
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenill
Dyreklora Szpilala Wolskiego nr 13-1/2017

z dnia 16.05.2017 r.

SZCZEGOLOWE WAIWNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCII SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEl\'

ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ELEKTRORADIOLOGII W OSRODKU D1AGNOSTYKI
I TERAPII WEWNt\TRZNACZYNIOWE.1 SZPITALA WOLSKI EGO

Rozdziall. POSTANOWIENIA OGOLNE
Niniejsze szczegOtowe warunki konkursu ofert na udzielanie calodoh<)\\:ych specjalistycznych swiadczcn zdrowotnych

\\0' zakresie elektroradiologii w Osrodku diagnostyki i terapii wewnlltrznaczyniowej Szpitala Wolskiego wykonywanych
w cyklach 12 godzinnych pomi~dzy godzin~ 8.00 a 20.00 oraz pomi~dzy godzin~ 20.00 a 8.00 dnia nast~pnego.
okreslaj~ m. in.:

a) przedmiot konkursu ofert
b) kr)1Cria oceny ofert
c) v.:arunki wymagane od oferent6w w tym Z\\'i~zane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ieh skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6\\' oraz odwolari z\\'ictzanych z tymi czynnosciami.

I. W celu prawidlowego przygotowania i zloi.enia swojej oferty. cferent winien zapoznac siC; ze \\o'szystkimi
infonnacjami za\\'artymi w "Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert".

2. Konkurs ofert provo'adzony jest na podsta\\dc art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwictnia 2011 r. 0 dzialainosci
leczniczcj (tekstjedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z pMn. zm.). art. 140. art. 141. 146 us!. I. art. 147 - 150. 151 us!.
I, 2 i 4 - 6. art. 152. 153 i art. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opicki zdro\\'otnej
finansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.. poz. 1793 z pMn. zm.) oraz zarz~dzenia
Dyrektora Szpitala \Volskiego ~~r 134/2017 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie
calodobowych spccjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresic eleklroradiologii w Osrodku diagnostyki
i terapii wewn<!trzllaczyniowej Szpitala \Volskiego oraz przeprowadzcnia konkursu ofert na wykonywanie
swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresic, zwanego dalcj zarz<!dzeniem.

3. Udzieiaj"cy zamowicnia zastrzega sobie prawo do odv¥'olania konkursu przed tenninem skladania ofert.
przesunic;cia terminu skladania ofert, unicwaznienia post~powania konkursowego oraz przesunic;cia terminu
rozstrzygnic;cia POslltPowania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.

4. \V sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg6lowych \Varunkach Konkursu Orert" zaslosowanie maj"
przepisy i postanowienia \\lskazane w pkt. 3.

5. IIckroc w "Szczcgolowych warunkach konkursu ofert" oraz w zal(Jcznikach do tego dokumentu jesl mowa 0:

I) oferenrie - to rozumie siC; przcz to osobC;, 0 ktorej mowa art. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 T.
o dzialalnosci Ieczn iczej , legitymuj"cq silt nabyciem fachowych kwalifikacji do wykonywania swiadczen
zdrowotnych objc;tych przedmiotem zamowienia. ktorych kwalifikacje okreslonc zostaly w Tozdziale III
niniejszego SWKO;

2) lJdziclaj,!cym zam6wienia - rozumie siC; przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny
Publiczny zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) forl11ularzu ofert)" - rozumie siC; przez to obowi<Jzuj'lcy formularz oferty przygotowany przez Udziclaj~cego
zamowienia, stanowi')cy zal1'tcznik or 3 do zarZ4dzenia wskazanego w pkt. 3 •.Postanowien ogolnych";

4) swiadueniach 7.drowotnych - rozumic siC; przez to swiadczenia. 0 ktol)'ch mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 roku oswiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.
obejmuj"ce calodobo\,,'e sp<."Cjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie elektroradiologii. obcjmuj~ce
czynnosci techniczne i pomocniczc. wykonywane w Osrodku diagnostyki i terapii we\\'n"trznaczyniowej
w cyklach 12 godzinnych w godzinach pomi~dzy 8.00 a 20.00 oraz pomi~dzy 20.00 a 08.00 dnia nast~pnego.
w szczegolnosci dla osob b~d"cych swiadczeniohiorcami w rozumieniu ustawy 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych;

5) umowie - rozumie silt przez to wzor urnowy opracowany przez Udziclaj~cego zamowienia, stanowi(Jcy
zal1'tcznik or 4 do zarn,dzenia wskazanego w pkt. 3 ..Postanowien ogolnych".

Rozdzialll. I'RZEDMIOT I'OSTt;I'OWANIA KONKURSOWEGO
I. Przcdmiotem postltPowania konkursowego jest wykonywanie calodobowych spccjalistycznych swiadczen

zdrowotnych w zakresic elektroradiologii. obejmuj'lcych czynnosci techniczne i pomocnicze. w Osrodku
diagnostyki i terapii wewn~trLnaczyniowej Szpitala Wolskiego w cyklach 12 godzinnych w godzinach pomi~dzy
8.00 a 20.00 oraz pomi~dzy 20.00 a 8.00 dnia nasl~pncgo.
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2. \Vykonywanie swiadczen zdrowotnych stanowi'lcych przedmiot zamowienia obejmuje okres ad dnia 01.07.2017 r.
do doia 30.06.2019 r.

3. Ulezna szaeunkowa liezba godzin objltta zamowieniem wynosi micsic;eznie 730 ~od7.in.
4. W wyniku przeprowadzonego Postlfpowania konkurso\\-'cgo zostan~ wybrane najkorzystniejsze oferty. w liezbie

zapewniaj<}ecj wyezcrpanie Iiczby godzin. wskazanej w pkt. 3. zawieraj<}cepropozyeje eenowe znajduj'lee pokrycie
w wielkosci srOOkowprzeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamowienia.

5. Szezeg610\\'e warunki wykonywania swiadczen okreslaj,! odpowiednie przepisy. a w szczegolnosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniaeh opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych
i akty wykonaweze wydane na jej podstawie oraz postanowienia umow zawanyeh przez Szpital \\'olski. z ktorymi
oferent moze si~ zapoznac w siedzibie Udzielaj<!cego zamowienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
I. Ofertc; sklada oferent posiadaj<!ey odpowiednie kwalifikacje i dysponuj,!ey uprawnieniami do wykonywania

swiadezen zdrowotn)'ch objc;tyeh przcdmiotem niniejszego Postlfpowania konkursowcgo. tj. tylul mgr. licenejata
lub inz)'nicra na kicrunku elektroradiologii lub t)lul zawodowy teehnika elektroradiologa lub teehnika
elektroradiologii.

2. Udziclaj<!cy zamo\'¥'icnia wymaga zlozenia przez oferenta aktualnego certyfikatu ukonezenia kursu w zakrcsie
ochron)' radiologicznej pacjenta oraz potwierdzone przez Kierownika Osrodka doswiadezenie w praey w praeowni
hemodynamiki min 1 rok oraz min I rok w OsrOOkuwszczepien rozrusznikow serea.

3. Ofen a zlozona przez oferenta powinna byc kompletna. zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych
S\VKO na fonnularzu udostc;pnionym przez Udzielaj'lcego zamowienia oraz zawierac wszystkie wymagane
oswiadezenia i dokumenty opisane w S\VKO oraz w tresci formularza ofertowego.

