
Zalqcznik nr 2 do zar::qtl=enia
Dyreklortl S::pilala WolskieRo nr 15712017

::dnia 06. 06. 20!7 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECIALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCII W ZAKRESIE

PROKTOLOGII POLEGA,Jt\CYCH NA WYKONYW ANIU HADAN, ZAHIEGOW
I KONSULT AC/I SPECJALISTYCZNYCH W PORADNI I'ROKTOLOGICZNEJ I

ODDZIALACH SZPIT ALA

Rozdziall. POSTANOWJF:NJAOGOLNE
I. Ninicjsze szczeg6lowe \\!arunki konkursu ofert na Z3v,:icranic urnew na udzielanie spccjalistycznych swiadczell.

zdro\votnych w zakresie proktologii polcgajqcych na wykonyv,raniu badan. zabieg6w. konsultacji specjalistycznych
\\' Paradni proktologicznej iOddzialach Szpitala m. in.:
a) przedmiot konkursu orert.
b) kryleria oceny ofert.
e) \\'arunki wymaganc od ofercntow w tym zwi~zanc ze sposobem przygotO\ ••..ania ofeny i trybem ich skladania.
d) tryb zglaszania i rozpatry"v'ania protest6w oraz odwolan zwi<!7-.3nych z tymi czynnosciami

") W celu prav.'idlowego przygotowania i zlo7:cnia swojej orerty. orerent winien zapoznac si~ zc \\-'szystkimi
informacjami za\\'artymi w niniejszych SWKO.

3. Konkurs orert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej
(lekst jedn. Dz. U. z 20) 6 r.. poz. )638 z pMn. zm.), art. )40. art. 141. 146 usl. J. art. 147 - )50. 15) usl. J. 2 i 4 - 6.
art. 152. 153 i art. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 s\\iiadczeniach opieki zdrov.'otnej tinansowanych
ze ,rodkow publieznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. )793 z pMn. zm.) oraz zarz~dzenia Dyrektora Szpitala
Wolskicgo Nr 157/2017 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie udzielenia zamowicnia na udzielanie specjalistycznych
swiadczcn zdrowotnych w zakrcsic proktologii polegaj<Jcych na wykonywaniu badan. 7-3biegow. konsultacji
specjalistycznych w Poradni proktologicznej i Oddzialach Szpitala oraz przeprowadzcnia konkursu ofen na
wykonywanie swiadczcn zdrowotnych \••' przedmiotowym zakresie. zwancgo dalej 7-3rz~dzeniem.

4. Udziclaj~cy zarnowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terrninem skladania ofert. przcsuni~cia
terminll skladania ofen. uniewainienia postt;powania konkursowcgo oraz przesunic;cia tcrminu T07_<i;trzygnic;cia
postc;powania w przypadku koniecznosci uzupelnicnia dokumentow przez ofcrcnta.

5. \V sprawach nieuregulowanych \I.' niniejszych SWKO zastosowanie maj~ przepisy i postanO\\'ienia wskazane w pkt. 3.
6. lIekroc w "Szczcgolowych warunkach konkursu ofen" oraz w zal~cznikach do tego dokumcntu jest mowa 0:

I) oferenric - to rozurnie sit; przez to podmiot. 0 ktorym mowa art. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 20 I I r.
o dzialalnosci leczniczej. zarejestrowany jako podmiot wykonuj,!cy dzialalnosc lecznicz~ w formie indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej.

