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SZCZEGOLOWE WARUI"KI KOI"KURSU OF"F.RT
I"A UOZIELA:'iIF. AMBIJLATORY,JNYCII SPECJALISTYCZI"YCII SWIADCZEN ZOROWOTNYCII
W ZAKRESIE PSYCIIOLOGII W PORAD:'oII ZOROWIA PSYCIIICZNEGO I ZESPOLE LECZENIA

SROOOWISKOWEGO WCZI' SZPIT A LA WOLSKI EGO

ROllllial1. I'OSTANOWIENIA OGOLNE

I. Niniejszc szczeg6lowe warunki konkursu ofert na udzielanie ambulatot)jnych specjalistycznych swiadczen
7.drowotnych \\' zakrcsic ps)'chologii w Poradni zdrowia psychicznego i Zespole Lcczenia Srodowiskowego WCZP
Szpitala Wolskicgo. \'.:ykonywanych W dni pO\\lszednie (od poniedzialku do pi'ltku z wyl<tclcniem swi<lt)
w godzinach prac)' Poradni i ZLS. okreslaj'l m. in.:
a) przedrniot konkursu of crt
b) kr)1Cria Dceny ofert
c) warunki wymaganc od ofercntow w tym zwi'lzane zc sposobcm przygotowania orerty i trybem ieh skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania pratestow oraz odv.'oIan z\'r'i'lzanych z tyrni czynnosciarni.

2, \V celu prawidlowego przygotowania i zloi:enia swojej ofeny. oferent winien zapoznac si~ Ie wszystkimi
infonnacjami zawartymi w "Szczegolow)'ch warunkach konkursu ofert".

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. I Ustav.'Y z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci
leczniczcj (leksl jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638), art. 140, art. 141, 146 us!. I, art. 147 - ISO, 151 us!. I. 2 i 4 - 6.
art. 152. 153 i art. 154 ust. I i 2 ustaw)' z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opicki zdrowotnej
linansowanych ze srodkow publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r .• poz. 1793 z poin. zm) oraL zarzqdzcnia
Dyrcktora Szpitala Wolskiego Nr 31 1/2016 z dnia 13.12.2016 r. \••..sprawie udzielenia zamowienia l1a udziclanie
arnbulatoryjnych specjalistycznych swiadczen zdrov,"otnych \\.. zakresie psychologii w Poradni zdrO\\'ia
psychiczncgo i Zespole Leczenia Srodowiskowego wezp Szpitala \Volskicgo oraz przepro\\:adzenia konkursu
ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedrniotowyrn zakrcsie. zwanego dalcj zarutdzeniem:

4. Udzielajqcy zamowicnia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninem skladania ofert.
przcsunil;'cia terminu skladania ofert. uniewa:lJ1ienia post~powania konkursowego oraz przcsunit;cia tenninu
rozstrzygni~cia postt;powania ••\..przypadku koniccznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.

5. W sprawach nicurcgulowanych w niniejszych "Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert" zastosm\:anie majq
przcpisy i postanm"'ienia wskal.ane w pkt. 3.

6. Ilckroc w "Szczegolow)'ch v.'arunkach konkursu ofert" oraz w zal'lcznikach do tego dokumentujcst mowa 0:
I) oferenrie - to rozumie sit; przez to osobt;. 0 ktorej mowa art. 26 ust. I Ustaw)' z dnia 15 kv.'ietnia 20 II r.

o dzialalnosci leczniczej. legilyrnuj'l,c'l, si~ nabyciem fachowych kwalifikacji do wykony ••••..ania swiadczen
zdrowotnych obje;lych przedmiotem zamowicnia. ktorych kwalifikacje okreslone zostaly \••' rozdLiale III pkt. I
niniejszcgo SWKO;

2) Udzielaj~cym z.Imowienia - rozumie si~ przez 10 Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowolncj;

3) formularzu ofert)' - rozurnie si~ przez to obowiqzujqcy fonnularz orert)' przygotowany przez Udzielaj<lccgo
zamowienia. stanowi'lcy zal~Cl.nik nr 3 do zarz'ldzcnia wskazanego w pkt. 3 ..Postanm\'ien ogolnych";

4) swiadczcnb,ch l.drowotnych - rozumic si~ przez to swiadczcnia. 0 ktorych mowa \'\.' art. 5 pkt. 40 Ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych obejrnuj'lce ambulatof)jne
spccjalistycznc swiadczenia zdrov.'otne w zakresie psychologii w Poradni zdrowia psychicznego i Zespolc
Leczenia Srodowiskowcgo wykonywane w dni powszednie (od poniedzialku do pi4,tku z wyl'l,ClCniem swi'lt)
w godzinach pracy Poradni i ZLS, \\: szczegolnosci dla osob be;d"cych swiadczeniobiorcami w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczcniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych:

5) umowie - rozumie si~ przez to wzor umowy opracowany przcz Udzielaj~cego zamowienia. slal1owi~cy
zal~cLnik nr" do l.arz4.dzcnia wskazanego w pkt. 3 ..Poslanowien ogolnych".

ROllllial II. I'RZEDl\110T POSTF;POWANIA KONKlJRSOWEGO
1. Przedmiotcm post~powania konkursowego jest wykonywanic ambulatol)jnych spccjalistycznych swiadczen

zdrowotnych \,.. zakrcsie psychologii w Poradni zdrowia psychiczncgo i ZeslXlle Leczenia Srodowiskowego \VCZP
Szpitala Wolskiego. w dni po\ ••...szcdnie (od poniedziafku do pi"tku z wyl'l,czeniem swi'lt) w godzinach pracy
Poradni.
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2. Wykonywanie ~h,,'iadczenzclrowotnych stanowi'lcych przedmiot zam6wicnia obejmuje okres od dnia 30.01.2017 r.
do doia 31.06.2018 r.

3. L<tcznaszacunkowa liczba godzin obj~ta zamowienicm wynosi przcci~tnie w miesi<tcu33 ~odziny.
4. L'lczna szacunkowa Iiczba punktow NFZ do wykonania przeci~tnie w miesi'lcu wynosi 400 pkt.
5. \V wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostanl.l wybrane najkorzystnicjsze oferty.

zapewniajl.lcc wyczerpanie liczby godzin. wskazanej w pkt. 3. zawieraj'lce propozycje cenowe znajdujl.lce pokrycie
w wielkosci srodkow przeznaczonych na sfinansowanie prLedmiotu zamowienia.

