeny zawierajqccj zmiany i uzupdnionej 0 adnotacjlt 0 wycofaniu ofeny zloi.onej wczcSniej. Wycofanie ofen)'
nasterpuje poprzez pisemne powiadomienie Udzielajqccgo zamowienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zlozenie
nowej lub "'Ycofanie oferty maze nastqpie nie p6iniej jednak nit przed uplywern tcrminu skladania orert. Wyrnogi
oznaczenia koperty opisane w pkt. II stosuje sierodpowiednio.

10. orerter wraz z wymaganymi zal.,cznikami nalezy umiescie w zamknitylcj kopercie opatrzonej napisem: ..Km,kuTS 1111

speejalistycz"e .i ••..illllczellia ztirowol"e w zukresie dllJr(ib we••.."flrzll)'c1l w II Ollt/vall- c1llJr(;h wewllftr:'lIyd,"
i przesJae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17.01-211 Warszawa.

II. Udzielajqcy zamowienia zastrzega. it nie jest mozliwe Iqczenie s\',:iadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zamowienia na swiadczenie zdrowotne z.a,••:artej w wyniku niniejszego konkursu z 7.atrudnieniem na podstawie
slosunku pracy 7.awartym z Udzielaj,!cym zamowienia.

12. Oferta zloiona prlel. oferenta. z ktorym Szpital Wolski rozwi'lzal umower na udziclanie swiadczen zdrowotnych w
zakresie objt;tym przedmiotem niniejszego postltPowania w trybie natychmiastowym z przyczyn le~cych po stronie
ofercnta - podlega odrzuccniu.

Rozdzial V. INFORl\1ACJA 0 DOKUMENTACH ZALt\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

I. W eelu uznania. ie ofen a spdnia wymagane warunki. oferent zobowiqzany jest dolqcz)'c do ofeny dokumcnty
wskazane w formularzu oreny.

2. Dokumenty. 0 ktorych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu. oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonej przcz siebie za zgodnosc z ol)'ginalem.

3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedlozonych dokumcntow Udzie1ajqcy zamowienia moze za4dac od oferenta
przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumcntu. gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wqtpliwosci co do jej prawdziwosci.

4. Oferent jest zoOOwiC!zanydo przcdstawienia wpisu do rcjestru poomiotow wykonuj,!cych dzialalnosc leczniczq w
formic indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 k"•.'ietnia 2011 r.
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o dzialalnosci leczniezej.

Rozdzi,,1 VI. ;\HEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofertpklada sip' siedzibie Szpitala Wolski ego. Paw. II. pok. lOa do dnia 0 I grudni" 2016 r. do godz. 10.00.
Do hezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami zc strony Udzielaj~cego zamo\vienia uprawniony jest Dzial
"'adr i Szkoleri. tel. 022-38-94-888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\

Oferent zwic,l.any jest ofert~ do 30 dni ad daty uplywu terminu sktadania ofert.

Rozdzial VIII. KOMIS.IA KONKURSOWA

I. \\' eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj,!cy zamowienia powoluje komisj(( konkursow4.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursO\\'ej i tryb post~powania okresla ..Regulamin pracy Komisji

konkursowej" obowi4zuj4ey na podstawie zar74dzenia wskazanego \\1 pkt. 3 •.Postanowien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlcgaj4ca wyl4czeniu z udzialu w komisji w przypadkach \\o'skazanych w

..Rcgulaminie pracy komisji konkursowej".
4. \V razie koniecznosci wyl~czenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn. 0 ktoryeh 1l10wa w pkt. 3. nowego

czlonka komisji powoluje Udzielaj"ey zamowienia.
5. Udzielaj4cy zamowienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okrcSlonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa Iiczye b'tdzie, pomimo \vyl~cleniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj(Jey zamowienia wskazuje nowego przewodnic7.."ecgo. jesli wyl'lezenie czlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelniqcej tt; funkcj<;.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisjr;; konkursow<! brak6w formalnych w zlozonej ofercie, Komisja konkursowa

wz)'wa oferenta do ich uzupclnienia poprzez zamieszczenie informaeji 0 brakach na zewn~trznej stronie intcrnetowcj
Szpitala \Volskiego pod adresem \\'ww.wolski.med.pl podaj(Jc nazw~ (irni~ i nazwisko) oferenta. stwierdzonc w
ofercie braki oraz ostatec7ny tennin ich usuni~cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zarnicszcza infomlacjc; 0 odrzuecniu
ofeny na zewncrtrznej stronie intemetov,:cj Szpitala Wolskiego pod adresem W\\'\,:.\,,-olski.med.rl wskazuj<}c nazw~
(imi'r i nazwisko) skladaj~cego odr7..ueon~ofertt; oraz przyczyn~ odrzucenia ofcrty.

Rnzdzi"IIX. MIE.ISCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwareie zlozonych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konfcrencyjna
w dniu 01 grudnia 2016 r. 0 godzinie 12.00.

Rnzlizi,,1 X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELA.IJ\CEGO ZAJ\10WIENIA MAKSYJ\1ALi'iA CENA
JEDNOSTKOWA

I. Proponowana przez Udzielaj4cego zamowienia maksyrnalna cena za jedn" godzint; udzielania swiadezen
zdrowotnych wynosi:
- dla lekarza posiadaj~cego II stopnien specjalizacji lub lekar7.a posiadaj~ccgo tytu! spccjalisty w dziedzinic chor6b
we\\:n((trznych - 65.007.1 bruUo
- dla lekarza posiadaj<Jcego I stopien speejalizacji w dziedzinie ehorob \\t'cwm;trznych - 60.00 zl brutto
• dla lekarza w trakcie spccjalizaeji w dziedzinie chorcb wcwm;lrznyeh - 50.00 zl brutto

2. Ceny wskazane w pkt. 1 zostaly przyj~te \\1 oparciu 0 wielkosc srodk6w przcznaczonych na sfinansowanic s\\'iadezen
be;d<Jcychprzedmiotem zamowienia.

3. Oferty zawieraj~ce ceny przckraczaji.}ce kwoty wskazane w pkl. 1 uznaje sic; za nieodpowiadaji.}ee wymogom
formalnyrn i podlegaj<)ce odrzuceniu.