2) lJdzielaj<lc)'m zamowienia - rozumie si~ przcz to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny
Publiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) ,,,iadczeniach Ldrowotnyeh - rozumie si~ przez to ,wiadezenia. 0 klorych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy
o swiadczcniach opieki zdro\\'otncj tinansowanych zc srodkow publicznych. obcjrnuj~ce na specjalistyczne
swiadczellia zdrov.'otne w zakresie proktologii polegaj~cych na wykonywaniu badan. zabiegow. konsultacji
specjalistycznych \\l Poradni proktologicznej i Oddzialach Szpitala Wolski ego. \\0' szczcgolnosci dla osob bt;d<J.cych
swiadczcniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opicki zdrowotnej
linansowanych ze srodkc)\\! publicznych~

4) forlllllianu ofert)! - rozumic sit; przez to obowi'lzuj~cy forrnlliarz ofeny przygotowany przez Udzielaj'1cego
zamowienia. stanowi'lcy zal<lcznik or 3 do 7.arz,!dzenia WSka7-3negow pkt. 3 •.Postanowien ogolnych";

5) IImowie - rozumie si~ przez to wzor umowy opracowany puez UdzieJaj~eego zamowicnia. stanowi~cy zalqeznik
nr 4 do z.ar~dzcnia \\lskazanego w pkt. 3 •.Postanowien ogolnych".

Rozdzhll II. PRZEDMIOT POSTF;I'OWANJA KONKURSOWEGO i WARUNKI REALIZAC/l
SWIADCZEN
I. Przedmiotern zamowienia jest wykonywanie specjalistycznych swiadczcn zdrowotnych w zakresie proktologii

polegaj,!-cych na wykonywaniu badan. zabiegow. konsultacji specjalistycznych w Poradni proktologicznej
i Oddzialach Szpitala.
Wykonywanie swiadczen zdrov•..otnych stanowi,!-C)'chprzedmiot zamowienia obcjrnuje okres od dnia 01.07.2017 r.
do dnia 30.06.20IR r.

3. l~c7na szacunkowa Iiczba punktow NFZ do w)'konania w Poradni proktologicznej przecic;tnicw micsi~cu v,)'nosi I.tOS pkt.
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4. U~czna szacunkowa liczba zabiegow i konsultacji proktologicznych do wykonania srcdnio w mlesl~cu w dni
pO\\lszednie dla pacjent6w hospitalizov.:anych w Szpitalu v.:ynosi:

6 konsultacji
12 labic~6w ~rupy JGI' F93
4 zabiegi grup,y .IGP F94

5. Udzielaj~cy zamowienia ustala nast~puj,!ce warunki realizacji swiadczen:
a. Swiadclenia obejmuj~ce porady/badania udlielane w Porodni proktologiclnej (wg. wyceny punku NFZ)

rcalizO\••'anc bt;d<Jwg nast~puj<}cegoharmonogramu:

:\'r uslugi UI-ien ln~odnia 110" Godziny Ilrac}' deklarcmane przcz
20dzin ofcrcnla micdnSU(la 1800

Uslu.a I Ponicdzialck 5 ...........................
Uslu~a2 Czwartck 5 ...........................

b. Konsultacje pacjentov.: hospitalizowanych \... Oddzialach Szpitala. w tym ewentualnie pol'lczone
z wykonywaniem rcktoskopii, rcalizowane b~d,! w czasie wynikaj<}cymz wymogow wskazanych w ust. 5 lit.
a. niniejszego Rozdzialu. w ramach godzin wskazanych przez oferenta w zlozonej ofercie konkursowej.

c. Zabiegi operacyjne (lllbiegi planowe) w ramach grupy JGP F93 i grupy JGP F94 wybroni oferenci b~d~
mogli wykonywac w dniu tygodnia wyznaczonym przez Udzielaj,!cego zamowienia tj. - w SHoOny _ w
godzinie uzgodnioncj uprzcdnio z Ordynatorem Oddzialu Chirurgii ogolnej.

6. Minimalna Iiczba punktow NFZ do wykonania w miesi(Jcu w zakresie udzielania powierzonych umow,! swiadczen
zdrowotnych w Poradni proktologicznej przezjednego oferenta nic pO\\!innabye mniejs7..anit 700 pkt.