4. W niniejszym postt;powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zloienie ofert altematywnyeh.

RozdziallV. I'RZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofertey zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szezeg6lowych warunkach konkursu ofert"

na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj,!cego zamowienia.
2. Liezba deklarowanych godzin wykonywania swiadczcn zdrowotnyeh przez jednego oferenta micsit;eznie nie

powinna bye mniejsza niz"'S godzin.
3. Maksymalna Iiezba godzin wykonywania swiadczen przeci<;tnie w miesi~eu przez jednego oferenta nie powinna

przekroczyc 192 godzin.
4. Oferenci ponosz<!wszclkie koszty zwi~zane z przygotowaniem i zloteniem ofeny.
5. Ofert~ stanowi wypelniony formularz ofen)' wg zal'lczonego wzoro wraz zal,,!cznikami wymienionymi

w formularzu ofeny.
6. Ofen a winna bye sporU}dzona w sposob przejrzysty i czyteln)'.
7. Oferte oraz wszystkie zal~cmiki nalezy spoJ'Z'ldzic w jezyku polskim pod rygorem odrzucen;a oferty,

z w)'l,!czcniem poj~c medyeznyeh.
8. Ofent; oraz kaid" zjej stron podpisuje oferent osobiScie.
9. Strony oferty oraz miejsea. w ktor)'ch naniesione zostaly popra\'¥'ki. podpisuje oferent. Poprawki mog,! byc

dokonane jedynie poprzez przekreslenie bl<;dnego zapisu i umieszczenie obok niego cZ)1elnego zapisu
poprawnego,

10. Oferent moie wprowadzie zmiany lub wyeofac zloton'} ofent;. Zmiana ofen)' nastt;puje poprzez zlozenie nowej
oferty zawieraj,!cej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaejc; 0 wycofaniu ofeny zlozonej wczesniej. \Vycofanie ofen)'
nastt;puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielajt)cego zarnowienia 0 tym fakcie. Zmiana ofeny poprzez
zlozenie nowej lub wyeofaniu ofeny moze nast'}pic nie p6iniej jednak niz przed uplywcm terminu skladania ofen.
Wymogi oznaezenia kopeny opisane w pkt. 1I stosuje sic;OOpowiednio.

II. Oferteywraz z wymaganymi zal~cznikami nalety umiescic w zamknitytej kopercie opatrzonej napisem:
"Kollll11r.\ IIlI cllioclobo ••.•e specjaJi.ilyclolle ,iwiaclczellill :"Irowollle w :,akre.,"ie eleklroradioloJ:ii w O!J:rmlkll
lJiaglloslyki i lerupii k'e••.•llql17.lIaCz"l'lIio••.•ej •• i przeslac na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17, 01-211
Warszawa.

12. Udzielaj<}e)'zamowienia zastrzega. iz nie jest motliwe I'}czenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenic
zamowienia na swiadezenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrodnieniem na podstawie
stosunku pracy zawanym z Udzielaj<}c)'mzamowienia.

13. Oferta zlozona przez ofercnta. z ktorym Szpital Wolski rozwi"zal umowc; na udzielanie swiadczen zdrowotnyeh
w zakresie obj.;tym przedmiotem niniejszego postc;powania w trybie natyehmiastowym z przyczyn lei'..'leych po
stronie oferenta - podlega odrzueeniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 nOKUI\lENTACH ZALt\CZANYCH I'RZEZ OFERENTA
I. W eelu umania. ze oterta spelnia wymagane warunki, cferent zobowi'lzany jest dol'lcZ)'c do oferty dokurnenty

wskazanc w formularzu oferty.
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2. Dokumenty. 0 ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu oferent przedklada \\' fonnie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonej prLCZsiebie za zgodnose Z oryginalem.

3. \\' celu sprawdzenia autcntycznosci przedlozonych dokumentow Udzielajt}cy zamowienia moze zai~dae od
ofercnta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwicrdzonej kopii dokumentu. gdy kserokopia dokumcntu jest
nieCz)1c1na lub budzi w~tpliwosci co do jej prawdzi\\losci.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ nalezy zlozy.: w siedzibie Szpitala \Volskiego, Paw. II. pok. 10 a w terminie do dnia 2S maj. 2017 r. do

godz. 10.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si't z Oferentami ze stron)' Udzielaj~cego zamowienia upra\'miona jest

Piel~gniark. Naczelna, tel. 022-38-94-876 lub Ozial Kadr i Szkolen 022.38-94-888.

Rozdzial VII. TERI\1IN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\
Dferent zwi~zany jest ofertzt do 30 dni od daty upf:ywu tenninu skladania ofcrt.

Rozdzial VIII. KOMIS./A KONKURSOWA
I. W cclu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielajqcy zam6wienia powoluje komisj<; konkursow~.
2. Szczegolowe zasady pmc)' komisji konkursowcj i tryb postc;powania okrdla "Regulamin pracy Komisji

konkursowej" obowi~zujj'Jcy na podstawie zarzqdzenia wskazanego w pkt. 3 •.Postanowien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie moi:e bye osoba podlegajilca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w

..Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie koniccznosci wylilczcnia cztonka komisji konkursowej z przyczyn. 0 ktorych mowa w Regulaminie pracy

komisji konkursowcj, nowego czlonka komisji powoluje Udzielajilcy zamowienia.
5. Udzielajilcy zamowienia nie po\\'oluje nowego czlonka komisji konkursowej. 0 i1e komisja konkursowa liczye

bc;dzie. pomimo W)'I'lczenia jcj czlonka. co najmniej trzy osoby.
6. Udzielajilcy zamowienia wskazuje nowego przewodnicZ(Jcego. jesli wylj'Jczcnie czlonka komisji konkursowcj

dotyczy osoby pelni~cej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj<; konkursowq brakow fonnalnych w zlozonej ofercie. Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamicszczenie infonnacji 0 brakach na zewn<;trznej
stronie internetowej Szpitala \\folskiego pod adresem www.wolski.med.pl podajilc nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta, stwierdzone w ofercie braki oraz ostateczny tennin ich usuniercia.

8. \\1 przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza infonnacj<; 0 odrzuceniu
oferty na zewn<;trznej stronie intcrnetowej Szpitala Wolskicgo pod adrescm \H\'w.wolski.med.pl wskazuj~c nazw~
(imilt i nazwisko) skladaj~cego odrzuconil oferteroraz przyczyncyodrzucenia ofcrty.

RozdziallX. MIEJSCE I TERi\lIN OTWARC/A OFERT
Otwarcie zloionych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w
w dniu 25 maja 2017 r. 0 godzinie 12.00.

Pawilonie II - Sal a Konferencyjna

Rozdzhll X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAMOWIENIA CENA
.JE()NOSTKOWA
1. Proponowana przcz Udzielaj~cego zamowicnia maksymalna kwota nalei:nosci za jedn,! godzin~ wykonywania

swiadczen zdrowotnych wynosi 30,00 zl bruUo •• rownowaine z kwot~ netto (Z\\'olnione z podatku VAT).
2. Cena wska7.ana w pkt. 1 zostala prz}j~ta w oparciu 0 wielkosc srodkow przcznaczonych na sfinansowanie

swiadczen b~dilcych przedmiotem zamowienia.
3. Oferty zawierajt}ce ceny przekraczaj'lce kwot<; wskazanil w pkt. I uznaje si<; za nieodpowiadajilce wymogom

formalnym i podlegajztce odrzuceniu .
• Maksymalna kwota naleinosci za jednil godzin<; wykonywania sv,'iadczen zdrowotnych zawiera w sobie wszelkie
koszty ponoszone przez Udzielaj'lcego zamo\ ••..ienia. tj. kwot<; stawki brutto proponowant} prLcz oferenta oraz
dodatkowo - w przypadku oferentow bC;dilcychosobami fizycznymi. gdy z Oswiadczenia zloionego przez oferenta.
stanO\\li,!cego zal,!cznik or 3a do ZarZ'!dzenia. 0 ktorym mowa w pkt. 3 "Postanowien ogolnych" wynikae b<;dzie. it
oferent - zgodnie z Ustaw,! z dnia 13 paidziernika 1998 r. 0 systemie ubezpieczen spolecznych (tekst jedn. z 2016 r.,
pOZ.693 z pOin. zm) podlega obowiilZkowo lub dobrowolnie ubezpieczcniom spolccznym z t}lulu zawarcia umowy z
Udzielaj~cym zamowienia - koszty skladek na ubczpieczenia spoleczne. wypadkowe oraz Fundusz Pracy. ktore
zobowi~zany jest ponosic Udzielaj'lcy 7.amowicnia.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oren)'

I. Kwalifikacje ofcrenta - 15%
2. Doswiadczenie - 15%
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3. Cena - 50%
4. Dost~pnose - 20%

~'1aksymalna Iiczba punktow za oceneyofeny wynosi: 4,0 pkt.