Rnzdzi,,1 XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Komisja konkursowa dokonujc oeen)' ofert.

Kr),teria neen)'
I. Kwalifikacje ofcrenta. 200/0
2. Doswiadczcnie - 20%
3. Cella - 40%
4. Dost~pnosc - 20%

Maksymalna liczba punkt6w za ocen'Yoferty wynosi: 3." pkt.
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Ad, I. KW~Ilifikarje oferenta.
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny kwalifikaeji ofcrenta bierze pod uwag.; nast~puj"!ce dokumenty stanowi"!ce
7..aI"cznikido formularza oferty:

T}1UIspccjalisty lub II stopien spcejalizacji w dzicdzinie chorob wcwn~trznych - 3 pkt.
I stopiel} spccjalizacji \Iy' dzicdzinie chorob wcwnertrznych - 2 pkt.
Kopia karty spcejalizac)jnej poswiadczaj"ca rozpocz~t" specjalizacj~ w dziedzinic chorob \••'ewn~trznych - I pkt.
Zaswiadczenia 0 ukonczonych kursach, szkoleniach, warsztatach itp. w zakresie stanowi"cym przedmiot
zamowienia. z okrcsu 2015.2016 w ilosci min. 3 szt. - 1 pkt.

4czna lic7.ba punktow mozliwa do uzyskania przy ocenie kwalifikacji oferenta wynosi 5 pkt.

Ad. 2. Dos\,,'btdczenie.
Komisja konkursowa dokonuj<}cocen)' w udziclanill swiadczen bicrze pod uwager doswiadczcnie ofercnta wynikaj<}ce ze
stazu zawodowcgo w udziclaniu swiadczen zdro\,,'otnych w zakresie chorob wcwn~trznych w lecznictwie stacjonamym.
Dokonuj<!c oceny jakosci na podstawie oswiadczenia ofercnta (formularz oferty) Kornisja Konkursowa przyznajc
oferentowi od 0 do 3 )kt. z odnic z nast u. c 'mi zalozeniami:
Stal za\\'odm,,')' w udzielaniu swiadrzen w zakresie chorob wewn~trznych w lecznictwie LiC'zba
staC"onarn m unktow
I - 5 lat I kt.
6. 10lat 2 kt.
ow k 10lat 3 kt.

W przypadku niepclnych lat kalendarzowych niepdnc lata stai:u pracy zaokr<!gla sier w dol. Ofercnci posiadaj"cy
doswiadczenie w udziclaniu swiadczen w zakrcsie chor6b wewn((trznych w lecznictwie stacjonarnym ponizej I roku z
oceny kryterium ..doswiadczenic" otrzymujj;J0 punkt6w.

Ad. 3. Cena brutto (bez podatku VAT stanm\"i rent; netto)
Komisja konkllrsowa dokonuj~c oceny cen zaproponowanych przez oferenta nic bierze pod uwagt; ofcrt zawicraj<Jcych
propozycje cenowe za jcdn<J godzin~ wykonywania swiadczen przewyzszaj"cc wartosc srodkow przeznaczonych na
reaIi7..acj~przedmiotu post~powania.
Dokonuj'Jc occny cen proponowanych przez oferenta w formularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje ofercntO\\ii od
I do 4 pkt. zgodnie z nast~puji!cymi 7..alozeniami:

a) Ola orerentow z t},tulem specjalist}' w dziedzinie C'horob wewn~trzn:yC'h lub ze specjalizaC'ji) 11 stopnia w
dzicdzinie C'horob wewnptrzn,,'C'h:

Cena nrononowana nf'LCZoferenta Liczba Dunkto",'
60,0 I - 65,00 zl I okt.
55,01 - 60,00 zl 2okt.
50,00 - 55,00 zl 3 pkt.
Ofcrty zawicraj<}ce propozycje cenowe ponii:ej 50.00 zl za katd'J godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych b~d"
uznane za oferty zawieraj,!cc raLlco nisk~ cenlYw stosunku do przcdmiotu zamowienia i b~di! podlcgaly odrzuceniu.

b Dla oferentow ze s er'alizac', 1 sto nhl w dzicdzinie chorob wewn trzn".C'h:
Cena ro onowana rzez oferenta Liczba unktow
55,0 I - 60,00 zl I kt.
50,0 I - 55,00 zl 2 kt.
45,00 - 50,00 zl 3 kt.
Oferty zawieraj"!ce propozycje cenowe ponizej 45.00 7.1 za jedn" godzint; udzielania swiadczen zdrowotnych b<:di!
uznane za oferty za\'.:ieraj,!ce ra~co nisk<}cenlt w stosunku do przedrniotu zamowienia i be;d"!podlegaly odrzuceniu.

48,0 I - 50,00 zl
44,0 I - 48,00 zl
35,00 - 44,00 zl
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Ad. -to Dosttrpnosr
Dla s\'.:iadczen zdrowotnvch ob' tych st owaniem konkursO\\o' '111 w II Oddzialc chorab wewn trznych:
i\linirnalna i10sr odzin oferowa",:ch rlez oferenta
24 -40:30
41 -64,5
65.81

Ocena kOllCOW~1ofert.y - din kaide~o Z lakresow - zostanie \o\;yliclona w~ nast,:puj'lre~o Wloru:
\VO = LpK , 20% + Lpl>] , 20% + LpC , 40%+ Lpl>2 , 20'Y.,

[!,d:ie:
W() - ocena kOflcOlral?ferty
LpK - liehu punk/l)w H)'nikajqca = ocen)' kwalifikacji ojerenta
LpDI -Iic=ha punk/6w u)'nikajqca = ocen)' dO.iwiadc=enia ljakosdj oferenta
LpC - Iic=baplInk/dw H~vnikajqca= neeny cen)' prnponowanej pr=e=l?feren/a
LpDl - Jic=bapunkJim' HTnikl~iqca= oceny dostfpnosci .iwiadc=ell /ld=ielanych p,.=e=a/eren/a

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF,CIE KONKURSU, WAIWNKI ZAWARCIA UMOWY

I. Rozstrzygni(fcie konkursu oznacza wskazanie ofercnto\'.: wybranych w wyniku post~powania konkursowego
zapcwniaj"cych realizacj~ 7.apotrzebowania Udzielaj<}cego 7..amowicnia odnosnic ilosci godzin wykonywania
s\'I"iadczcti stanO\\o'i<}cych przcdmiot zamowienia. ktorz)' uzyskali l1}cznie ze wszystkich kryteriow najwic;ks74 ilosc
punktow.