7. ~1inimalna Iiczba konsultacji i zabieg6w do wykonania w miesi,!cu dla pacjent6w hospitalizowanych w Szpitalu przcz
I oferenta wynosi:

3 konsultacje
4 labicgi grup). JGP F93
1 labic~ ~rup)" JG I' F94

8. W wyniku przeprowadzoncgo Posti;powania konkursowego zostant} wybrane:
J oferta na realizacj~ Uslu~i J oraz
J oferta na reali7.a('j~Uslu~i 2.

7.a\\lierajqce liczb~ punktow i zabieg6w i konsultacji oraz propozycji cenowych znajduj,!cych pokrycie w wielkosci
srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamowienia. Udzielaj~cy zamowienia dopuszcza skladanie
ofelt cz~sciowych tj. na Uslug~ I lub Uslug~ 2. lub na Uslug~ I i Uslug~ 2.

9. Szczeg610we warunki wykonywania swiadczen okreslaj~ odpowiednie przepisy. a w szczcgolnosci przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych oraz
postanowienia um6w zawartych przez Szpital \Volski. z ktorymi oferent moze siC;7..apoznacw siedzibie Udzielaj~cego
zamowienia.

RozdziallII. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
I. Ofelt~ sklada oferent d)"sponuj~cy odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami (oferent posiada 1)1ul specjalisty

lub specjalizacje; II stopnia w dziedzinie chirurgii, posiada minimum 3 letni<}praktyk~ lekarsk~ w dziedzinie
proktologii oraz posiada certyfikat wydany przez odpowiednic towarzystwo naukowe potwierdzajqcy uprawnicnia do
wykonywania badan i zabiegow proktologicznych) do wykonywania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem
zamowicnia w zakresie objertym postc;powaniem konkursowym.

2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w postc;powaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze
prowadzonym przez wlasciviq okn;gow<} rad~ lekarsk'l 0 wykonywaniu dzialalnosci leczniczej w formic
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. 0 ktorej mowa w przepisach ustaw)' 0 dzialalnosci leczniczej.

3. Ofcrta zloi:ona przez oferenta powinna bye kompletna, zloi:ona zgodnie z wymogami opisanymi w ninicjszych
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj'lcego 7..amowienia oraz zawierae \\!szystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.

4. \V niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zloienie ofert alternatywnych.

RozdziallV. I'RZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofertc; zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczegolowych warunkach konkursu ofcrt"

na fonnularzu lIdost~pnionym przez Udzielajqcego zamowienia.
2. \V trcSci ofen)' Oferent wskazujc wybranq uslugc; 0 kt6rcj mowa w Rozdziale II ust. 5 lit. a. Dopuszczalne jest

wskazanie obu uslug I i 2.
3. Oferenci ponos7A}wszelkie koszty zwi'lzane z przygotowanicm i zlotenicm oferty.
4. Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zat<}czonegowzoru wraz zal<Jcznikami \\)'micnionymi w formularzu

ofeny.
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5. Oferta \,,'inna bye spor~dzona w sposob przejrzysty i ezytclny.
6. Ofertt; oraz wszystkie zal,,!ezniki nalezy sporz<}dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty.

z wyl~ezeniem poj~c med)'cznych.
7. Ofert~ oraz kaid'} zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
8. Strony oten)' oral. miejsca. w ktorych naniesione z05taly poprawki. podpisuje oferent. Poprawki mog,,! bye dokonane

jedynie poprzez przckreslenie bl~dnego zapisu i umicszczenie obok niego eZ)'lelncgo zapisu poprawnego.
9. Oferent moze \••..prowadziC zmiany lub wyeofae zloion" ofcrter. Zmiana ofeny nasttrpuje poprlcl zlozenie nO\••..ej oferty

zawieraj,!cej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacjer 0 wyeofaniu oferty zloioncj wczesniej. \Vycofanie ofen)' nasterpujc
poprzez pisemne pm••..iadomienie Udzielaj,,!cego zamowienia 0 tym fakcie. Zmiana ofeny poprzez zloienie nowej lub
wycofanie ofeny moie nast'lpie nie poi:niej jednak nii: przed uplywem terminu skladania ofen. Wymogi oznaezenia
kopen)' opisane w pkt. 13 stosuje sit; odpm ••..iednio.