Ad. I. Kwalifikaeje oferenta
Komisja konkursowa dokonujqc oceny kwalil1kacji oferenta bierze pod uwagey nastc;pujqce dokumenty stanowi,!ce
zal,!czniki do formularza ofeny:
Dyplom ukonczenia studi6w wyzszych potwierdzaj,!cy uzyskanie tytufu magistra elektroradiologii - I pkt.
Dyplom ukonczenia studiow wyzszych potwierdzajqcy uzyskanie tytulu licencjata lub iniyniera elektroradiologii _
pkt.
Dyplom uko,;ezenia publieznej szkoly polieealnej lub niepublieznej szkoly polieealnej 0 uprawnieniaeh szkoly
publieznej oraz dyplom potwierdzaj~ey uzyskanie t)1ulu zawodowego teehnika elektroradiologa lub teehnika
elektroradiologii - I pkt.
Zaswiadczenie 0 ukonczcniu kursu w zakresie resusc)1acji kr,!zeniowo - oddechowcj - I pkt.
L~czna maksymalna ilose punktow mOlliwych do uzyskania za ocen~ oferty pod wzgl~dem kwalifikacji oferenta
wynosi 4 pkt.

Ad. 2. Doswiadczenie
Komisja konkursowa dokonujqc oceny w ramach kr)1Crium "Doswiadczenie" bierze pod uwagey stai za\\'odowy
oferenta zwi,!zany z udzielaniem swiadczen w zakresie elektroradiologii w praeowni hemodynamiki.
Dokonujqc oceny doswiadczcnia na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa
rz zna'e oferentowi od I do 4 kt. z odnie z nast u'ac 'In schematem:
Stai zawodowy zv.:iqzany z udzielaniem swiadczen w zakresie elektroradiologii w Liczba punktew
racO\'mi hcmod 'namiki
1- 2 lata I kt.
2-6/at 2 kt.
7-101at 3 kt.
owy:ze 10 lat 4 kt.

W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata stalu pracy zaokr~gla si~ w dOl. W eelu uzyskania punktow
z kf)1erium ,.Dosvr'iadczenie" - powinno zostac udokumentowane zaswiadczeniern wystawionym przez Kierownika
Osrodka hernodynarniki.

Ad. 3. Cella.
Ko01isja Konkursowa dokonuje oeeny ofeny pod wzgleydern proponowanej przez oferenta ccny za I godziney
wykonyvw'ania swiadczen zdrowotnych objc;tych przedmiotem zarn6vr'ienia i przyznaje oferentowi od I do 4 pkt..
zgodnie z ponizszyrni zalozeniarni:

ProDonowana cena Liezba punktow
25,01 30,00 1 pkt.
20,01 25,00 2 pkt.
15,01 20,00 3 pkt.
12,00 15,00 4 pkt.

Komisja konkursowa dokonujqc oceoy ceny zaproponowanej przez oferenta. nie bicrze pod uwagc; ofen zawieraj~cych
propozycje cenowc nie maj'lce pokryeia w wiclkosci srodk6vl przeznaczonych na sfinansowanie swiadczen b~dqe)'ch
przcd01iotcm zamewienia. tj. powyzej 30,00 zl brutlo za I godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych.
Oferty zawierajqce propozycje cenO\\t'e ponizej 12,00 bruno zl za jedn,! godzinc; udzielania swiadczen zdrowotnyeh.
zostan'! uznanc za oferty zawieraj'lce razqeo nisk'l cenc; w stosunku do przedrniotu zam6wienia i berd" podlegaly
odrzuceniu.

* Dokonuj'lc porewnania cen proponowanych przez ofercnta komisja konkursowa • w przypadku oferent6w b~dqcych
osobarni fizycznymi. gdy z Oswiadczenia zlozonego przez oferenta. stanowi,!cego zal'lcznik nr 3a do Zar14dzenia.
o ktorym O1O\\o:aW pkt. 3 ••Postanowien og6Inych'. wynikac bc;dzie. iz oferent - zgodnie z Ustawq z dnia 13
paidziernika 1998 r. 0 systemie ubelpieeze,; spolecznyeh (teks! jedn. z 2016 r.. poz. 696 z pMn. zm.) podlega
obovr'iqzkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniom spolecznym z tytulu zawarcia umowy z Udzielajqcym zarn6wienia - za
cener swiadczenia uznaje wskazan'} w ofercic wysokosc stawki brutto wraz z doliezonymi. skladkami na ubezpieczenia
spoleczne. wypadkowe oraz Fundusz Pracy do kt6rych zaplaty zobowi¥3"y bc;dzie Udzielaj<}cyzamowienia. z t)1ulu
urnowy zawanej z oferentem. Koszty Udzielajqcego zarnowienie W s)1uacji opisancj powyiej wynosz", 19,91 %
proponowancj przez oferenta ceny.
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Ad. 4. Dost~pnosc
Komisja konkurso\\'a dokonuj~c Decoy dostc;pnosci swiadczcn gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwagt;
minimaln') liezber godzin ofcrowanych przcz oferenta \\' fonnularzu orerty zgodnie z zatozeniami:

Minimalna Hose 1!odzin ofcrowanvch orzez oferenta Liczba punktow
48 - 60 I pkt.
61 -95 2 pkl.
96 - 132 3 pkl.
133 - 192 4 pkl.

Oecna koncowa ofcrt)' lostanie \\'yliczona wg nastt;puj~cel?o Wloru:

\\'0 = LpK , 15% + LpDI , 15% + LpC , 50'Y.+ LpD2 , 20%

?od:ie:
WO - oeena kmicowa vlert)'
LpK - lie:ba punkt6w H:l'niwjqca = oceny kwalijikacji oferenta
I.pD I - fic=ha punk/ow Hynikajqca = oceny doswiadc:enia oferenta
LpC - lie:ba p"nku)w HJ'nikaJqca = oceny cen.vproponowanej pr:e: a/eren/a
LpD2 -lieha prmklow l1'ynikajqca = oceny doslfpno.~ciswiadc=e'l ud=ielanych pr=e: f!ferenla

Rozdzial XII. ROZSTRZYG 'IF,CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygni~cje konkursu oznacza wskazanic oferentow wybranych w wyniku post~pO\••.ania konkursowego

zapewniaj~cych realizacj't zapotrzebowania Udziclaj<}cego zamowienia odnosnie ilosci godzin \••')''konywania
swiadczen stanowi~cych przedmiot zamowienia. kt6rzy uzyskali I<}cznieze wszystkich kr)'1eri6w najwi~ksz'l ilose
runkle\\'.