"') Rozstrzygniercie konkursu ofert oglasza sier w nHejscu i tenninie okreslonym w ogloszcniu
o konkursie of en. na tablicy ogioszeri \\' siedzibic Udzielaj<}cego zamowlenia oraz na zewn<;trznej stronie
intemetowej Udzielaj<}ccgo z.amowienia. podaj,,!c nazw~ (imier i nazwisko) oraz siedzib~ (mi~jscc zamicszkania
i adres) OferentalOfcrentow. kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rOlstr.zy:::nif;cia ofert wyznacza sier na dzieri 12 ~rudnia 2016 r.o godlinie 1-t.OO
4, Ofcrentom wybranym w wyniku posterpowania konkursowego Udzielaj~cy 7.amowienia wskazuje termin

i rniejsce zawarcia i podpisania umow)'.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala \Volskiego 0 uniewaznienie posterpowania

konkursowego w przypadkach okreslonych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej.
6. \V przypadku przekroczenia liczby godzin objertcj zapotrzebowaniem. wskazanej w Rozdz. 11 pkt. 3. w wyniku

wyboru wi~kszej ilosci oferentow ze wzglt;du na koniccznosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj<}cych kr)1eria oceny of en
na tym samym poziomic punktowym. Udzielaj'Jcy zarnowienia 7.astrzega sobie prawo okreslenia w umowie zawanej
w tym oferentami takiej ilosci godzin wykonywania swiadczcri. ktora umozliv.:i dostosowanie warunkow umowy do
zapotrzebowania Udzielaj<tcego zamowienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE

I.

.'.

4.

5.
6.

7.
8.

\V toku posterpowania konkursowego. jcdnakze przed rozstrzygnil;ciem konkursu. oferent moze ziozyc do komisji
konkursowej w terrninie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej cz)'nnosci. w formic pisemnej
umoty\\'owan)' protest.
Protest zlozony po tenninic nie podlega rozpatrzeniu.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci<tgu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi
skladaj<}cemu protest. Nicuwzglc;dnienie protestu wymaga uzasadnicnia.
Do CzaSll rozpatrzenia protestu postc;powanie konkursowe zostaje zawicszone. chyba te z tresci protcstu \vynika. zc
jest on bczzasadny.
W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja pO\\-1arza zaskarzon<t czynnosc.
Ofcrent. moze zlozyc do Udzielaj1}cego zamowienia odwolanie dotycz(Jce rozstrzygni~cia konkursu w ci::,gu 7 dni od
dnia ogloszcnia 0 rozstrzygnierciu.
Odwolanie zlozone po tenninic nie podlega rozpatrzcniu.
Odwolanie rozpatrywane jest w tcrrninie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wnicsienic odwolania wstrzymuje zawarcie
umow)' do czasu jego rozpatrLcnia.

Rozdzial XIV. rOSTANOWIENIA KONCOWE

Dokumenty dotycU!ce postc;powania konkursowego prLechowywanc s'} w siedzibic Udziclaj"ccgo zamowienia.
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Za/qc:nik nr 3 do Zar:qd:enia
Dyrek(ora S:pita/a IVo/skieRo Nr 286/20/6

: dnia 23.//.211/6 r.

Warszawa. d 11 ia .

Szpital Wolski im. dr Ann)' Gostynskicj
Samodziclny I'llbliczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w \Varszawic
III. Kasprzaka 17
01 - 211 Warszawa

() fEn TA

na udziclanie calodobowych speejalist)'cznych swiadczen zdrowotnych w zakresie choroh

wewn~trznFh w It Oddzialc chorob wewn~trznych

1111 if; i naz\\'isko , .

PESEL.. .

Zaw6d .

N r pra\\'a \\'ykony\\'ania w\\'od u , " , " _ _.. ,

Specja Iizacja w zakrcsie (stopieJi) .

Nr dokumentu potwierdzaj~cego uzyskan ie tytutu specjal isty ,., , ' , , ,", ,.

Nr wpisu do rejestru ind)~,'idualnych praktyk lekarskich prO\\iadzonego przcz wlasciw~

OR L.. .

Data wpisu do CEIDG .

NiP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zalllieszkania , .

Adrcs do korespondencj i (0 iIe nie pokrywa si~ z adresem zamicszkania) .

PrLcdmiotem niniejszcj ofcrt)' jest udzielanie calodobO\\')'ch spccjalist)'czll)'ch swiadczen zdrowotn)'ch w
lakrcsic chor6b wcwnt;trzn)'Ch w II Oddzialc chor6b \\'cwnt;trLn)'Ch, l~odnie z przedmiotcm zam6wicilia
wskazan)'m w Slclcg610wych Warunkach Konkursu Ofcrt~ na 7.asadach okrcsloll)'ch we wzorze IImow)" Ila
udzielanic swiadclcn zdrowotnych obj\'t)'ch konkurscm.

Of ERE :'IT OSWIAI>CZA, Ii.:

I. Zapoznal si~ z treSci~ ogloszenia 0 konkursie, SWKO oraz projektem umowy i nie zglasza ?.aslrzezeJi.

2. SwiadczcJi zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie. w
miejscu \•...skazanym przez Udzielaj~cego zamowienia oraz przy uzyciu sprz~tu nalez(Jcego do Udzielaj'1cego
zamowienia,

3. Prowadzi indywidualn~ specjalistyczn~ praktyk~ lekarsk~ wpisan~ do rejestru podmiotow \')'konuj~cych
dziatalnosc lecznicZ4 prov.:adzonego przcz ORL zgodnie z danymi wymienionymi na wst~pie ninicjszej orerty.

4. S\•...iadczen zdrowotnych udzielac b<;dzie osobiscie.
5. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowicdzialnosci cywilnej (oc) na minimaln'1 kwot<; gwarantowan'1

w wysokosci _ / Zobov.;iqzuje sil; do przcdlozenia kapij polisy ac w tcnninic
okreslanym we wzorze umow)'."
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6. Oswiadeza. ii Szpital Wolski nie rozwi~lal z nim umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakrcsie
objt;tym prLedmiotem niniejszego PostlfpO\\!ania w trybie natychmiastowym z przyczyn lez~cych po stronie
oferenta.