6. Szczegolowe warunki wykonywania swiadczen okreslajl.l odpowiednie przepisy, a w szczcgolnosci przcpisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finanso\'I"anych ze srodk6w publicznych
i akty wykonawcze wydane na jej podstawie oraz postanowicnia umow zawanych przcz Szpital Wolski. z ktorymi
oferent moie si~ zapoznae w siedzibie Udzielaj'lcego zamowienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYI\IAGANE OD OFERENTOW
I. Ofert<; sklada oferent posiadaj'lcy odpowicdnie kwalifikacje i dysponujqcy uprawnieniami do wykonywania

swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem niniejszego post~powania konkursowego. tj. t),tul mgr
ps)'chologii oral ul)'skal rert)'fikat ps)'rhoterapeuty lub/i analit)'ka grupO\\'c~O w Inst,yturie Analiz)'
Grupowej ••Rasztow'" potwierdlony odpowiednim zaswiadrzeniem oraz posiada min. 2 hlta doswiadrzenia
w prowadzeniu ps,}'rhoterapii w plarowre realizuj'lrej kontr:tkt). NFZ lub posiadaj"lr)' t)'tul ntli:r ps,}'chologii
oral zrealizowane min. 2 lata szkolenia do cert)'fikatu terapeut)' lub/i analit)'ka J:rupowego i posiada min. 2
lata doswiadrzenia w prowadzeniu psychoterapii w plarowre realizuj~rej kontrakt}, NFZ.

2. Orerta zJozona przez oferenta powinna bye kompletna, zloiona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych
SWKO na fonnularzu udostr;pnionym przcz Udzielaj,\cego zamowienia oraz zawierae wszystkie w)'rnagane
oswiadczcnia i dokurnenty opisane w S\VKO oraz w tresci fonnularza ofen owego.

3. W niniejszyrn post~powaniu konkursowym niedopuslczalne jest zJozenie ofen alternatywnych.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofen~ zgodnie z wymaganiarni okreslonymi w "Szczeg6lowych warunkach konkursu ofen"

na fonllularzu udost~pnionym przez Udzielaj'lcego zarnowienia.
2. !\.1inimalna Iiczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych przez jednego oferenta

miesi~cznie nie powinna bye mniejsza nii 33 godzin)'.
3. Minimalna liczba punktow NFZ do wykonania przeci~tnie w miesi'lcu przez jednego ofcrenta wynosi

400 punktow.
4. Ofercnci ponosZ<lwszelkie koszty zwi'lzane z przygotowaniern i zJozeniem ofeny.
5. Ofert~ stanO\vi wypclniony formularz ofeny \',Ig zalqczonego wzoru \••'raz zaJqcznikami wymienion)mi

w formularzu ofeny.
6. Oferta winna bye sporz'ldzona w sposob przejrzysty i czytelny.
7. Ofert't oraz wszystkie zal'lczniki naleiy sporntdzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzuccnia oferty.

z \vyl'lczenicm poj~e mcdycznych.
8. Ofcrt~ oral kazdq zjcj stron podpisuje oferent osobiscie.
9. Strony ofcrty oraz micjsca. w ktorych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog'l bye

dokonane jedynic poprzez przekreslenie bl~dnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wycofae zloton" ofertt;. Zrniana ofeny nast~puje poprzez zioienie nowej
ofeny zawierajqcej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacj~ 0 ••.••'),cofaniu ofeny zlozonej wczesniej. \Vycofanie ofeny
nast\;puje poprzez piscmne powiadomienie Udzielaj'l.cego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana ofeny poprzez
zlozenie nowcj lub wycofaniu ofeny moze nast'lPic nie poi.niej jednak nit przed uplywem terminu skladania ofen.
\Vymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. 11 stosuje si~ odpowiednio.

1I. Ofert\; wraz l wymaganymi 7..aI'lcznikaminaleiy umiescie w zamkni~tej kopercie opatrzoncj napisern:
..KOlllwfl 1Il1 amhu/atoT)jlle specjalistycZlle .ik';(l(/cUllia zc1rmt.'otllew zuAre.~iepJ)'cJw/ogii k' Poratilli ztirowi"
p.~J'cllicz"ego i Ze.\po/e Leczellill Srm/owiJi,wwego WCZP" i przeslac na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17.
01-211 Warszawa.

12. UdzieIaj'lcy zamowienia zas.nega. it nie jest moiliwe l'lrzenie swiadczenia uslug w ramarh umowy
o udzielenie l.amowicnia na swiadrzenie zdrowo.ne zawartej w w)'niku niniejsze~o konkursu z
zatrudnieniclll na podstawic stosunku pracy zawartym z LJdzielaj"lrYffi zamowienia.

13. Oferta zloiona przcz oferenta. z ktorym Szpital Wolski rozwi<tzalUntOW\;na udzielanie swiadczell zdrowotnych w
zakresic obj~tym przedrniotem niniejszcgo post~powania w trybie natychmiastowyrn z przyczyn iet'\cych po
stronie ofere-nta - podlega odrzuccniu.
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Rozdzial V. INFORMAC'A 0 DOKUMENTACII ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. \V celu uznania. i.e ofen a spdnia wymagane warunki, oferent zobowi'lzany jest dol'lczyc do oferty dokurncnly

wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumcnty. 0 ktorych 010\ ••..3 w pkt. I niniejszego rozdzialu ofcrent przcdklada w ronnie oryginalu lub kscrokopii

poswiadczonej przcz siebic za zgodnosc Z oryginalcrn.
3. \V celu sprawdzenia 3utent)'cznosci przedlozollych dokumentow Udzielaj(\cy 7..amowienia moze zaz'ldac od

oferenta przcdstawienia oryginalu tub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. gdy kscrokopia dokumentu jest
niecZ)1clna lub hudzi \\:'ltpliwosci co do jej prawdziwosci.

Rozdzial VI. l\11E.JSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofcrt~ nalcl)' zlozyc , ••' siedzibie Szpitala Wolski ego. Paw. II. pok. 10 a w tcrminie do dnia 11 st~'clnia 2017 r.

do godz. 11.00.
2. Do bczposrednit:go kontaktowania sitr z Oferentami ze stron)' Udzielaj'lcego zamo\'.'ienia upravmiony jest Dzial

Kadr i Szkolcri. tel. 022-38-94-888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\
Oferent zwi~zany jest ofert~ do 30 dni od daly uplywu tenninu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOWA
I. \V celu przcprO\\ladzenia konkursu ofert Udzielajqcy zamowicnia powoluje komisjt; konkursov.'<t..
2. SzczegolO\\le 7.asady pracy komisji konkurso\'.iej i tryb postt;powania okreSla ..Regulamin pracy f\.omisji

konkurso\'r'cf" obowiqzuj'lcy na podstawie zarZ'ldzenia wskazancgo w pkt. 3 .. Postanowien ogolnych",
3. Czlonkiem komisji nic moze bye osoba podlegaj'lca wyl'lczeniu z udziafu w komisji w przypadkach wskazanych w