2. Rozstrzygnj~cie konkursu cfert oglasza sit; w rmeJscu i tenninie okreslonym W ogloszeniu
o konkursie orert. na tablicy ogloszeti w siedzibie Udzielaj<}cego zamowienia oral na zewnt;trznej stronie
intemeto\\o'cj Udzielaj<}ccgo zamowienia. podaj<}cnazw~ (irnit; i nazwisko) oraz siedzitx; (miejsce zamieszkania
i adrcs) OferentalOferentow, ktorz}' zostali wybrani.

3. Tennin rozstrzygnil;cia ofert wyznacza silj':na dzien 05 czem1ea 2017 r.o godlinie 1.4000.
4. Ofcrentom wybranym w wyniku post~powania konkursO\\'cgo Udzielaj'lcy zamowicnia wskazujc termin

i miejscc zawarcia i podpisania umowy.
5. \V przypadku przekroczenia liczby godzin obj~tcj zapotrzebowaniem. wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku

wyboru wil;kszej ilosci ofercntow - ze wzgliYduna koniecznosc uwzglt;dnienia ofert speJniaj,!cych kr)1eria oceny
ofert na tym samym poziomie punktowym • Udzielaj,!cy zamowienia 7..astrzegasobie prawo okreslenia w umov.lach
7.awartych \••..tym oferentami takiej i10sci godzin v.lykonywania swiadczen. ktora umozliwi dostosowanie warunkow
umowy do zapotrzebowania Udzielaj,!cego zamowienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku postt;powania konkursowego. jcdnakze przed rozstrzygnit;ciem konkursu, oferent mOle zlozyc do komisji

konkursowej w terminie 7 dni roborzyeh od dnia dokollania zaskarionej clynnosci~ \\1 formie pisemnej
umoty\vowany protest.

2. Protest zlozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci,!gu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisernnej odpowiedzi

skladaj,!cemu protest. Nieuwzgllj':dnienie protestu v¥'ymagauzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzcnia protestu posttypowanie konkursm ••..e zostaje 7.awieszone, chyba ze z tresci protestu wynika .

.ie jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzglttdnienia protestu komisja pO",1arza zaskarzon,! czynnosc.
6. Ofere nt, moze zlozyc do Udzielaj,!cego zamowienia odwolanie dotycZ'!ce rozstrzygnitycia konkursu w ci,!gu 7 dni

od dnia ogloszenia 0 rozstrzygnittciu.
7. Odv.'otanic zlozone po tcnninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatr)'wane jest w tcrminie 7 dni od dnia jego otrzyrnania. Wnicsienie odv.:oIania wstrzymuje

zawarcie umO\vy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotycz<}cepost<;powania konkursowego przechowywane S,! \ ••..siedzibie Udzielaj,!cego zamowienia.
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Zalqc=l1ik I1r3 do Zar=qd=el1ia
D)'reklOra Sopitala Wolskiego /IIr 13N2017

=dnio 16.05.20/7 r.

Warszawa, dnia .

Szpital Wolski im. dr Allny Gostynskicj
Samodzicln)' PubliczllY Zaklad Opicki
Zdrowotncj w Warsl.3wic
ul. Kaspnaka 17
01 - 211 Warszawa

OF E R TA

nll udzicillnic calodllbowych spccjalistyczlI)"Ch swiadczcn zdrowotn)'ch w zakresie

elcktroradiologii w Osrodku diagnost)'ki i terapii wewn'ltrznacz)'niowej Szpitaht Wolskiego

Itni~** .

Naz\\'isko ••........................................................................................................................................................... _ .

PESEL **..,', ,., , .

Za\\'od** .

Nr dyplomu potwierdzajqcego kwali tikacje zawodowe* * , , .

Data rozpocz~cia dzialalnosci wg eEl DG * ,.,', , .

N IP* , ,"",., ,',., REGO N* .

Nr tclcfonu ** e-Inail ** .
Adres zamieszkania ** .
Adres do korespondencj i ( 0 ile nie pokrywa sif; z adresem zamieszkania)** .

Przcdmiotem niniejszcj oferty jest udzielanie calodobowych specjalist}'czn}'ch h\-'iadc7.en zdrowotnych

w 7.akrcsie clcktroradiolo~ii w Osrodku diagnost)"ki i terapii \\:ewn~trznacz}'niowej Szpitala \Volskiego

zgodnic z przcdmiotcm zam6wienia wskazan~'m w Szczeg610wych \\'arunkach Konkursu Of crt, na

z.lsadach okrdlonych we wzorle umow)' na udzielanic swiadczcn zdrowotnych obj'tt)"ch konkurscm.

Of ERENT OSWIADCZA. IZ:

I. Zapoznal si~ z trcsciq ogloszenia 0 konkursie, "Szczegolov.ymi warunkami konkursu ofert" oraz projektem

u01o\\'y i nie zglasza zastrzezcn.

2. Swiadczeti zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie.

w O1iejscu wskazanym przez Udzielajqcego zamowicnia. przy uzyciu sprz~tu naletqcego do Udziclajqccgo

zamowienia.

3, Swiadczcti zdrov.otnych udzielac b~dzie osobiscie.

4. Posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na minimalnq kwot~ gwarantowanq

w wysokosci 150000 Euro I Zobowiqzuje si~ do przedlozenia kopii polisy oc w tenninie okreSionym we

\••..zorzc umov.y ** **
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5. Oswiadeza, iz Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umo"y na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie

obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le~cych po stronie

oferenta.

6. Deklaruje minimaln~

w miesi<tcu.

maks}maln~ liczb~ godzin udzielania swiadezen zdrowotnych

8. Proponuje "ysokose stawki w kwocie zl brutto za I godzin~ udzielania swiadczcn.

9. Zakres posiadanycb kwalifikaeji udokumentowal zal~cznikami od nr 3a do nr. .

10. Oswiadcza, iz swiadczen zdrowotnycb w zakresie elektroradiologii w pracowni hemodynamiki udzielal

przez okrcs miesi~ey /Iat i zobowi~zuje si~ do okazania na ~danie Udzielaj~cego zamowienia

dokumentow potwierdzaj~cych wskazan~ ilose lat praktyki zawodowej.

ZALJ\CZNIKI:

I. Poswiadczony aktualny "ydruk z CEIDG -zal. nr 1*

2. Poswiadczona kopia nadania numeru NIP -=al. nr r
3. Kopie dokumentow dotyc~cyeh posiadanych kwalifikacji (dyplom ukonezenia studiow - mgr, licencjat,

inzynicr), dyplom potwierdzaj~cy uzyskanie tytulu technika elektroradiologii, eertyfikat ukonczenia
szkolenia w zakresie oebrony radiologieznej pacjenta oraz dodatkowo inne dokumenty potwierdzaj~cc
kwalifikacje i doswiadezenie zawodowe, w tym zaswiadczenie 0 ukonczcniu kursu resusC}1aeji kr~zeniowo -
oddeebowej - zal. nr 3a. 3b, itd.)**

4. Kserokopia polisy OC lub zlozone o,wiadczenie 0 przedlozeniu polisy - zal. nr 4**

5. Zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeeiwwskazan do "ykonywania swiadezen zdrowotnych obj~tyeh
przedmiotern zamowienia - :01. nr 5 ••

6. Oswiadczenic oferenta dla celow zgloszenia do ubezpieczen spoleeznyeb i ubezpieezenia zdrowotnego oraz
dla realizacji obowi~zkow podatko"ych zgodnie z \vzorem stanowi~cym zal~eznik nr 3a do zar~dzenia,
ktore w przypadku wyboru oferenta stanowie b~dzie integraln~ cz~sc umowy na "ykon}wanie swiadezen -
:01. nr 6 .•.••