10. Ofertlt wraz z wymaganymi zal'lcznikami nalezy umiescie '\1 zamknilttej kopercie opatrzonej napisem: ••KOIIl!..UN lUI
.\pL'cjali.uycZIlf! .~k'iadczellia Zl/roWOIl1f! H! zul!..reJie prol!..l%f:ii po/ef:ajqcJ'clJ lUI n:rit:ollyU'ulliu blU/m;, ZlIhieg(iw
i /WII.HI/llICji .\"pf!cjllli!tlycZII)"c/i no Porm/lli proM%gic'zlIf!j i Ddl/tia/aclJ Szpiluill" i przeslae na adres: Szpital \Volski
ul. Kasprzaka 17.01-211 Warsza' ••..a lub dostarczye osobiscie.

II. Udzielaj,!cy l.amowienia zastrzega. it nic jest moi:liwe I(}czenie s\"liadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zamowienia na swiadczcnie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podsta' ••..ic
stosunku pracy zawartym z Udzielaj,!cym zamowienia.

12. Oferta zloiona przez oferenta. z ktorym Szpital \Volski rozwi(}zal umowlt na udzielanie s\••..iadczen zdrowotnych
w l.akresie obj~tym przcdmiotem niniejszego Postlfpowania w trybie natychmiastO\\')m. z przyczyn lez...1cychpo
stronie ofcrcnta - podlega odrzuceniu.

Rozdzia' V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. \V celu uznania. ie oferta spelnia wymagane warunki. oferent zobowi~zany jest dol,!czye do oferty dokumcnty

wskazane w formularzu oferty.
'1 Dokumenty. 0 ktorych mowa w pkt. I ninicjszego rozdzialu. ofcrent przedklada w fOffilie oryginalu lub kserokopii

poswiadczonej prLez sicbie 7.azgodnosc Z oryginalcm.
3. W celu sprd,\-'dzenia autentycznosci przedloionych dokumento\\' Udzielaj,!cy zamo\ ••..ienia moze 7.ai4dae od oferenta

przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumcntu, gdy kserokopia dokumcntu jest nieczytelna
lub budzi w,!tpliwosci co do jej prawdziwosci.

4. Ofercnt jest zobowi<Jzany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiotow wykonuj<Jcych dzialalnose lecznicz,!
w fonnie indywidualnej specjalistyczncj praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustaw)' z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzialalnosci leczniczej.

Rozdzia' VI. MIE.ISCE I TERMIN SKI-ADANIA OFERT
I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolskiego. Paw. II. pok. lOa do dnia 09 czemca 2017 r. do godz. 13.00.
") Do hezposredniego kontaktO\llania silt z Oferentami zc strony Udzielaj~cego zamowienia uprawnion)' jest Dzial Kadr

i Szkolen. tel. 022-38-94-888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\
Oferent zwi,!zany jest ofert~ do 30 dni ad daty uplywu tenninu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOWA
1. \\' celu przeprowadzenia konkursu ofen Udzielaj,,!cy zamowienia powoluje komisj~ konkursow~.
'1 Szczegolowe zasady pracy komisji konkurso\' •.'cj i tryb postltpowania okresla .•Regulamin pracy Komisji konkurso\ ••.ej"

obowi~zuj~cy na podstawie zarz"dzenia wskazanego w pkt. 3 ..Postanowien ogolnych".
3. C7.lonkiem komisji nie moze bye osoba podlegaj'lca wyl'lczeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w