7. Dcklarujc minimaln~ Iiczb\, godzin \vykonywania swiadczcn zdrowotnych w micsi(lcu:
• ealodobowe speejalistyezne swiadezenia zdrowotne w zakresie ehorob wewn~trznyeh w II Oddziale ehorob

wewn~trznyeh wykonywane w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w
soboty. niedziele i swi~ta w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego; godlin
\\'ykonywania swiadczeri. zdrowotnych.

8. Proponuje nastlfpujqce \\'arunki \\'ynagrodzcnia:
• ealodobowe speejalistyezne swiadezenia zdrowotne w l.okresie ehorob wewn~trznyeh w II Oddziale ehorob

wewn~trznyeh wykonywane w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w
soboty. niedziele i swi~ta w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego; wysokosc slawki w kwocie
............................... zl brullo z.a I godzio~ wykonywania swiadezen zdrowotnyeh.

9. Zakres posiadanyeh kwalilikaeji udokumentowal zal~eznikami od nr 4a do nr .

10. Oswiadcza, it. sv,'iadczeJi zdrowotnych W 7..akresicobj~tym konkursem udzielal w lecznictwie stacjonarnym przez
okres Iat i zobowi~zuje si~ do okazania na z~danie Udzie1aj~eego zamowienia dokumeotow
potwierdzaj~eyeh wskazan~ ilose lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

I. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG - zlIl. IIr I.

2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiotow wykonuj~eyeh dzialalnose leeznie~ - zgodnie z ustaw~
o dzialalnosci leezniezej - prowadzonego przez ORL - zal. 1/r 2,

3. Poswiadezona kopia nadania NIP - zlli. 1/r 3,

4. Kopie dokumentow dotyez~eyeh prawa wykonywania zawodu lekarza posiadanyeh kwalifikaeji. w tym
speejalizaeji - wi. 1/r 411,4h, itd. Ij.:
- dyplom ukonezenia studiow;
- prawo \\')'konyv.:ania 7.3wodu lekarza;
- dokument potwierdl.aj~ey uz)'skanie l}1ulu speejalisty lub speejalizaeji II stopnia w dziedzinie ehor6b

wcwn~trznyeh (dodatkowo ewentualnie: l}tul naukO\,y lub speejalizaeje w dziedzinie kardiologii.
diabetologii. endokrynologii);

- inne dokumenty potwierdzaj~ce kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

5. Zaswiadezenie Ickarskie 0 braku przeeiwwskazan do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj<;t)'eh
przedmiotem zarn6wienia - za/. IIr 5,

6. Kserokopia polisy OC lub zlozone oswiadczenie 0 przedlozeniu polis)' - :al. I/T 6,

7. Wykaz podmiot6w. w kt6ryeh olerent udzielal swiadezen zdrowotn)'eh w zakresie chor6b wewn~trznyeh
\V lecznictwie stacjonamym z podanicm okresov....w ktot)'ch usJugi te byly swiadczone - ZlI/. 'If 7.

* lIiepotr:.ehlle .dre.<:lit

(pOtlpi., i.pi.ecZfc o/erel/III)
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lu/qcznik I1r .J do :ar:qd:enia
Dyreklora S=pilala Wolskiel(o or 286/2016

z dnia 23.11.2016 r.

WZ()R UMOWY
NA UnZIELANIE CALOnOIlOWYCH SI'ECJALlSTYCZNYClI SWIAnCZEN ZnROWOTNYCH W
ZAKRESIE CHOR6B WEWNF;TRZNYCII W OI)1)ZIALACH WEWNF;TRZNYClI SZI'IT ALA

WOLSKIEGO

za\\o'arta w dniu 2016 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalcm Wolskim im. dr Aooy Gostyliskicj Samodzicloym I'ublicznym Zakladcm Opicki Zdnmotncj,
zarejestrowanym w S~dzic Rejonowym dla m.st. Warszawy. XII Wydzial Gospodarezy. pod or KRS: 0000226288.
posiadaj~eym NIl' 527-1O-~S-~83 oraz REGON 011035381, reprezentowanym przez:
Dyrektora - Roberta Mazura
zwanym dalej Udzielaj'lcym zamowienia

a

Panem/Paniq , adres: .
zarejestrowanym w ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
wpisanym do rejeslru podmiotow wykonuj~eyeb dzialalnosc leezniez~ - nr ksi~gi:
posiadaj~eym NIP i REGON .
zwanym dalej Prz).jrnuj~c~'m zamowienie

/'r:J.'inJl~iq()' :amnwienie :05ta/ wybrany w u)'niku konkur.'ili olert na ud:;e/anie .\'pecjalistyc:nych .,:wiadc:el1
:drowotnych pr:e= podmiot). okre.aone wart. 26 ust. I Ustaw)': dn;a 15 kw;etn;a lOll r. 0 d:ialalno.{ci lec:nic:ej
(Ieksljedn. Dz. U. z 2015 r.. poz. 6/8 z po:n. zm.).

~I
I. I'rzedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie 7.amowienia na wykonywanie ealodobowyeb speejalistyeznyeb

swiadczcn zdrowotnych w zakresic choreb wewn~trznych \\' 11 Oddziale wewn~trznym Szpitala Wolskiego
w dni powszednie w godzinaeb pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w soboty, nledziele i swi~ta
w godzinaeb pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego, zwanyeb dalej swiadezeniami zdrowotnymi, dla
pacjent6w Szpitala \Volskicgo w szczegolnosci dla osob b~d')cych swiadczcniobiorcami w rozumicniu
przcpis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczcniach opicki zdrowotncj tinansowanych ze srodk6w
publieznyeh.