7. Oswiadczenie 0 gotowosei do udzielania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem post~powania
konkursowego w eyklacb 12 godzinnych zarowno w dni powszednie (od poniedzialku do pi~tku)
w godzinach pomi~dzy 8.00 a 20.00, jak rowniez w noey w godzinacb pomi~dzy 20.00 a 8.00 dnia
nast~pnego, a takze soboty, niedziele i swi~ta w godzinach pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego =al. nr 7**

(podpis i pieezfc oferenta)

'" dotyc:y aleren/ow - podmi%w ud=ielajqcych swiadczell zdrOll'otnych wformie dzialo/nose; gospodarc:ej .
•• dotyczy :oro,I,-'17o a/erent6w ud:ielajqcych sH'iadc:en zdrowotnych U' formie dzialo/nose; gospudarc:ej, jak
rownie:! osob ud=ielajqeyeh slriadeze" zdrolrotnyeh jako osoby jizyezne legitymujqee sif nabyciem facho\\~.eh
kwalifikaeji do '1>ykonywania swiadc:en zdrowotnych w zakresie elektroradiologii.
*** dotyezy oferentow - osob udzielajqeyeh slriadeze" =drolrotnyeh jako osoby jizyezne legitymujqee sif
nabyciemfachOl,,)-'ch kwalifikaeji do wykonywania slviadc=en zdrowo/nych w zakresie elektroradiologii .
•••• niepotr:ebne skreSlie,
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Zalqcznik nr 3a do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 13.J/2017

z dnia 16.05.2017 r.

OSWIADCZENIE OFERENTA
(wypelnia Ofercnt przyst~puj:jcy do postt;powania jako osoha fizyczna)

Dane OFERENTA dla cel6w zgloszenia do ubezpieczcn spolecznych i ubezpieczcnia
zdrowotnego oraz realizacji obowiqzk6w podatkowych z Um;dem skarbowym:

1. Imit; iNazwisko:

2. Drugie inlit; (ic51i \\pisanc w dowodzic osobistym): .

3. Naz\visko rodo\vc: ' .

4. Data urodzenia: .

5. rESEL: .

6. Urzqd Skarbo\\y (nazwa i adres):

7. Seria i nr dowodu: Obywatclstwo: .

8. Infomlacja 0 uprawnieniach do pobierania:

Emer)1ury: tak / nie ' - Renty: tak /nie '

9. Czy Oferent wnosi 0 objt;cie dobrowolnvm ubezpicczeniem:

• cmerytalnym -tak / nie' 3. rentowym -tak / nie'

• chorobowym - tak / nie'

10. Czy jest orzeczony stopien niepelnosprawnosci: , jesli tak :
a) Mam orzeczenie 0 lekkim stopniu niepelnosprawnosci
b) Mam orzeczenie 0 umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci
c) Mam orzcczenie 0 znacznym stopniu niepelnosprawnosci

11. Oddzial Narodowego Funduszu Zdrowia: .

12. Miejsce zatrudnienia w czasie trwania umowy w Szpitalu Wolskim. tj. w okresie od dnia
01.07.2017 r. do dnia 30.06.2019 r. - nazwa i adres pracodawcy lub innego
zleceniodawcy, u kt6rego sq odprowadzane skladki na ubezpicczenie emerytalno -
rentowe):
............................................................................................................................................

13. Czy Gferent jest studentem do 26-go roku zycia: .

14. Wyksztalccnic: spccjalizacja: .

15. Numcr tclcfonu: e-mail: .

16. Adres zameldowania:

• Kod pocztowy: Miej scowosc: .

Strona 1 z 2



Zalqcznik nr 30 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala IVolskiego Nr 13-1/2017

z dnia 16.05. 2017 r.

• Gmina: Ulica: .

• Nr domu: Nr tokalu: .

• Powiat: Wojewodztwo: .

17. Adres zamieszkania:

• Kod pocztowy: Miejscowosc: .

• Gmina: Ulica: .

• Nr domu: Nr lokalu: Telefon: .

• Powiat: Wojewodztwo: .

18. Prosz<;0 przcsylanie na konto / wyplat<; gotowk'l •

w banku nr konta .

D1a Oferentow zatrudnionyeh poza Szpitalcm Wolskim lub wykonujllcyeh umow,!
zlccenia u innego Pracodawcy lub Zleccniodawcy.

Oswiadczam, ze moje wynagrodzenie z IImo",y a prac? / IImo",y zlecenia. w macierzystym
zakladzie pracy. ktora jako pierwsza rodzila obowi¥ck oplacania skladek na ubezpieczcnia
spoleczne, otrzymane w okresie wykonywania swiadczen dla Szpitala Wolskicgo od dnia
01.07.2017 r. do 30.06.2019 r .. w przeliczeniu na okrcs jednego miesi'lca, nie jest nizsze od
kwoty minimalnego wynagrodzenia okreslonego przez akty wykonawcze wydane na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdzicrnika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prac<;(Dz.
U. z 2002 r.. poz. 1679 z pMn. zm.), tj. minimalnego wynagrodzenia okrdlanego na dany
rok. Moje wynagrodzenie b<;dzie odpowiednio weryfikowane do aktualnego na dany rok
poziomu minimalnego wynagrodzenia okreslonego przez w/w akty wykonawcze.
Jednoczesnic zobowil17.uje sic do pisemnego poinformowania Szpitala Wolskiego 0

svtuacji zmianv, tj. 0 uzvskaniu nitszcgo wvnagrodzcnia w danym miesi"cu, w
macierLvsh'm zakladzie pmcv, nit kwota minimalnego wynagrodzenia okreslonego
prLez aktv wvkonawcze.

Oswiadczam, :ie powy:isze dane sll zgodne ze stanem prawnym i faktycznym .. Jestem
swiadom(y)/(a) odpowiedzialnosci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

data i podpis Ofcrcnta

• niepotrzcbne skrcslic

Strona 2 z 2



Zalqc:nik nr ~ do :ar:qd:enia
Dyreklora S:pilala lVo/Ikiego nr 13H2017

: dnia 16.05.2017 r.

UMOWA
UMOWA NA UllZIELANIE CALODOHOWYCH SPECJALISTYCZNYCII SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE ELEKTRORAIlIOLOGIl W OSRODKU D1AGNOSTYKI I TERAPII
WEWN-\TRZNACZYNIOWEJ

zawarta w dniu 2017 r. w Warslav.'ic

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Goslyliskiej Samodzielnym Publiczny'm Zakladem Opieki Zdrm,olnej,
zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarezy, pod nr KRS:0000226288.
posiadaj~eym NIP 527.10-45-483 oraz REGON 0 II 035381, reprezenlowanym przez: Dyreklora - I~oberla Mazura
zwanym dalej UtJzielajqc)'m zam{)\\lienia
a
Panh~/Panem adres: , .
posiadaj~cym PESEL i dowod osobisty .
zwanYITI dalej f)rL)'jrnuj",!cym zamowienic

Pr=)jmujq'T :amowienie :oslal "'yhrany w wyniku konkursu a/ert na ud:ielanie calodobow)'ch specjalis(l'c:nych
.swiadc:ef' :drmt'otnych pr:ez osoby okrd/rme w arl. 26 list, JUs/uno)' = dnia J5 kwietnia 20 II r. () d.=ialalnosci lec:nic:ej
(Ieksl jedn. D:. U. : 2016 r.. pO:. 1638: pO:. :m.).
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I.
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I.