..Kegulaminie pracy komisji konkursowej" .
..t. W razie koniccznosci \••'yl'lczenia czlonka komisji konkursowcj z przyczyn. 0 ktorych mowa w Regulaminie pracy

komisji konkursowej. nO\\iego czlonka komisji powoluje Udziclaj'lcy zamowienia.
5. Udzielaj'lcy zamowicnia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej, 0 ile komisja konkursowa liczyc

bt;dzic. pomimo \'r'yl'lczeniajej cztonka. co najmniej trzy osoby.
6, Udzielaj,\cy zamowicnia wskazuje nowego przewodniczqcego. jesli wyl,\czenic czlonka komisji konkursowej

dOlyczy osoby rclni~cej te funkcje.
7. W przypadku slwicrdzcnia przcz Komisj<; konkursow'l brakow fonnalnych w zlo7.oncj ofercic. Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupdnienia poprzez zamieszczcnie inforrnacji 0 brakach na zewncttrzn~i
slronic internetowej Szpitala Wolskicgo pod adresern WW\"".wolski.mcd.pl podajqc nazwct (imi<; i naz\\dsko)
ofercnta. stwierdzone \'r' ofercie braki oraz ostatcczny lennin ich usunictcia.

8. \V przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza inforrnacjcr 0 odrzuccniu
oferty na ze\\!nlttrznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolskLmcd.pl wskazuj'lc nazw<;
(imict i nazwisko) skladaj'lcego odrzucon'l ofertct oraz przyczyn~ odrzuccnia oferty.

Rozdzial IX. MIE./SCE I TERM IN OTWARCIA OFERT
Otwarcie zlozonych ofert nast<wi w siedzibie Szpitala \Volskiego w Pawilonic II - Sala Konferencyjna
w dniu 11 styclnia 2017 0 ~(}dzinie 12.00.

Rozdzial X. I'ROPONOWANA PRZEZ UDZIELA./J\CEGO ZAI\I()\\'IENIA CENA
JEIlNOSTKOWA
I. Proponowana przcz Udzielaj'lcego zamowienia maksyrnalna hvota (bez podatku VAT rovmowaznajest cenie netto)

nalctnosci za jeden punkt rozliczcniov •.'Y wykonany. pra\\'idlowo sprawozdany i wskazany do zarlaty przcz NFZ
wynosi:
• 4,SO zl brutto - zajeden punkl NFZ dla osob z certytikatem ps)'choterapeuty lub/i analityka grupowcgo.
• 4,007.1 hrutto - 7..ajcden punkt NFZ dla osob po ukonczeniu min 2 roku programu atestowanego szkolenia.

2. Cena wskazana w pkt. I zostala przyj~ta w oparciu 0 \\'ielkosc srodkow przeznaczonych na sfinansowanie
swiadczcn b~d'lcych przedmiotcm zamowienia.

3. Ofcrty zawicrajqce ccny przekraczaj~ce kwot~ wskazan~ w pkt. I uznaje si<; za nieodpowiadaj'lce wymogom
fonnalnym i podlegaj,\ce odr7.Uceniu.

Rozdzial XI. KRYTEIUA OCENY OFERT

"I)'teria oeen.y
1. Kwalifikacje oferenta - 20%
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2. Jakosc - 30%
3. Cena - 50%

~-1aksymalna liczba punktow za ocene; orerty wynosi: 3.8 pkt.

Ad. I. Kwalifikacje oferenta
Komisja konkursowa dokonuj(lc oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwage; nastf;pujqce dokumenty stanowi~cc
zal~czniki do fonnularza oferty:
• Certyfikat psychoterapeuty lub/i Analityka Grupowego Instytutu Analizy Grupowej "Raszlow" - 2 pkl.
• Zaswiadczenic: 0 ukonczeniu min. 2 roku programu atestov,'anego szkolcnia - 1 pkt.
• Zaswiadczenie 0 ukonczeniu szkoleitJ kursow zv,'iqzanych z udzielaniem $wiadczen zdrowotnych w zakresie

obj~tym postepowaniem konkursowym w 2016 r. - I pkl.
l~cma ilosc punktow moiJiwych do uzyskania za occne oferty pod wzgledem kwalifikacji oferenta wynosi 3 pkl.

Ad. 2. .I. kosI'
Komisja konkursowa dokonujqc oceny w ramach kryterium jakosci udzielanych swiadczen bierze pod lIwag~
doswiadczenie oferenta wynikaj(lce ze stazu zawodowego zwiqzanego z udzielaniem swiadczcn w zakresie psychologii
indywidualnej.
Dokonuj(lc oceny jakosci na podstawie oswiadczenia oferenta (fonnularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje
oferentowi od 0 do 4 pkt. z 'odnie z nastc; ujqC m schematem:
Stai: zawodmn' z,,+ zall 'z udzielaniem swiadnen \\; zakresie s\'cholooii ind\'widualne' unkto\\;
2 - 6 lat
8.101at
11- 15 lat
ow''le' )5 lat

W przypadku nicpelnych lat kalendarzowych niepelne lata stazu pracy zaok~la si~ w dol. Oferenci posiadaj~cy
doswiadczcnie w pracy wynikaj~ce ze stazu zawodO\vego zwi<tzanego z udzielaniem swiadczen w zakresie psychologii
ponizcj 2 lat Z oceny kry1erium ,jakosC" olrzymuj~ 0 punktow.

Ad. 3. Cena*
Komisja Konkursowa dokonujc oceny oferty pod wzglltdem proponowanej przez ofercnta ceny za 1 punkt wykonany,
prawidlowo spra\ ••'ozdany i \••..skazany do zaptaty przez NFZ i przyznaje oferentowi od ) do 4 pkt., zgodnie
Z Donii.szymi zalozeniami:
Prononowana cella dla osoby z wymaf!anym cerh!fikatem liczb. nunklow
4,01 -4,50 I pkt.
3,51 - 4,00 2 pkt.
3,01 - 3,50 3 pkt.
2.50 - 3,00 4 pkt.