2. Prl.)'jrnuj'lc)' zamowienie zobowi')zuje si<: do wykonywania calodobo\\)'ch specjalistycznych swiadczcn
zdrowotnych w zakresie chor6b wewn(ftrznych w 11 Oddziale wc\vn~trznym Szpitala \\'olskiego \\i dni
pO\\:szednie W godzinach pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nash;pncgo oral.. w sobot)', niedziele i swi~ta
w godzinaeb pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nasl~pnego, a w szezegolnosci:
a) udzielania swiadezen zdrowotnyeh polegaj~eyeh na wst~pnej diagnostyee i podj~eiu leczenia w zakresie
niezb~dnym do stabilizaeji funkeji tyeiowyeh osob znajduj~eyeh si~ w stanie naglego 7.agrotenia tyeia lub
zdrowia.

b) udzielania swiadczen zdrowotnych oraz porad obejmuj~cych swiadczenia diagnostyczno - terapcutyczne
paejentom bospitalizowanym w oddzialaeb szpitalnyeb.

3. Swiadezenia, 0 ktoryeb mowa w ust. 2 udzielane b~d~ w eyklaeb trwaj~eyeh nie dluzej nit 2~ kolejne godziny,
a kolejne c)lle nie nasttrPuj~ bezposrednio jcden po drugim.

4. \V ramach udzielania swiadczeri zdro\\iotnych stanowi",cych przedmiot niniejszej urnowy Przyjmuj~c~'
z31116wienie jest zobowi",zany do przekaz)'\\iania raport6w lekarskich w sposob przyj~ty u UdzicI3j'lCe~o
zam6wienia.

5. Za \••.-ykonywanie czynnosci, 0 ktorych 1110waw pkt. 4 Prz)'jrnuj~cemu zamo\\'ienie nie przysluguje
dodatkowe wynagrodzenie.

~ 2
I. (»rz)jrnuj'lcy zamowienie zobowi(lzuje si~ do udzielania swiadczeri zdro\\'otnych, 0 ktorych mowa w * I
w dniach i godzinach okrcslonych w hannonogramic, sp0rz.£)dzanym wed lug W10ru stanowi(lccgo Zal~cznik
nr I do niniejszej umowy. na okresy miesil;czne w fonnie pisemnej. uzgodnionym z Ordynatorcm II Oddzialu
choreb wewn~trznych lub inn') osob~ wskazan", przez Udzielaj~ce~o l.am6wienia.

2. Harmonogram. o.ktorych mowa w ust. I podlegaj') katdorazowo zatwierdzeniu przez osob(f wskazan", pr.lez
Udzielaj'lcego zam6wienia, przed rozpocz~ciem miesi",ca kt6rego dotycz').

Prz~jrnujl!cy 7.arn6""ienie zobowi')zuje
i oswiadeza, it wykoriywac je b~dzie

~3
si€; do \\tykonania uslug, 0 ktorych mowa w ~ I
z zachowanicm naletytej starannosci. zgodnie z
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i standardami post~powania obowi,!zuj,!eymi w zakresie ehorob wewn~trznyeh, na zasadaeh wynikaj,!eyeh z ustawy
o zawodaeh lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 464 z pom. lin.), ustawy 0 dzialalnosei
leezniezej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z pMn. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodkow publieznyeh (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 1793 z pMn. zm.), ustawy 0 prawaeh
paejenta i Rzeezniku Praw Paejenta (teks! jedn. Dz. U. z2016 r., poz. 189 z pMn. zm.) i innyeh przepisow
reguluj,!eyeh zasady udzielania swiadezeri zdrowotnyeh w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d,!eyeh przedsi~bioreami
oraz ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh (leks! jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z pMn. zm.) i innyeh przcpisow
reguluj,!eyeh zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadezeri zdrowotnych w podmiotaeh
leezniezyeh nie b~d,!eyeh przedsi~bioreami.

. ~4
I. Sv,:iadczenia zdrowotne obj-rte nmlcJsn} umowi} udzielanc b~d'J prLCZ PrzyjrnujlJccgo zam6n"ienic

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szezegolnosci w II Oddziale ehorob wcwn~trznyeh, przy utyeiu sprz~tu
medyeznego oraz aparatury medyezncj, ktoryeh obsluga jest mu znana, stanowi,!eyeh wlasnose Udzielaj'lecgo
zamowicnia. Sprz~t i aparatura spelniaj,! wymagania niezb~dnc do wykonywania swiadezeri obj~tyeh niniejsz,!
umowq.

2. PrLyjmuj~cy zamowicnie zobowiqzuje si~ do korzystania z pomieszczen oraz sprzt;tu j aparatuf)' mcdycznej,
naletqeyeh do Udziclaj,!ccgo zamowicnia zgodnie z ieh przeznaezeniem i w eelaeh okreslonyeh w niniejszej
umowie.

3. Przyjmuj,!cy zamowienic zobowi,!zuje si~ do ponoszenia kosztow napraw sprz~tu medyeznego naletqeego do
Udziclaj'lccgo zamowic"ia, uszkodzoncgo w wyniku dzialari zawinionyeh przez Prl)'imuj,!ccgo
zamlm'icnic.

~5
Umowa zostaje zawarta fla czas okreslony od dllia r. do r. z moiliwosciq
przedlutenia w formie podpisanego przcz obie strony umowy aneksu do dnia r.

~6
Ziccenia na badania diagnostyezne i transport b~d,! wystawianc przez Przyjmuj,!eego zamowienic, wed lug zasad
obowi'lzuj,!eyeh u Udziclaj'Iccgo zamowienia, z ktorymi Przyjmujqey zamowienie zostal zapoznany.

P
J. PrL)'jmuj~c)' zamowicnic zobmvi')zuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotnych

wskazanych \\' umO\\"ach 7.3wartych przez Udziclaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszcm Zdrowia
i innymi podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowi'lZuj,!eyeh u Udziclaj,!ccgo zamowic"ia, z ktorymi to
zasadarni zostal zapoznany,

2, Na 74danic Udzielaj~cego zam6wienia prz)'jrnuj"Jc)' zarn6wienie zobowi'lzany jest do przcdstawienia
dokumenrow wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadezeri pod rygorcm wypowiedzcnia umowy
przez Udzielaj"lcego zam{m:ienia.

~8
l)rL)'jrnuj"Jcy zarn6wicnie zobowi'lzujc silt do pro\\:adzenia dokumentacji mcdycznej i statystycznej oraz
dokumenraeji wymagancj przcz NFl, zgodnie z wymogarni obowi'lzujqeymi w podmiotaeh leezniezyeh
nieb~d,!eyeh przedsi~biorcami oraz przepisami i zasadami obowiqzuj~eymi u Udziclajqecgo zamowienia, w tym
z utyeiem systemu informatyeznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyez,!eymi proeedur zwiqzanych z oehron~
danyeh osobowyeh.