~I
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie calodobowych specjalislycznych swiadczeli zdrowotnych
obejmuj~cych czynnosci techniczne i pomocnicze w zakresie eleklroradiologii w Osrodku diagnostyki
i terapii wewn~trznaczyniowej Szpitala Wolski ego, w cyklach 12 godzinnych pomiedzy godzin~ 8.00
a 20.00 oraz pomiedzy godzin~ 20.00 a 8.00 dnia nastepnego, zwanych dalej swiadczeniami zdrowolnymi, dla
pacjentow Szpilala Wolskiego w szczegolnosci dla osob bed~C)'ch swiadczeniobiorcami w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowolnej finansowanych ze srodkow publicznych.
PrL~'jmujf}cy zamowicnic zobowiC}zuje sit; do udzielania catodobO\~ych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych
obejmuj~cych czynnosci techniczne i pomocnicze w 7.akresie elektroradiologii w Osrodku diagnostyki i terapii
wewn~lrznaczyniowej Szpilala Wolskiego, w cyklach 12 godzinnych pomiedzy godzin~ 8.00 a 20.00 oraz pomiedzy
godzin~ 20.00 a 8.00 dnia nastepnego. w ilosci godzin, 0 ktorej mowa w ~ 9 USI. I niniejszej umowy.
Maksymalna ilose 12 godzinnych cykli udzielanych bezposrednio po sobie (bez min. 12 godzinnej przerwy) nie
,!,ote przekroczye 2 cykli.
Swiadczenia. 0 ktorych mowa w USI. I i 2 udzielane bed~ zarowno w dni powszednie (od poniedzialku do pi~tku) w
godzinach pomiedzy 8.00 a 20.00, jak rowniet w nocy w godzinach pomi~dzy 20.00 a 8.00 dnia nastepnego. a lakte
soboty. niedziele i swieta w godzinach pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nastepnego.

~2
PrL)'jmuj~c)' zamowienie zobowiC}zuje Silf do udzielania swiadczen. 0 ktorych mowa w * I w dniach
i godzinach okrcslonych w hannonogramie, kt6rcgo \\,zor stanO\\'i Zalqcznik nr I do niniejszej urnow)'.
spor~dzanym na okresy miesilfczne w formie pisemnej, uzgodnionym z Pich;gniarkC} OddzialowC} Osrodka
diagnostyki i terapii wewnC}trznaczyniowej lub inn'J osobC}wskazan'} prIocz Udziclaj~cego zam{m'ienia,
Harmonogramy. 0 ktorych mowa w ust. I podlegajq katdorazov.-'o zatwierdzeniu przcz Naczelnq Pielt;gniarkt; przed
rozpoczc;cicm miesi'Jca ktorcgo dotycz'J.

p
IJrz)''irnujf}cy :larn6wicnie zobowi'lzujc sit; do \~)'konania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ I niniejszej
umow)' i oswiadcza. it \\')'konywac je btrdzie z zachowaniem nalezytej starannosci. zgodnie
z posiadan'J wiedz'J medycznC} i standardami post~powania obowi'Jzuj'Jcymi w zakresie elektroradiologii na
zasadach wynikaj~cych z uslawy 0 dzialalnosci leczniczej (tekst jedn. Oz. U. z 2016 r., poz. 1638), ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowolnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Oz. U z 2016 r., poz. 1793),
ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen!a (Oz. U. z 2016 r., pOZ. 186 z p6in. zm.). ustawy 0 ochronie
danych osobowych (teksljedn. z 2016 r. Oz. U., poz. 922 z pMn. zm.), ustawy z dnia 29 lislOpada 2000 r. Prawo
atomowe (tekst jedn. Oz. U. z 2014 r., pOZ. 1512 z potn.zm.) i innych przepis6w reguluj~cych zasady wykonywania
czynnosci w zakrcsie elektroradiologii oral udzielania swiadczeJi zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie
bed~c)'ch przedsiebiorcami.
Swiadczcnia wykonywane przez l)rz~'jmujllcego zamowicnie realizowane bt;dC}z uwzgl~dnieniem wymogow
wynikaj'lcych z rozporZ<.}dzenia MZ z dnia 18.02.20 II r. w sprawie warunk6w bezpieczncgo stosowania
promieniowaniajonizuj~cego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (teksljedn. Oz. U. z 2013 r. poz. 1015
z pMn. zm.).

~4
Swiadczenia zdrowolnc objete n,"leJs~ umow~ udzielane bed~ przez Przyjmuj~cego zam6wienie
w siedzibie Szpilala Wolskiego, a w szczegolnosci w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej prz)'
uzyciu sprzetu medycznego oraz aparatury medycznej, z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~cego
zamowicnia najpozniej w dniu rozpoczc;cia udziclania swiadczcn. stanowi'lcych wtasnosc UdzielajOJcego

~



zamowienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadezen obj~tyeh niniejs~
urnow".

2. Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~uje si~ do korzystania z pomieszezen oraz sprz~tu i aparatury medyeznej,
naleZ'Jeyeh do Udzielaj~eego zamowienia, zgodnie z ieh przeznaezeniem i w eelaeh okreslonyeh w niniejszej
umowie.

3. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zuje sif; do ponoszenia kosztov,,' napraw sprzt;tu medycznego naleliJcego do
Udzielaj~ccgo zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionych przez Przyjmuj~ccgo zamowienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia r. do dnia r.

~6
I. Prz)jrnuj"lcy zamowienie zohowi'!Zuje sit; do przcstrzegania zasad wykonywania sv.'iadczen zdrowotnych

wskazanyeh w umowaeh zawal1yeh przez Udzielaj~eego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiotami oraz przepisaeh i zasadach obowi~zuj~eych u Udzielaj~eego zamowienia, z ktorymi to zasadami zostal
7.apoznany.

2. Na Z'Jdanie Udzielaj~eego 7.amowienia Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zany jest do przedstawienia
dokumentow wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez
Udziclaj"lccgo zamowienia.

~7
Prlyjmuj~ey zamowienie zobowi~zuje si~ do prowadzenia dokumentacji medyeznej i statystycznej oraz dokurnentacji
wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi~uj~cymi w podmiotach leczniczych nieb~d~cych przedsi~bioreami
oraz przepisami i zasadami obo\\"i(Jzuj'}cymi u Udzielaji:}ccgo zam6wienia,
w tym z utyciem systemu informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~cymi proeedur zwi~zanyeh
z oehron~ danych osobowych.

~8
I. Za udzielanie swiadczen okr.slonyeh w ~ I, Przyjmuj~cemu zamowienie przysluguje wynagrodzenie miesi~cznie

w k\\'ocie stanowi~ccj iloczyn wykonancj zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem.
o ktorym mowa w * 10. liczby godzin udzielania swiadezen przez stawk~ zajedn~ godzin~ w wysokosei .
zl brulto (slownie: zlotych).

2. Nalelnosci z t)1ulu reali7.acji umo"y za okres sprawozdawczy Udzielaj~e)' zamowienia wyplaea
w terminie do 30 dni po dniu dostarczenia przez Prz)'jmuj~eego zamowienie rachunku wg wzorn udost~pnionego
przez Udzielaj"lce~o zam6wienia \vraz Z zatwierdzonym sprawozdaniem~ 0 ktorym mowa w ~ IO~nie \\o'czesniej
jednak nii: 15 dnia nast~pnego miesiqca. Potwierdzeniem dostarczenia rachunku \vraz ze sprawozdaniem jest data
wplywu oznaczona prezentat~ Kancelarii Glownej Szpitala Wolski ego.

3. Udzielaj",cy 7.arnowienia zastrzega sobie prawo dokonania stosownych potrqcen z wynagrodzenia na poczet
zaliczki na podatek dochodowy i ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne zgodnie z infonnacjami zawartyrni w
Oswiadczeniu oferenta stanowhtcym integralnq. cz~scumowy.