I)roponm'ntna cena dla osob,)' bez certvfikatu. ukonczeniu min. 2 Lic'zba pu nkto,"\;
roku proural1lu atestowane2,O slkolenia
3,51 4,00 I nkt.
3.01 - 3,50 2 pkt.
2,51 - 3.00 3 pkt.
2,00 -2,50 4 pkt.
Komisja konkursowa dokonuj(lc oceny ceny zaproponowanej prlez oferenta nie bierze pod u\\'agc: ofert zawicrajqcych
propozycjc cenowc nie majqce pokrycia w wielkosci srodk6w przeznaczonych na sfinansowanic swiadczen b.;d(lcych
przedmiotem posl~pow.nia, tj. odpowiednio powyzej 4,50 zlluh 4,00 zl bruuo za 1 pkt NFZ.
Oferty 7.awieraj'\ce propozycje cenowe ponizej odpowicdnio 2,50 zl lub 2,00 zl brutto za 1 punkt :\FZ zostan,\ uznanc
za oferty 7..3wieraj'\ce ra'l,\co niskq cenc;w stosunku do przedmiotu 7.am6wienia i be;d<\podlegaly odrluccniu.
* ('eml O/erellta be::.podatlw VA Tjel! rt)u.'1l0H"llZIIlI jeJt cell;e lIetto

Ocena koncm\!a ofert)' lostanie w)'liczona \";I!,nast~puj~cego wzoru:

\"0 = LpK X 20°.1.1+ Lp.J x 30% + lope x 50'}'o

gcl=ie:
H'O - ocena kOl1cowal?ier'y
LpK - Iic=bl1punk/ow llJ'nikaJqca = (}f:enykwa/(/ikaeji oferenta
LpJ -lic:ha punk/ow n:rnikajqea: ocenyjl1ko.ki oferenta
LpC - lie:bl1 punktdU' u:rnikajqca: oeeny ceny proponowcmej pr:e: uferenta

Strona 4 7. S



Rozdziat XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
I. ROlstrzygnil;cie konkursu oznacza wskazanie oferentow \'iybranych w wyniku postt;powania konkursO\\o'cgo

zapcvv'niaj<lcych rcalizacjlt 7.apotrzcbowania Udziclaj'lcego zamo\'.'ienia odnosnie ilosci godzin wykonyv.'ania
swiadczen stano\\,jltcych przcdmiot zamowienia. ktorzy uzyskali t'lcznie ze wszystkich kr)1eri6w najwictksl'l ilosc
punktcm,'.

2. Ro/strzygnic;cie konkursu ofert oglasza sit( w miejscu i tenninic okreslonym \\' ogloszeniu 0 konkursie ofcrt, na
tabtic)' ogloszeri w sicdzibie Udzielaj'tccgo zamowienia oraz na ze\'m~trzncj stronie intcmcIO\••:ej Udzielaj'lccgo
lamowienia. podaj'\c nalw~ (imi~ i nazwisko) oraz sicdzib~ (miejsce zarnieszkania i adres) Oferenta'Oferent6\1 •..•
ktnrz)' zostali wybrani.

J. Tennin rozstrzygni~cia ofert wyznacza silt na dzien 20 st)'cznia 2017 r. () godzinie 1.1.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku postltPowania konkursov •.'ego Ud.lielaj'lcy zamowienia \\o'skazujc temlin

i rnicjsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskO\••..ac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewatnicnie post'tpowania

konkursowego w przypadkach okrcslonych w Regulaminie pracy Kornisji konkursowej.
6. \V przypadku przekroczenia Iiczby godzin obj'ttej zapotrzebowaniem. wskazanej w Rozdz. II pkt. 3. w w)'niku

wyboru wi~kszej ilosci oferentow ze wzgl'tdu na koniccznosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj'lcych kf)leria occny
ofert na tyrn samyrn poziornie punktowyrn. Udzielaj'lc)' z..amowicnia zastrzega sobic prawo okreSlcnia w uIl1O\••..ach
zawartych w tym oferentami takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen, ktora umoiliwi dostosowanie warunkaw
umowy do .lapotrzebowania Udzielaj,!cego zamowienia.

Rozdzilll XIII. snOOK I ODWOLA WCZE
I. W toku postltPowania konkursowego, jednakzc przed rozstrzygni~ciem konkursu. oferent moie llozyc do komisji

konkursowej w tenninie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, \\1 fonnie pisernnej
urnot)wO\\iany protest.

2. Protcst zlozony po terminie nie podlega rozpatrzcniu.
3. Komisja rozpatrujc i rozstrzyga protest w cil:\gu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela piscmnej odpowiedzi

sldadaj'lcemu protest. Nieuw7.gl~dnicnie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do C.lasu rozpatrzenia protestu postttpowanic konkursowe zostaje zawieslone, chyba lC .l trdci protestu wynika.

ie jest on he7.7..asadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protcstu komisja po\••.1arza zaskariol1'l czynnosc.
6. Oferent. mOle ztozyc do Udzielaj,!cego zamowienia odwolanie dotycz'lce rozstrzygnic;cia konkursu w ci<tgu 7 dni

od dnia ogloszcnia 0 rozstrzygnic;ciu.
7. Odwolanie zlozone po tcnninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rol.patrywane jest w tenninie 7 dni od dnia jego otrzymania. \Vniesienie odwolania wstrzymuje

zawarcie umowy do C7..aSUjcgo rozpatrzenia.

Rozdzilll XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotycli\ce post~powania konkursowego przechowywane S<\ w siedzibie Udzielaj'lcego 7..amowienia.
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Zalqc=nik nr 3 do Zar=(ld=enia
Dyrek/ora S:pi/a/a Wo/skiego Nr 3/lli/?

= dnia (UII/.lIII? r.

Warszawa. d n ia .

Szpital Wolski im. dr Ann)" Gost)'nskicj
SlImodzieln)' Publiezn)' Zaklad Opicki
Zdrowotncj w WlIrS7.l\wie
III. KlIsprzllkll 17
01 - 211 WarS7.l\Wll

o FE RTA

na IIdlielllnic lImhulatoryjn)'eh speejalistyeln)"eh swilldezen zdrowntn)'eh w lllkrcsic ps)'Chologii w

Poradni zdrowill psyehiezncgo i Zespole Leezenill Srodowiskowego WCZP Slpitllia Wolskiegn

Imie i Nazwisko., .. , .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr dyplomu potwierdzaj,!eego kwalilikaeje zawodowe .

Data rozpoezeeia dzia la Inosc i wg CEIDG .

NiP., ,"""", ,',." , ,""""""',., REGaN , , ,"""

Nr telefonu e-mail " .. , .

Adrcs zamieszkania .

Adres do korespondencj i ( 0 ile nie pokrywa sic z adresem zamieszkania) .

Przcomiotrm ninicjsl.cj ofcrty jest udzielanie ambulator~jn).ch specjalistycznych swiadczefl zdrowotn)'ch w

lakresie ps)"ehologii w I'oradni zdrowia ps)'ehiezllego i Zespole Leezenia Srodowiskowego WCZI' Szpilllia

\Volskicgo zgodnic z prl.cdmiotem zamowienia wskazan)'m W' Szczegolow)-'ch \Varunkach Konkursu Ofert. na

zasadach okreslon)'ch we ",'zo17e umow)' na udzirlanie swiadczen zdrowotn)-'ch objft)'ch konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii::
I. Zapoznal si~ z tresci'l ogloszenia 0 konkursie. ,.Szczeg610\\)'mi warunkami konkursu of crt" oral projcktem umowy i

nil" zglasza 7.astrzezen,

2. Swiadezen zdrowotn)'eh objetyeh konkursem udzielac bedzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Wars;",wie. w

miejscu wskazanym przcz Udzielajllcego 7.am6wienia oraz przy utyciu sprz~tu nalezllcego do Udzielaj,!cego

zam6\\'ienia,

3. Swiadezen zdrowotn)'eh udzielac bedzie osobiscie.

4. Posiada aktualne ubezpieezenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na minimaln,! kwote gwarantowan,!

\\' wysokosci (Zobowillzuje sit; do przcdloi:cnia kopii polisy oc W tenninic okreslonym \ e wzorzc

urnowy.)*

5. OswiadCza. ii Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadeze,; zdrowotnyeh w zakresic obj~tym
przcdmlotcl11 ninicjszcgo postt;pO\ ....ania \\' trybie natychmiastowym z przyczyn lez4cych po stronie oferenta.
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6. Deklaruje liezb~ godzin oral liezb~ punkI6" w miesi~en udlielania swiadezen zdrowotnyeh
obj~t)'eh niniejszym pOsl~powaniem konkursowym.