~9
I. Za zrealizowane swiadczcnia zdrowotnc. 0 ktorych mO\\-'a w ~ I Przyjrnujltccmu zarno\,,'ienic przysluguje

wynagrodzcnie miesiltcznie w kwocie stanowi'lccj iloczyn wykonanej - zgodnic z zatwierdzonym
sprawozdanicm, 0 ktorym mowa w ~ II - liezby godzin udzielania swiadezeri w eiqgu doby przez stawk~ za
godzin~ w wysokosci zl brutto (slownie: zlotych).

2. Naleznosci z tytulu realizacji umowy Udzielaj~c)' zam6wicnia wyplaca. za rniesi'lc poprzedni. w tcrminie do
14 dni po dniu dostarczenia przcz Prz}'jrnujiJce~o zam6wienie faktury wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w ~ II. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze sprawozdaniem jest
data wplywu oznaezona prezentat'! Kaneclarii Glownej Szpitala Wolskicgo.

3. Naleznosc za wykonane swiadczenia zdro\'.:otne zostanic przekazana Prz)jrnuji:}ccmu zamowienie na jego
rJehunek bankowy wskazany na fakturzc. la dzieJi zaplaty uznaje si~ dzieri obeiqtenia raehunku bankowego
Udziclaj&}ce~o zamowienia

~ 10
I. Minimalna Hose godzin w stosunku miesi~cznym przeznaczonych na wykonywanie swiadczen zdrowotnych.

okt6rych mo\\'a w ~ I wynosi godzin. Przecit;tna maksymalna ilose godzin
przewidzianych do realizacji w stosunku miesi~cznym nie pO\vinna przekroczye godzin.

2. L'lczna s7.Hcunko\va wartosc umO\\:y W okresie jej obowi,!zy\\:ania wynosi: zt Z 7.3strzeieniem ust. 4.
3, Wynikajqce z usf. I zapotrzebowanie na ilose zakontraktO\vanych godzin udzielania swiadczen zdrowotnych

moze ulcc zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj(} funkcjonowania kom6rki organizac)'jnej. w
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ktorej realizowane s~ swiadezenia b~dz zmniejszeniem srodkow finansowych uzyskanyeh od NFl lub innych
platnikow.

4. Udzielaj~ey zamowienia moie powierzyc Przy"jmllj~cemu "amowienie wi~ksz~ ilosc swiadezen obj~tych
ninicjs14 umow'l skutkuj~cych przekroczcnicm Iqcznej sz.acunko\l.:cj \\'artasci umawy. 0 kt6rej mowa w ust. 2.
w ramach srodkow pieni~inych przeznaczonych na ich slinansowanie pochodzljcych z NFl lub od innych
platnikow. jednak nie wi~cej nii 0 20%.

~II
I. Przyjmujqey zamowienie zobowi~zany jest do skladania miesi~cznych sprawozdmi z liczby godzin

udzielanych swiadczeti zdrowotnych \'t'g wzorn stanowi'lcego Zal,!cznik nr 2 do niniejszej ulnawy.
2. Spra\ ••.ozdania. 0 ktorych mo\va w ust. 1 skladane s~ po zakoticzeniu miesiijca kalendarzO\\'cgo oraz po

zatwicrdzeniu. w tenninie do 5 dnia roboczego katdego rnicsiijca za miesiijc poprzcdni. Sprawozdania. po
weryfikacji przepracowanych godzin. 7.atwierdza Ordynator If Oddzialu ehorob wewn~trznych lub inna osoba
wskazana przez UtJzielaj~ccgo zamowienia.

~ 12
Prl.yjmuj<}cy zamowienie zobowiijzuje sit; do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielajqcego zamnw,enia, Narodowy Funduszu ldrowia. inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danych i informacji niezbt;dnych do przeprowadl.cnia
kontroli,

2) noszenia imiennych idenlyfikatorow przekazanych przez Udzielajqee~n zamowienie w zwi~zku z niniejsz~
umow~ i reaIizacji pozostalych obowi~zkow dotycz~eych identyfikatorow okreSlonych w aktach
wewnt;trznych Szpitala Wolskiego,

3) przcstrzegania procedur obowi~zuj~cych u Utlzielaj~('cgo zam{)\\:ienia zwi<}lnnych z wykonywaniem
swiadczen zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

~13
Przyjmuj'Icy 1.arnowicnie nie moze prowadzic w Szpitalu \Volskim dzialalnosci wykraczaj~cej p07n l.akres umowy
i konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej pr"ez Udziel.jqee~o "amowienia,

~14
Udzielaj'lcy zam6wienia zobO\,,'i~zuje si~ zabezpieczyc obslug~ piel~gniarsk~ oraz administracyjn~ i gospodarc~
w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedrniotu niniejszej umow)'.

~ 15
Przy realizacji zadan obj~tych niniejsz~ umowq Przyjmujqey lamowienie zobowi~zany jest do wspo/pmcy
/. personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielaj<tccgo zamowienia.

~ 16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponosl~ odpowiedzialnosc solidam~.
2. Przyjmujqcy z.mowienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale " przyczyn le~cych po jego stronie.

a w szczcgolnosci wynikaj(Jce z:
a, niewykonania lub niewlasciwego wykonania ~h\liadczenia zdrowotnego.
b. nieprawidlowego wystawiania recept podlegaj~cych refundacji prze" Narodowy Fundusz Zdrowia.
c. przedstawienia danych stanowi'lcych podstaw~ rozliczenia niezgodnic ze stanelll faktycznym,
d. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej W spos6b niepravddlowy

i niekomplctny.
c. braku realizacji zalecen pokontrolnych,
f. nieprawidlowego wprowadzania danych zwi~zanych " realizacj~ procedur. a wymaganych przez NFZ.