4. Nalemosc za \\o'ykonane swiadczenia zdro\'I"'otne zostanie przekazana Przyjrnuj",cemu zam6wicnic na jego
rachunek bankowy wskazany raehunku. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci~tenia rachunku bankowego
Udzjelaj.,ce~o zamowicnia.

~9
I. Minimalna ilose godzin udzielania swiadczen, 0 ktorych mowa w * lust. 2, zgodnie z ofen~ zloton~

w post~powaniu konkursowym, wynosi godzin w miesi~cu. Przeci~tna maksymalna ilose godzin
udzielania swiadczen przeci~tnie w rniesiqcu nie powinna przckroczyc ~odzin.

2. Wynikaj~ce z ust. I zapotrzebowanie na minimaln~ ilose zakontraktowanych godzin przeznaczonyeh na realizaej~
przedmiotu umowy mote ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania komorki
organizacyjnej Szpitala Wolskiego, w ktorej realizowane s~ swiadczenia b~di zmniejszeniem srodkow finanso"ych
uzyskanych od NFZ lub innych platnikow. Zmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy
rniesi~czne i nie wymaga sporz.qdzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

3. Udzielaj~ey zamowieni. mote powierzye Prl)jmuj~eemu z.mow;en;e wi~ksz~ ilose swiadczen obj~t)'ch
niniejs~ umow~ skutkuj~cyeh przekroezeniem ilosci godzin wskazanej w ust. I, w ramach srodkow pieni~tnych
przeznaczonyeh na ich sfinansowanie, pochodz~cych z NFZ lub od innych platnikow, jednak nie wi~cej nil 0 20%.

~ 10
I. Prz)jmuj~e)' z.mowienie zobowi~zany jest do skladan;a miesi~cznych sprawozdan z liczby godzin realizacji

przedrniotu umo"y wg wzorn stanowi~cego zal~cznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 ktorych mowa w ust. I skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po ieh

zatwierdzeniu. Sprawozdania, po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza Piel~gniarka Oddzialowa Osrodka
diagnostyki i terapii \\o'ewn'ttrznaczyniowej oraz Naczc)na Piel~gniarka lub inna osoba \\o'skazana przcz
Udzielaj"lcego zamowienia.

~II
Prl)'jmuj~ey zarnow;enie zobowi~uje si~ do poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~eego 7.amowieni.,
Narodowy Funduszu Zdrowia. mne uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danych
i informacji niezb~dnych do przeprowadzenia kontroli.
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~ 12
I'rzyjmuj~cy lamow;cn;. nic moie prowadzic w Szpilalu Wolskim dzialalnosci wykraczaj~cej poza zakres umowy i
konkurenc)'jncj \\'obec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielaj'lcego zam6wienia.

Udlielaj~cy lamowien;a zobowi~zuje si~ zabezpieczyc:
I) obslug~ lekarsk~. piel~gniarsk~ oraz admin;slracyjn~ i gospodarc~ w 7.akresie niezb,dnym dla realizacji przedmiotu

niniejszcj umov,:y.
2) szkolenic BHP \\'"zakrcsic wymaganym przepisarni usta\\y Prawo atomov,:e oraz ''r)'magan(J ochroni; radiologiczn~

m.in. wyposaienie w srodki ochrony radiologicznej. dozymelr)' ilp.

~ 14
Przy realizacji lada,; obj~tych niniejs~ umow~ rrz)'jmuj~cy zamow;enie zobowi~lOny jest do wspo/pracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielaj'lccgo zamowicnia.

~ 15
I. Z 1)'lulu niniejszej umow)' strony ponosz~ odpowiedzialnosc solidam~.
2. I'rzy'jmuj~c)' zamow;enie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powslale z przycz)'n le~cych po jego stronie. a w

s7czegolnosci w)'nikaj~ce z:
a. niewykonania lub niewtasciwego wykonania s\\"iadczenia zdrowotnego.
b. przedstawienia danych slanowi~c)'ch podslaw~ rozliczenia niezgodnie ze slanem fakl)'czn)'m.
c. nie prowadzenia dokumentacji med)'cznej pacjenla lub prowadzenia jej w sposob nieprawidlowy

i niekompleln)'.
d. braku realilOcji zalece,; pokonlrolnych.

~ 16
rrzyjmuj~c~' zam6wienie zobowi~lany jest do:
I) zloienia - w lerminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - kopii polisy (umowy) ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj~cej szkody b~d~ce nasl~pslwem udzielania swiadcze,; zdrowolnych albo
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczeJi zdrO\\'otnych - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 uSlaw)' 0
dzialalnosci leczniczej na kwottr minimum 150000 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzen, 0 ile powyzszy
dokument nie zostal dolllczony do formularza oferty,

2) utrzymywania przez caly okres obowi~zywania niniejszej umO\vy stalej sumy gv.'arancyjnej oraz wartosci
ubezpieczenia okreSionych w przepisach. 0 ktorych mowa w pkl. I.

3) przedloienia zasv,:iadczenia lekarza rncdycyny pracy dotycz,!cego upra\l..-nien zwi~zanych ze swiadczeniem uslug
i w tyrn zakresie "•.ymogo".' sanitamo-epiderniologicznych.

4) Udzielanie wszelkich informacji maj~c)'ch wplyw na realizacj~ przez Udz;elaj~cego zamo,,;enia obowi~zkow
platnika skladek.

~ 17
I. I'rzyjmllj~cy zamow;en;. zobowi~zuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji. 0 klorych powzi~1

wiadomosc przy realizacji postanowieti niniejszej umowy i kt6re stanowi'l tajemnictr przedsh;biorstwa w rozumieniu
przepisow uSlawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Iekst jedn. Oz. U. z 2003 r.. Nr 153. poz. 1503 z poin.
zm.) oraz podlegaj,! ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych. zgodnie z \••'ymogami
obowi'lzuj'lcymi u Udziclaj~cego zamowienia.

2. PrL)'jmllj~C)r zamowicnie oswiadcza. i.e znany jest mu fakt, iz tresc ninicjszej umowy. a w szclcg61nosci
przcdmiot umowy i wysokosc v:ynagrodzenia stanowill informacj~ publicznll \I,: rozumieniu art. I ust. I ustawy z
dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dosl~pie do informacji publicznej (Ieksl jednolity Oz. U. z 2016 r.. poz. 1764 1. pMn.
zm.), ktora podlega udosttrpnieniu w trybie przedmiotowej usta\ ••)'. z zastrzeieniem ust. 3 i 4.

3. Prl.yjmuj~!cy zamowienie wyraia zgod~ na udost~pnienic \\'"trybie ustaw)'. 0 kt6rej mowa \\1 ust. 2. zawartych w
niniejszej umowie dotycU!cych go danych osobowych w zakresie obejmuj'lcym imi~
i naz",:isko, a takze inne dane wymagane przez Narodo\\)' Fundusz Zdrowia oraz dane \I,: zakresie firmy.

4. Ze wzgl~du na lajemnic, przedsi,biorcy udosl~pnieniu. 0 klorym mowa w usl. I. nie b~d~ podlegaly
infonnacje .

~ 18
I, rrzyjmuj~c)' zamon'ienie uprawniony jest do przen.\! w wykonywaniu swiadczcn:

a. przerwy nie przekraczaj~cej I~cznie 7 dni kalendarlO"ych w okresie obowi~z)'wania umow)'
z zastrzeieniern ust. 2,

b. przen ••)' zwillzanej z potwierdzonym udzialem Przyjrnuj'lcego zarnowienie w szkoleniach lub kursach z
zastrzezeniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w ust. I wymaga zgody Udzielajl:!cegn zamowienia.
3. Nie stanowi naruszenia \\;arunk6w umowy nie udzielanie swiadczeti zdrowotnych zgodnie

z harmonogramem przez Przyjmuj~ccgo zarnowienie, w przypadku niczdolnosci do wykonywania swiadczen
spowodowanych chorob,!, udokumentowanych zaswiadczeniem lekarskim. 0 ile Pn)'jmuj~c'y zamo\\'ienic
niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajl:!ccgn zamo","ienia.