7. Wskazuje moiliwos.: udzielania swiadezen zdrowotnyeh w nast~puj~cych dniaeh i godzinaeh:

Poniedzialek:

Wtorek:

Sroda:

Czwanek:

Pi~tek:

od godz do godz .

od godz do godz .

od godz do godz .

od godz do godz .

oct godz do godz .

8. Proponuje wysokosc sta\\'ki w k\\:ocie zl brutto za I punkt rozliczeniowy \'ltykonany, prawidlo\\'o
sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ.

9. Zakres posiadanyeh kwalilikaeji udokumentowal zal~eznikami od nr 2a do nr .

10. Oswiadeza. ii swiadezen zdrowotnyeh w zakresie psyehologii udzielal przez okres Iat zgodnie z

zal<tczonym wykazcm i zobowi(\zuje siC; do okazania na !<ldanie Udzielajilcego zamowienia dokumcntow

potwierdzaj~eyeh \"kazan~ ilos.: lat praktyki zawodowej.

ZAI.ACZNIKI:
I. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG -oat. nr I.

2. Kopie dokumentow dot)'e~eyeh posiadanyeh kwalifikaeji:

dyp)om ukoticzcnia studio\\' i uzyskania tytulu mgr psychologii - =(/1. nr 2a,

zaswiadczenic. 0 ukonczeniu szkolenia min. 2 roku programu atestowanego szkolenia - =01. nr 2b,

oraz dodatkO\\'o:

Cenyfikat Analityka Grupowego lub I i Psyehoterapeuty - oat. Ilr 2e.

inne dokumenty potwierdzaj~ee kwalifikaeje i doswiadezenie zawodowe - oat. Ilr 2d. 2e.

3. Wykaz podmiot6w. w ktoryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie psyehoterapii z podaniem

okresow. w ktoryeh uslugi te byly swiadezone - :at. nr 3.
4. Kserokopia polisy OC lub zloione oswiadezenie 0 przedloieniu polisy - oat. nr-l.

(pod pis i piee:~f: oferenta)

* niepolrzebne sH.rdlii'
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Zalqc:nik nr ./ do :ar:qd:enia
Dyrektora S:pitala Wolskiego m. ,vr 3/2017

: dnia IJ.l.OI.2017 r.

WZORUMOWY
NA UDZIELA:-IIE AMBULATORY.INYCII SPEC.IALISTYCZ:-IYCII SWIADCZEN ZDROWOTNYCII

W ZAKRESIE I'SYCIIOLOGII W PORADNI ZDROWIA PSYCIIICZNEGO I ZESPOLE LECZENIA
SRO()OWISKOWEGO WCZP SZPITALA WOLSKIEGO

za\ arta w d"iu 2017 r. \\' Warsza\\"ie

pomi~dzy:

Szpitalcm Wolskim illl. dr Anny Gnstp\skicj Samnd,iclnym Publiell1ym Zakladcm Opicki Zdrowolncj.
zarejeslrowanym w Sqdzie Rejonowym dla m.st. Wars,awy. XII Wydzial Gospodarezy. pod nr KRS:0000226288.
posiadajqeym NIP 527-10-45-483 oraz REGON 011035381. reprezentowanym prlez:
Ilyrcktnra - Roberta Mazura
zwanym dalej Ud7.iclaj~c)'m zam6wienia

Pa "eln/ Pan i"! ...•.•..••••...•••...•....•..•..•..•... , ad res: .
zarcjestrO\vanym w ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
posiadajqeym R EGON oraz NiP .
zwanym dalcj Pflyjmllj~cym zam6wicnie

Pr:.liml~i(l'J' :anu)wienie :ostal HJ'hrany w wynikll konklirsli o/ert na ud:ielunie specjalislyc:nych j:wiadc:ell :droH"otnych
pr:e: po(/miOly okreS/vne U' art. 26 IIsl. I Us/ow)' = dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 d:ialalno.{d lec:nic:ej (tekstjedn. D:. U.
: 2016 r.. po:. 1638).

~I
I. Przedmiolem niniejszej umowy jesl wykonywanie ambulatoryjnyeb speejalislyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w

zakresic psychologii, a w szczegolnosci prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej w Poradni zdrowia
psyehieznego i lespole leezenia srodowiskowego Wolskiego Centrum ldrowia Psyehieznego (WClP). zwanyeh dalej
swiadezeniami zdrowotnymi. dla paejenl6w Szpilala Wolskiego w szezeg61nosei dla os6b b~dqeyeb
swiadczeniobiorcami w rozumieniu przepis6w usta\ ...y z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczcniach opieki zdrowotnej
finansO\\'anych ze srodkow publicznych.

2. Prz)jmuj~C)' zam6wicnic zobowiqzuje si~ do wykonywania ambulaloryjnyeh speejalislyeznyeh swiadezen
zdrowotnych w zakresie psychologii zwanych dalcj swiadczeniami zdrowotnymi. \V szczeg61nosci udzielania
swiadezen zdrowolnyeh w ramaeb ambulatoryjnej opieki speejalislyeznej. do realizacji kl6ryeh jest uprawniony
zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporz(\dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6.11.2013 r. (Dz. U. z 20 13r.. poz. 1413 z
pMn. zm.) ora, w Zarzqdzeniu Nr 79120 I31OS0Z Pre,esa Narodowego FundusZlI Zdrowia z dnia 17 paidziemika 2011
r. w sprawic okreslenia warunk6w zawicrania i realizacji umow w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzaleznien z
pozniejszymi zmianami. a w szczcgolnosci prowadzenia sesji psychoterapii indywidualncj w Poradni zdrowia
psyehielncgo i Zespole leezenia srodowiskowego WClP.

~2
I. Prl~jll1l1ji.J:c'y zamowicnie zobo\'I"i'lzuje si~ do udzielania swiadczen zdrO\•...otnych. 0 kt6rych mowa w ~ lust. 2

w naslfpuj'lc~:ch dniach i :::::odzinach:.............•••••..•............•........ ~z \\')'t'lczeniem swi'lt i dni wolnych od pracy
ustalonyeh u lIdlielaj~ee~o zam6wicnia. przypadajqcyeb w Iyeh dniaeh.