3. UdLielajCJcy zam6wienia uprawniony jest do z'ldania od I'rzyjrnuj~cego zarn6wienie pokrycia szkody
\'v)'rzqdzonej niewykonywaniem lub niev.;lasciwym \\'ykonywaniem przez I''-L)'jmuj<tcego 7..am{)\\'icnic
niniejszej umowy. w tym m.in. kosztow swiadczen nieplaconych przez NFZ lub innych platnikow z tego tytulu
oraz kar umownych i obowiqzk6w odszkodowawczych nalozonych na Udzielaj~ccgo zamowienia przcz Nf'Z
lub innych platniko\'.' W umowach zawartych z Ud:liclaj~cyrn z~lmo".ienia.

~ 17
Prz)'jrnujilcy zamowicnie zobowiqzany jest do:
I) zloienia kopii polisy (umowy) ubelpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejllluj~cej szkody bt;d~ce

nast~pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen
zdrowotnych - zgodnie z art. 25 ust. I pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz Rozporz-4dzcnia Ministra
Finansow z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowi'Jzkowego ubczpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
podmiotu "ykonuj~cego dzialalnosc lecznicz~ (DL U. Nr 293. poz. 1729), najpMniej w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy, 0 ile powyiszy dokument nie zostal dol~czony do formularza oferty,

2) utrzymywania przcz caly okres obowiqzywania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjncj oraz wartosci
ubelpieczenia okrcslonych w przepisach. 0 ktorych Illowa w pkt. I,

3) przedlozenia zaswiadczenia lekarza medycyny pmcy dotycz,!cego upra\'r'I1ien zwiqzanych ze $wiadczenicm
uslug i w tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologicznych,

Strona3 = S



4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w Warszawie. Szpitala
Wolskiego jako miejsea udzie/ania ,wiadezen zdrowotnyeh oraz przedlotenia Udzjelaj~eemu zamowienia
dokumentu potwierdzaj,!cego zlozenic wniosku 0 w/w wpis w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umow)'. pod rygorem rozwiqzania ummvy. 0 ile powyzszy dokurnent nie zostal dolqczony do formularza
oferty.

~ 18
I. W zwi~zku z udzielaniem ,wiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh zamowleniem Przyjmuj~ey zamowienie

uprawniony jest do wydawania pacjentom zaswiadczen 0 czasowej niezdolnosci do pracy.
2. Reeepty wystawiane paejemom w zwi~zku z wykonywaniem ,wiadezen obj~tyeh niniejsz~ umow~

sporz~dzane s~ na drukaeh udost~pnianyeh przez Udzielaj~cego zamowienia.

~ 19
I. Prz)jrnuj'lcy zamowicnic zObowi'Jzuje si~ do l.3chowania w tajemnicy wszelkich infonnacji. 0 ktorych

powziql wiadomosc przy realizacji postanowien niniejszej umo\\'Y i ktore stanowi,! tajemnicc: przedsi.;biorSh\'a
\\' rozumicniu przepis6w uSlawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (lekst jedn. Dz. U. Z 2003 r.. Nr 153.
poz. 1503 z pOin. zm.) oraz podlegaj~ oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh. zgodnie
z wymogami obo\l•.'i~zuj'lcymj u Utlzielaj~cego zam{)wienia.

2. Prz)'jrnuj"lc)' zamowicnic oswiadcza. i.e znany jest mu fakt. it: trcsc niniejszej urno\\')'. a w szczeg61nosci
przedmiot urno\',:y i \v)'sokosc wynagrodzenia stanowi~ informacjf; publiczn(} w rozumieniu art. 1 ust. I uSlaw)'
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informaeji publieznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z pOtn. zm.). ktora
pod/ega udost~pnieniu w trybie przedmiolowej ustawy. z zaslrzeteniem us!. 3.

3. Prz)jrnuj"lc)' zmnowicnie wyraza zgod~ na udost~pnienie \\" trybic USt3\\'Y.0 ktorej tnowa w ust. 2, zawartych
w niniejszej umowie dOlye~eyeh go danyeh osobowyeh w zakresie obejmuj~eym imi~ i nazwisko. a tak;>e
illne dane wymaganc przez Narodowy Fundusz Zdrov.'ia oraz dane w zakresie finny.

~ 20
I. Prz)jmuj~c)' zamowienic uprawniony jest do przerw w \\:ykonyv•..aniu swiadczcit:

a. przerwy nie przekraezaj~eej I~eznie 30 dni kalendarzowyeh przypadaj~eej w okresie obowi~zywania
niniejszej urno\\'y z zastrzezeniem ust. 2,

b. przerwy zwi~zanej z potwierdzonym udzialem I'rz}jmuj~ccgo zamowienie w szkoleniaeh. sympozjaeh.
zjazdach z zastrzezeniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przenvy. 0 kt6rej mowa w ust. I \\')'maga zgody Udzielaj~cego zamowienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie sv.-'iadczen zdrowotnych w dniach i godzinach.

o kt6rych mowa \\0' ~ 2. przez PrL)'jmuj~cego zam(l\\:ienie, w przypadku niczdolnosci do wykonywania
,wiadezen spowodowanyeh ehorob~. udokumentowanyeh za,wiadezeniem lekarskim. 0 ile Przyjmuj~ey
zamowienie niezwJocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzjelaj~cego zamowienia.

~ 21
Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do odsunil;cia Prz)'jmuj~cego zamowienie od wykonywania swiadczen
zdrowotnyeh. na ezas prLeprowadzenia post~powania wyja,niaj~eego. w przypadku gdy do Udzielaj~ccgo
zam6""'icnia wpJynie skarga lub zastrzezenie dotyczqcc sposobu wykonywania. przez Prz)''jmuj~cego zamowienie,
,wiadezen Ldrowotnyeh obj~tych niniejs~ UIl1OW~.w tym zwi~zanyeh z prowadzeniem dokumentaeji medyeznej
b~di przekazywaniem danyeh wymaganyeh peLez NFZ.