~ 19
Udzielaj"lc)' zarnowienia uprawniony jest do odsunitrcia IJrz)'jrnujl:!cego zarnowicnie od \vykonywania swiadczen
zdrowotn)'ch. na czas przeprowadzenia post~powania w)'jasniaj~cego. w prz)'padku gdy do Udzielaj~ce~o zamow;en;a
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\,,'plynie skarga lub zastrzetenie dotycU}ee sposobu wykonywania, przez PrLJjmujqcego zamowienie, s\'.."iadezen
zdrowotnyeh obj,tyeh niniejsZ<j umow~, w tym zwi~zanyeh z prowadzeniem dokumentaeji medyeznej b~dt
przekazywaniem danyeh wymaganyeh przez NFl.

po
Umowa ulega rozwi~zaniu w nast,puj~eyeh przypadkaeh:
I) z uplywem ezasu, na ktory zostala zawarta,
2) na moey porozumicnia Stron,
3) w vt'ynikumh\t"iadczeniakaidej ze Stron z zachowaniem 3 micsi~cznego okresu "'YPowiedzenia.
4) w v.yniku oswiadczenia Udzielajl:J:ccgo zamowienia z zaehov.'aniem tygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyezyn stanowi~eych naruszenie istotnych warunk6w umo, ....y, lezqcych po stronie PrzyjrnujO:Jcegozamowienie,
a dotyeZ<jeyeh:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~zenia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejszq umow,! tenninie wymaganyeh sprawozdan i infonnacji;
e. uzasadnionyeh skarg paejentow, uznanyeh przez Udzielaj~ccgo zamowienia zgodnie z proeedurami przyj,tymi

w Szpitalu Wolskim, jesli zwi,!zane s,! one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub przepisow prawa
reguluj~cych zasady wykonywania swiadezen zdrowotnyeh;

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 ktorym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zamowienia z zachowaniem miesi,cznego okresu wypowiedzcnia, jeieli

Prz,yjrnuj&}cyzamo''\o'ienienarusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia umO'...y, istotne dla zapewnienia
prawidlowcj rcalizacji przedmiotu zamowienia

6) z dniem nast,puj~eym po dniu, w ktorym nast~pilo przekroezenic I~eznej szaeunkowej wartosci umowy.
pi

I. Udzielajqcy zamowicnia uprawniony jest do rozwi,!zanie umo\...y bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, jeieli Przyjrnuj<tc)'zarnowienie ra4co naruszyl warunki umowy, tj.:
I) przeniosl prawa i obowi~zki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob<; trzcci~ bez zgody Udzielaj~cego

zamowienia,
2) nie dotrzymal warunkow okreSionyeh w ~ 16 umowy dotycz~eyeh ubezpieczenia odpowiedzialnosci eywilnej,
3) raz,!co naruszyl pozostale istotnc postanowienia ninicjszej umoW)'.

2. la raiqce naruszenie pozostalyeh istotnyeh postanowien umowy, 0 ktorych mowa w ust. I pkt. 3 uznaje si<;
naruszenie obowi~zkow wynikaj~eych z ~ 3 i ~ 17 ust. I niniejszej umowy. ktorego Przyjmuj~cy zamowienie nie
zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj&}cego zarnowienia pisemnego wezwania
do jego zaprzestania lub naruszenie obowi~zkow zwi~zanych z bezpieczenstwem pacjentow.

~22
Udzielaj<tcy zarnowienia uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w ktorym
ulegnie rozwi,!zaniu umowa zawarta przez Udzielaj:Jcego zamowienia z Narodov..yrn Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 rozwi~zaniu umoW)' w tym trybie Udzielaj&}cy zam6wienia zlozy Prz,)'jmuj~cemu zam6""'ienie na
pismie, niez,,,'Jocznic po uzyskaniu stosownej informacji.

~ 23
Przyjmuj~c)' zam6wienie uprawniony jest do rozwi'}zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku raiqcego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyeZ<jeyeh wyplaty
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w ~ 8 ust. I, tj. zwloki w jego wyplacie przekraczaj~eej 30 dni, po uprzednim
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Udzielaj&}cego zamowienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki
w '....yplacie w/w wynagrodzenia.

p4
I. W zakresie nieuregulowanym nmlejsZ<j umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks cywilny, przepisy powolane

w niniejszej umowie oraz art, 3041 Kodeksu pracy.
2. Realizaej, obowi~zkow wynikaj~eyeh zart. 304' Kodeksu praey zapewnia Przyjmuj~cy zamowienie.

ps
Umow, sporz~dzono w dwoch jednobrzmi~eych egzemplarzach, po jednym dla katdej ze Stron.

~ 26
Zmiany do umov.:ydokonywane S'l w formie pisemnego aneksu, pod I)'gorem niewainosci.

~ 27
Spory powstale na tie realizaeji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszeehny, wlasciwy dla siedziby Udzielaj~c.go
zamowienia.

• dotyc=y Pr=>jmujqcego zamowienie, prowadzqcego d:iala/nose gospodarc:q w zakresie objflym umowq
•• dOf)'CZ)'Pr:yjmujqcego :amlnl'ienie nie prowad:qcego d=iala/nosci gosfJodarc:ej :akresie ubjftym umowq
••• niepotrzebne :ostanie skreslone

Prz)jrnuj&}c)'zam6wienie:
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Udl.ielaj;.}cy7.arnowienia:



Zalqc:nik nr / do umouy na ud:ielanie
sl1.'iadc:en :drowomych w:akresie
e1ekJroradiologii

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCII
W ZAKRESIE ELEKTRORADIOLOGII W OSRODKU DIAGNOSTYKI I TERAPII

WEWNf\ TRZNACZYNIOWEJ
m icsilj c...... ..•...... ...•.... ro k .

wpis obejmuje wylljcznie peine godziny lub 0,5 godz.

(Imle; 1 nazwlsKo PrZVlmUJacel!O zamowll:mc)

DZIEN ODGODZINY DO GODZINY SUMAGODZIN
W DANYM DNIU'

Razcm
•

Cl)1~lnyPOdPIS l7z)jmuj~c('go piccz.;c i podplS Pldegniarkl OddllaloweJ P1CCZ,C i podPIS PI~h;gmarkiNaczelneJ
zambwicnic



Zalqc=nik nr 2 do urna"Y na ud=ielanie
swiadc=en =drowornych w:akresie
elekJroradiologii

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z LICZBY GODZIN UDZIELANIA SWIADCZEN W
ZAKRESIE ELEKTRORADIOLOGII W OSRODKU DIAGNOSTYKI I TERAPII

WEWNATRZNACZYNIOWEJ
m ics iOJ c•....••................ ro k .

...................................................................................................................................................
(imie i nazwisko Przyjmui'lct:Qo zamowienie)

DZIEN ODGODZINY DO GODZINY SUMAGODZIN
W DANYM DNIU'

Razem

• \'.:pis ohcjmujc wyl~c.znic pdnc godziny luh 0.5 godz.

CZ)1c1ny podpis Prz)Jmuj<Jcego

zamo\\'icnic

piet:ZI;Ci podpis Plcl~gniarkl (>ddZlalo\\'eJ picCZl;C i podpis Plelc;gmarkl NaC1.elncJ