2. Kaidj] zrniana dni i godzin udzielania swiadczell zdrowotnych. 0 ktorych mowa w ust. I. \vymaga uzyskania pisemnej
zgody Udziclaj~lcego zam6wienia.

p
Przyjrnujllcy zamowicnic zobowi'lzuje sic: do wykonania uslug, 0 ktorych mowa w * I niniejszej umowy j oswiadcza. it
wykonywac je b~dzie z zachowaniem nalezytej starannosci. zgodnie z posiadan'l wiedZ'l i standardami postc:powania
obowi'lzuj'lcymi w zakresic psychologii i psychoterapii. na zasadach wynikaj(lcych z ustawy 0 dzialalnosci leczniczej (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r.. poz. 1638 z p6zn. zm.). uSlawy 0 swiadezeniaeh opieki ,drowotnej finansowanyeh ze srodk6w
publieznyeb (teksl jedn. Dz. U z 2016 r.. poz. 1793 z pMn. ,m). uSlawy 0 oebronie zdrowia psyehielnego leksl jedn. D,.
U. z 20 II r. Nr 231, poz. 1375 z pMn. zm.). ustawy 0 prawaeh paejenla i Rzeezniku Praw Paejenta (Ieksl jedn. Dl. U. ,
2016 r.. pOl. 186 z pMn. zm.) i innyeh przepis6w regulujqeyeh z.asady udzielania swiadelen zdrowotnyeb w podmiolaeb
leezniezyeh nie b~dqeyeb przedsi~bioreami oraz ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeb (tckst jedn. Dz. U. z 2016 r. 922
z pozn. zm) i innych przepisow reguluj'lcych zasady wykonywania zawodu Ickarza oraz udziclania swiadczcn zdrowotnych
w podmiotaeb leezniezyeb nie b~dqeyeh przedsi.;bioreami.

~4
I. Swiadezenia zdrowolne obj~lc nlllleJszq umowq udzielane b~dq przez Przyjmuj~ccgo z.am6wicnic

w siedzibie Szpitala \Volskiego. w szczcgolnosci w Poradni zdrowia psychicznego i Zespole leczenia
srodowiskowego WCZP. przy uiyeio sprz~lu medyeznego oraz aparalury medyeznej. kl6ryeb obsluga jesl mu znanal
z kt6rymi zostal zapoznany przcz Udziclaj:.tcego zam6wienia najp6i:nicj w dniu rozPoczf;cia udzielania swiadczerl*.
stanowi'lcych wlasnosc Udziclaj:.tccgo zamowienia. Sprzf;t i aparatura spelniajq wymagania niczbc:dne do
wykonywania swiadczcn obj~tych umOWq.
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2. Przyjmuj~ey zamowienie zobowiqzuje si~ do korzystania z pomieszezeri oraz sprz~tu i aparatury medyeznej.
nalel.qeyeh do Udzielaj~cego zamowienia zgodnie z ich przemaezeniem i w eelaeh okreslonyeh w niniejszej
umowic.

3. Przyjmuj~c)' zamowienie zobowiqzuje si~ do ponoszenia koszt6v\" napraw sprz.;tu medycznego nalez~ccgo do
Udziclaj~eego zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialari zawinionyeh przez Przyjmuj~eego zamowienie.

~5
Umowa zostaje zawana na ezas okreslony od dnia 30.01.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.

~6
I. Przyjrnuj<tcy zamowlcnic zobowiilzuje sit; do przestrzegania zasad \'r'ykonywania swiadczen zdro\,,'otnych

wskazanych w umo\\o'ach zawartych przez Udzielaj,!ce~o zamo\\'icnia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowiqzujqeyeh u Udzielaj~eego zamowienia, z ktorymi to zasadami zostal
zapoznany.

2. Na tqdanie Udzielaj~cego :mmowienia Przyjllluj~ey zamowienie zobowiqzany jest do przedstawienia dokumentow
wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadezeri pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~eego
zamowicnia.

p
PrLyjmuj~cy zamowienie zobowiqzuje silr do prowadzcnia dokumentacji mcdycznej i statystycl.nej oraz dokumentacji
wymaganej przez NFZ. zgodnie z wymogami obowiqzujqeymi w podmiotaeh leezniczyeh nie b~dqeyeh przedsi~bioreami
oraz przepis3mi i zasadami ohowiqzuj'lcymi u Udzielaj,!cego zamowienia, \V tym l u2:yciem systemu infonnatycznego
Szpitala Wolskiego. w tym dOlyeZqeymi proeedur zwiqzanyeh z oehronq danyeh osobowyeh.

~8
I. Za zrealizowane s\\!iadczenia zdrowotne oa fzecz os6b upra\\o'nionych do s\\"iadczcn oa podstawie umow)' zawartej

pomi~dzy Szpitalem Wolskim a NFZ Przyjmuj~eemu 7.amowienie przyslllgllje wynagrodzenie miesi~eznie
w kwoeie stanowiqeej iloezyn liezby wykonanyeh, prawidlowo sprawozdanyeh i wskazanyeh do zaplaty przez NFZ
punktow rozliezeniowyeh - zgodnie ze sprawozdaniem. 0 ktorym mowa w * 10 - przez stawk~ za I punkt
w wysokosei zl brutto (slownie: ).

2. Naleznosci z tytulu realizacji umow)' Udzielaj~cy zalllowienia wyplaca. za miesiqc poprzedni. \\' terrninie do 14 dni
po dniu dostarczenia przcz Przyjmuj~cego zamowienic faktury \\Iraz z zatwierdzonym spraw'Ozdaniem, 0 ktorym
mowa w ~ 10. Potwierdzcniem dostarczenia faktury ' ••..raz ze sprawozdaniem jest data \\"plywu oznaczona prezentat't
Kaneelarii Glownej Szpitala Wolskiego.

3. Naleinosc za ",•.ykonanc swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana PrLyjrnuj'lcemu zamowienie fla jego rachunck
bankowy wskazany na faklurze. Za dzieri zaplaty IIznaje si~ dzien obei~ienia raehunku bankowego Udzielaj~eego
zam6wienia

4. Szaeunkowa wanose umowy wynosi zl brutto.

*9
I. Przcci~tna i10sc punktow rozliczeniowych do wykonania w miesiqcu wynosi •••.. punktow.
2. Wynikajqee z usC I zapotrzcbowanie na ilose zakontraktowanyeh punkt6w lub godzin udzielania swiadezeri

zdrowotnych. 0 ktorych mow'a w ~ 2 ust. I. moze ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacjq
funkcjonowania komorki organizacyjnej, \..,' ktorcj realizowane Sq swiadczenia bqdf zmniejszeniem srodk6w
finansowyeh IIzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnikow.