~22
Umowa ulega rozwi~zaniu w nast~puj~eyeh przypadkaeh.:
I) z uplyv,:cm czasu, na kt6ry zostala 7..3Warta.
2) na moey porozumienia Stron.
3) w wyniku oswiadczenia kazdcj ze Stron z zachowaniem 3 miesi~cznego okresu wypowiedzenia.
4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyczyn stanowi~cych raz~ce naruszenie warunk6w umowy. le4cych po stronie I")rz)'jmuj~,ceg{)
zamowienie. a dotycz~eych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen. zaw~zenia ich zakresu lub ich niewlasciwej i10sci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejsl(J umow~ tcrminie wymaganych sprawozdan i infonnacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6\'¥'. uznanych przez Udzielaj'lcego zamo","'ienia zgodnie z procedurami

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim. jesli zwi~zane s,! one z naruszeniem postanowicri niniejszej umowy lub
przcpis6w prawa reguluj~cych 7..3sadywykonywania swiadczen zdrowotnych.

d. \\' przypadku nie uzgodnienia hannonogramu, 0 kt6ryrn rnowa w * 2 urno\\-'y.
5) w \""yniku oswiadczenia Udziclaj~ccgo zamowienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia.

jezeli Prz)'jmuj~cy zam6wienie narusza inne niz wskazane w pkt. 4) postanowienia umoW)'. istotne dla
zapewnienia prawidlowcj realizacji przedmiotu zamowienia.

6) z dniern przekroczenia wartosci umowy wynikaj~ccj z ~ 10 U5t.2.

~23
I. Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do rozwi~zanie umowy bez wypowiedzcnia ze skutkiern

natychmiastowyrn. jezeli PrL)'j muj'lcy zamo""icnic raUJco narUS7.aistotne postanowienia umowy, rj.:



I) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo \\/ stosunku do nicgo za\\iieszonc.
2) przeniosl prawa i obowi~zki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob, trzeci~ bez zgody Udziclaj~ce~o

zamowienia,
3) nie dotrzymal warunkow okrdlonych w ~ 17 usl. I, 2 i 4 umowy,
4) ra~co naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej urnowy .

.., Za ra~ce naruszenie pozostalych istotnych postanowieti urnowy. 0 ktorych rnowa w ust. 1 pkt. 4 uznaje sit;
naruszenie obowi<}zkow wynikaj<lcych z ~ 3 i ~ 19 ust. I niniejszej umowy. kt6rego IJrzyjmujqc)' zam6wienic
nie zaniechal pomimo otrzymania od Udzielajqce~o zam6\\'icnia pisemncgo wczwania do jego zaprzestania
lub naruszcnie obo\',,'i<}zkov,:Z\\ii<lzanychz bczpicczetistwem pacjento\l.:.

~ 24
Udzielaj"}cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi<}7.anianinicjszej urnowy bez \\iypowiedzcnia w przypadku.
w ktorym ulegnie roz\\'i¥3niu umowa zawarta przez UdzielajCJccgo z.amo\\'icnia z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Oswiadczenie 0 rozwi'lzaniu umowy w tym trybie Udzichlji!cy zam6wicnia zloty Prz)'jmuj"}cemu
zam6wienic na pismie. nicz\l,,'locznie po uzyskaniu stosowncj infonnacji.

ps
rrz)'jmujqcy zamowicnie uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku raZljcego naruszenia postanowieli niniejszej umowy dotycz~cych wyplaty
wynagrodzenia. 0 kt6rym mowa w ~ 9 Ust. I. tj. zwloki w jego wyplacie przekraczaj~cej 30 dni. po uprzcdnim
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu UdzielajO:lccgo l.aml)\\'ienia 0 stwierdzeniu powstania zwtoki \v wyplacie
wlw \"''Ynagrodzcnia.

p6
I. \V zakresie nieuregulowanym niniejsz,! umow~ maj~ l.astoso\\'anie m.in. Kodeks cywilny. przcpisy powolane

w niniejszej umowie oraz art. 3041 Kodcksu pmc)'.
2. Realizacj, obowi~zkow wynikaj~cych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia I'rzyjmuj~e)' zamowienie,

~ 27
Umow, sporz~dzono w dwoch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

~ 28
Zmiany do umO\vy dokonywane s<Jw formie pisemnego aneksu. pod rygorem niewaznosci.

~ 29
Spory powstale na lie realizacji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszcchny, wlasciwy dla siedziby Udzielaj~ce~o
za m6\\'ien ia.

PrLyjmuj~cy 1..am6wienie:

.\'trona S = 5

Udzielaj~cy zamowienia:



Zalqc:llik nr I do umOl1:v 110 ud:ielonie colodobouych
specjaJistyc:nych swiadc:en zdrowotnych w zakresie
chor6b Il'ewflftr:nych 11' Odd:ialach wewnrtr:nych
S:pitala IVolskiego

MIESI~CZNY HARl\10NOGRAl\1 UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE CHOROS WEWN~TRZNYCH W ODDZIALACH WEWN~TRZNYCH SZPITALA WOLSKIEGO

w godzinach pOll1i~dzy 15.30 a S.OO Illb 8.00 a 8,00

III ics illc..... ..•............... ro k ..........••...........•..•....•.......

.....................................................................................................................
(imit; i nazwisko lekarza)

DZIEN 00 GODZI1\'Y*: DO GODZINY*: SUl\1A GODZI;\,
W DANYi\! DNIU*:

Razclll

, "1J1S oheJllIIlJe wv/qczllle pe/lle godzill)' /lib 0,5 godz .

.....................................
piecz~c i podpis lekarza

. .
piecz~c i podpis osoby zatwierdzaj~ccj



Zalqc:nik nr 2 do umOll)' no ud:ielanie calodoboltych
specjalistyc=nych swiadczen zdrowotnych w:akresie
cllOr6b wewnftr=nych ll' Odd:ialach wewnrtr:n)'ch
S:pita/a IVo/skiego

MIESI~CZNY SPRA WOZUANIE UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
\V ZAKRESIE CHOROB WEWN~TRZNYCH W ODDZIALACH WE\V '~TRZNYCH SZPITALA \VOLSKIEGO

w godzin"ch pOllli~dzy 15.30" 8.00 lub 11.00" 8.00

111icsh,c... ro Ic .

.....................................................................................................................
(imit; i nazwisko Ickarza)

"1J1S obeJlIIIl/e lIJlqc.1IIe pellle godzlIIY Illb 0,) godz.

DZIEN OD GODZINY': DO GODZINY': SUM A GOUZIN
W UANY;\-I DNW':

R:tzcl1l
OJ , , . °

Czy uzupclninnn dnkumcnl:tcjlt I1IcdycZRl': 0 - l:tk I 0 - nic **1
*'kJ _ zaZIUlczy(: ot/powietil1ie

.....................................
piecz~c i podpis Iekarz.a