3. Udzielaji}c~' zamowienia moze powierzye rrz)'jmuj~cemu zamowienie wic;ksZ'l ilose swiadczen obj~tych niniejsllt
umOWq skutkujqeyeh przekroezeniem ilosei punktow wskazanej w usL I. zwi~kszeniem ilosei godzin IIdzielania
swiadczcn zdrowotnych. 0 ktorej mowa w * 2 ust. I lub zwi~kszeniem wartosci urno\ ••'y wskazanej w * 8 ust. 5, W

ramaeh srodkow pieni~znyeh prze711aezonyeh na ieh sfinansowanie poehodzqeyeh z NFZ lub od innyeh platnikow.
jednak nie wi~eej nil 0 20%.

~ 10
I. Przyjmujilcy 7.amowienie zobowiqzany jest do skladania rniesietcznych sprawozdan z Iiczby wykonanych swiadczen

zdrowotnych wg wzoru stanowiqcego Zalqcznik nr 1 do niniejszej umow)'.
2. Sprawozdania. 0 ktorych mowa w ust. I skladane sq po zakonczeniu miesi'lca kalendarzowego oraz po zatwierdzeniu

ich przez Kierownika Poradni zdrowia psychicznego i lespolu leczenia srodowiskowego lub innq osob~ \\o'skazanq
przez Udzielajilcego zamowienia.

3. Sprawozdania z liczby punktov,: i godzin wykonanych w Poradni zdrowia psychicznego i Zespole leczenia
srodowiskowego w ramach umow zawartych przcz Szpital \Volski z NFl. zat",:ierdzane sq dodatkowo przez Sekcj~
Rozliczen Uslug Medycmych nie wczesniej niz w terminie 20 dui od zakOllczenia miesi'lca \\0' ktorym realizowanc
byly swiadezenia.

~II
rrz~'jmuj~c}' zamowienie zobowi'lzuje si~ do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~cegu zamO\\Ienia, Narodowy Funduszu ldrowia. inne
uprawnione organy oraz udost~pnicnia wszclkich danych i informacji niczbc;dnych do przcpro\\o'adzenia kontroli.

2) noszenia imicnnych identyfikatoro\\o" przekazanych przez Udzielaj<}cego zam«l\\'ienic w zwiqzku z niniejsz'l
umowq i realiL1eji pozoslalyeh obowiqzk6w dotyezqeyeh identylikatorow okreSionyeh w aktaeh wewn~trznyeh
Szpitala Wolskiego.
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3) przestrzegania procedur obowiqzujqcych u Udzielajilce20 zam6n'ienia z\\-'iqzanych z wykonywaniem swiadczeri
zdrowotnych i pn.m:adzeniem dokurnentacji rnedycznej.

~ 12
l'rLyjmuj~cy Lamowieuie uie moie prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczajqcej poza zakrcs umowy
i kankurenC)jnej wabec dziafalnosci statutawej prowadzonej przez LJdzielaj'lcego zamon'icnia.

~ 13
Przy realizacji zadati obj~tych niniejszq umo\\>'q Prz)'jmuj"lc)' zamowienie zobowiq7--3ny jest do wsp61pracy
z personelem rnedycznym i administracyjnym zatrudnionym przcz Udzielaj'lcego zanu)\\o'ienia.

~ 14
I. l tytulu niniejszej umowy Strony ponos"l odpowiedzialnosc solidarnq.
2. Prz)jrnujl}c)' zam{)wienic ponosi odpowiedlialnosc za szkody powstale z przyczyn lezqcych po jego stronie.

a w szczeg61nosci \\:ynikaj,\cych z:
3. niewykonania lub niewlasciwego wykonania obowiqzk6w wynikaj'lcych z ninicjszej umo\',,:y.
b. przedsta\\'icnia danych stanowiqcych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stancm faktycznym.
c, nie prowadzcnia dokumentacji mcdycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spas6b nieprawidIO\\:y

i niekomplctny.
d. braku realizacji zalecen pokontrolnych,
e. nieprawidlowego wprowadzania danych zwiqzanych z realizacjq procedur. a wymaganych przez NFl.

3, Udzielaj'lcy zamc.wienia uprawniony jest do i"4dania od Prz)'jmuj'lcego lalll6wienie pokrycia szkody \\')TI'4dzonej
nic\\-'ykonyv.:anicm lub niewtasci\\ym wykonywaniem przez I)rzyjrnujilcego zamowienic niniejszej urnowy. w tyrn
m.in. koszt6w swiadczen nieoplaconych przez NFZ lub innych platnik6w z tego tytulu oraz kar umownych
i obowiqzkow odszkodowawczych naloionych na Udzielaj~ce~o lamowien;a przez NFZ lub innych platnikow
w umowach zawartych z Udzielaj,!cym zamowicnia.

~ 15
Prz)'jmujilC)' zam6wienie zobowiqzany jest do:
I) Llozcnia kopii polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujqcej szkody b~dqce nast~pstwern

uuzielania s\\'iadczeti zdrowotnych albo niezgodnego z prawcm zaniechania udzielania swiadczeri zdrowotnych -
zgodnie z art. 25 ust. I pkt. I ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

2) utrzymywania przez catl' okres obowhlzywania niniejszcj urno,",,")' stalej sumy gwarancyjnej oraz wartosci
ubezpieczenia okreSionych w przepisach, 0 ktorych mowa w pkt. I,

3) przekazania w tenninic 2 tygodni od dnia Zllwarcia niniejszcj umowy. zaswiadczenia lekarza mcd)'c)'ny prac)' 0 braku
przeciwskazari do udzielania s\'l•.'iadczeti obj~tych umowq w tym \\1 zakrcsie przepis6w sanitamo~cpidemiologicznych.
o ile taki dokurnent nic LOstal dolqczony do formularza oferty.

~ 16
I. I'r'yjmuj~cy lamowienie zobowiqzuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji. 0 ktorych powziql

wiadomosc przy realizacji postanowien niniejszcj umo\,,'y i ktore stanowi'l tajemnic~ przedsi~biorstwa w rol.umieniu
przepisow ustaw)' 0 zwalezaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r.. Nr 153, pOl. 1503 z pMn. zm.)
oraz podlegajq ochronic wynikajqcej z ustawy 0 ochronic danl'ch osobo\\)'ch oraz ustawy 0 prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta. zgodnie z wymogami obowiqzujqcymi u Udzielaj'lccgo zarnowicnia.

2. P'-L)jrnujilC)' zamowicnie oswiadc7--3,:i.eznany jest mu fakt. it tresc niniejszej umowy. a w szczeg61nosci przedmiot
urnawy i wysokosc "ynagrodzenia stanowiq infonnacj~ publicznq w rozumieniu art. I ust. I ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.. poz. 1764 l pOiu. zm.), ktora podlega udost~pnieniu w
tl)/bie przedmiotO\\'ej ustawy. z zastrzezcniem ust. 3.

3. Prz)'jrnujilcy zamowienie wyraza zgodt; na udostt;pnienie w trybie ustawy, 0 ktorej mowa w ust. 2. zawartych
w niniejszej urnowic dotyczqcych go danych osobowych w zakresie obejmuj'lcym imi~ i nazv.'isko. a taki:e innc dane
\\lymagane przez Narodowl' Fundusz Zdrowia.

~17
I. Prz)'jmuj~c)' zamowicnie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczcn:

a. przerwy nie przekraczajqcej Iqcznie .......•• dni, 0 ktorych mowa w S 2 ust. I przypadajqcych w okresic
obowiqzywania umowy. z zastrzezeniem ust. 2.

b. przerwy zwiqzanej z potwierdzonym udzialem Przyjmoj~cego zarnowicnic w szkoleniach. sympozjach, zjazdach
z zastrze:i.cniem liSt. 2.

2. Skorzystanie z przerwy. 0 kt6rej mowa w ust. I wymaga zgody Udzit'laj~ccgo zamowienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych w dniach. 0 kt6rych rnowa w ~ 2

liSt. I przcz Prl}'jmuj~cego zarnowienic, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczeti spowodowanych
chorobq. udokumentowanej zaswiadczeniem lekarskim. 0 ile Przyjmujilcy 7..amowienie niezwlocznic powiadomi
() tym fakeie Udziclaj~cego zamowienia.

~ 18
lJdzielaj'lcy zamowienia uprawniony jest do odsuni~cia Prz)'jmuj'lce~o zamowicnie - bez prawa do wynagrodzenia • od
wykony\l,t'ania swiadczen zdrowotnych. na czas przcprowadzenia post~powania "'yjasniaj'tcego, w przypadku gdy do
Udziehlj'lcc~O zamowienia wplynie skarga lub b1strzczenie dotycz'lce sposobu \\»'konywania przez Przyjrnuj~ce~o
zamowienie swiadczeri zdrowotnych obj~tych niniejsl'l umOWq. w tym zwi't7.anych z prowadzeniem dokumentacji
medycznej bqdi przekazywaniem danych wymaganych przcz NFl.
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~ 19
Umowa ulega rozwiqzaniu w nast~pujqcych przypadkach.:
1) Z upty\ ••:cm czasu. oa ktory zostala Z3v.:3rta,

2) oa moe)' porozumienia Stron.
3) \\: wyniku oswiadczcnia kaidej ze Stron z zachowanicm trzymiesi~cznego okresu wypowiedzenia.
4) \\' wyniku oswiadczcnia Udzielaj4lcego zamowienia z zachov.:aniern tygodniowego okresu wypowiedzcnia

z przyczyn stanowiqcych naruszenie istotnych warunkow umo"y, leiqcych po Slronie I'rzyjmujqcego zamowienie,
a dotycZljcych:
3. ograniczenia dost~pnosci swiadczen. zaw~ienia ieh zakrcsu lub ich niewlasciwej i10sci ijakosci:
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejsl1\. umO\\o''l tenninic wymaganych sprawozdari i infonnacji;
c. uzasadnionych skarg pacjentow, umanych przez Udzielajqcego zamowienia zgodnie z procedurami przyj~tymi

w Szpitalu Wolskim, jeSii zwi'llane Sq one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub przepisow prawa
reguluj'lc)'ch zasady wykonywania swiadczcn zdrowotnych.

5) w wyniku oS\I,riadczenia Udzielaj"}ccgo zamowienia z zachm ••..aniem miesi~cznego okresu \\o'ypowiedzenia, jezeli
Przyjmuj,!cy zamowienie narusza inne nii: wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy. istotne dla zapewnienia
prawidlo\\icj realizacji przedmiotu zamowienia.

po
1. Udzielaj,!cy zamol'''"Ienia uprawniony jest do rozwi't7..anic umov."Y bez wypo\\'iedzcnia ze skutkicm

natychmiastowym,jezeli Przyjmujqcy zamowienie raiqco naruszyl warunki umawy, tj.:
I) przeniosl prawa i obowiqzki wynikajqce z niniejszej umowy na osob~ Irzeciq bez zgody Udzielajqce~o
zamowicnia,

2) nie dotrzymal warunkow okreSlonych w * 15 umowy dotyczqcych ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
3) ratqco naruszyl pozostale istotnc postanowienia ninicjszej umowy.

2. Za ratqce naruszenie pozostalych istotnych postanowicn umowy uznaje si~ naruszenic obowiqzk6w wynikajqcych
z ~ 3 i ~ 16 ust. I niniejszej umowy, kt6rego Prz~'jmuj'lc), zamowienie nie zaniechal pomimo otrzymania od
Udzielajllcego zam6wicnia pisemnego wezwania do jego zaprzestania.

~ 21
Udzielaj,!c~' zamowicnia uprawniony jest do odstqpienia od umowy w przypadku. w kt6rym ulegnie rozwiqzaniu umowa
zawarta przcz Udziclajllcego zam(m'ienia z Narodov.')'m Funduszem Zdrowia. Oswiadczenic 0 odstqpieniu od umowy
Udzielaj'lcy 7..am6wienia zloi:y Prz)'jrnujllcemu zamowienie na pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

~ 22
Prz~jmuj'lcJ zam6wicnie uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowicdzenia ze skutkiem
natychrniastowym. w przypadku rai:.£tcegonaruszenia postanowieri niniejszej umowy dotyczqcych wyplaty wynagrodzenia.
o ktorym mowa w * 8 us!. I, tj. zwloki w jego wyplacie przekraczajqcej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udlielaj~cego zamowienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki W \"'')'placie w/w wynagrodzenia.

~ 23
I. W z.akresie nieuregulowanym niniejsZlj umowq majq zastosowanie m.in. Kodeks cywilny, przepisy powo!ane

w niniejszcj umowie oraz art. 304' Kodeksu pmcy.
2. Realizacj~ obowiqzkow wynikajqcych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Prz}jmuj~c). Zamowienie.

~ 24
Umow~ sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdcj ze Stron.

ps
Zmiany do umo",y dokonywane sq w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewai:nosci.

~ 26
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umo"y, ktorych nie uda si~ zalatwit polubownie, rozpatruje Sqd powszechny
wlasciwy dla siedziby Udzielajqcego zamowicn;a,

• nieputr:ehne skreSlic
•• c=le,.okr()lIJ(}.\:'~:aojerowanej Iic:by dni ud:::ielunia swiadczen :drowotll)'ch w tygodniu.

PrLyjmuj'lc)" zamowienie:
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