..Regulaminic pracy komisji konkursowej".
4. \V razie koniecznosci wyl,!czcnia czlonka komisji konkuTSO\••..ej z przyczyn. 0 ktorych mowa w pkt. 3. nowego czlonka

komisji powoluje Udzielaj~cy zamowienia.
5. lJd7.ielaj,!cy zamowienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okrdlonym

,••.pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liczye b~dzie. pomimo wyl(}czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj,!cy zamowienia wskazuje nO\••...ego prze\'•.'odnicz,!cego. jesli wyl(Jczenic czlonka komisji konkursowej dotyczy

osoby pelniacej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwicrdzenia przez Komisj<; konkursow'J brako, ••...fonnalnych w zlozoncj ofercie. Komisja konkursowa

wlywa oferenta do ich uzupclnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na ze\\inlttrznej stronie interneto\ ••..ej
Szpitala Wolskicgo pod adresem \,,"ww.wolski.mctl.pl podaj'Jc nazw~ (imit; i nazwisko) oferenta. stwicrdzone
w olercie hraki oraz ostatcczny termin ich usuniercia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza infonnacjlt 0 odrzuceniu
oferty na zewnlttrznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj'Jc nazwc;
(ill1i~ i nazwisko) skJadaj(Jcego odrzucon,! ofert~ oraz prlyczyn~ odrzucenia oferty.
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RozdziallX. MIEJSCE I TERM IN OTWARCIA OFERT

Otwarcie zlozonych ofert nast~pi w sicdzibie Szpitala \Volskiego w Pawi!onie II
w dniu 09 nerwea 2017 r, 0 godzinie 14,00.

pok, lOa

Rozdzial X. PROPONOWANA I'RZEZ UUZIELA.It\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA CENA
JEUNOSTKOWA

Proponowana przez Udzjelaj~ccgo zamowienia maksymalna cena jednostkowa (ktora bez podatku VAT jest r6wnorzcrdna
z k\"'otq neno) wynosi:

- 250,00 7.1brutto - za wykonanie I zabiegu operacyjnego w Oddzialc Chirurgii og61ncj
Szpitala Wolski ego w ramach grupy JOP F93. (cena minima/na: /50,00 =lnello)

- 90.00 zl hrulto - 7.0 wykonanie I zabiegu operacyjnego w Oddziale Chirurgii og61nej Szpitala Wolskiego w
Rarnach grupy JOP F94. (ccna minimalna: 50,00 zl nctto)

- 90,00 zl bruUo - za I konsultacjt; pacjcnta hospitalizowanego \v Oddzialach Szpitala (konsultacja
specjalistyczna lub konsultacja \\TaZ z rcktoskopi'l). (cena minimalna: 50,()() =Ine/lo)

",50 zl brutto - za I punkt NFZ \vykonany, pra\,,'idlo\vo sprawozdany iwskazan}' w Poradni proktologicznej.
(cenu minima/na: 2.50::/ netlo)

Oferty za\\'ieraj~ce ccny przekraczaj~ce w/w kwoty maksymalne oraz zawierajqce propozycje cenowe ponizej kwot
minimalnych traktowane b~d~ jako oferty zawieraj~ce rai:~co nisk~ cen~. ktore nie odpowiadaj<! \\!ymogom formalnym
i podlcgaj~ odrzuceniu.

J ,,/oTmllejll t/m/t"lwwu
Przewidziane w projekcie umowy wynagrodzenic za udziclcnic jedncgo swiadczenia osobom uprawnionym do swiadczcn
zdrowotnych na innej podstawie nit umo\'~:az NFZ (ti. umowy zawartc prLez Szpital \Volski z platnikami innymi niz NFZ.
swiadczcnia komercyjne) ustalono w wysokosci 50% wartosci oplaty pobieranej przez Szpital i \\o'skazanej w aktualnie
wydanym i opublikowanym cenniku swiadczen zdrowotnych.

Rozdzial XI. KRYTEIUA OCENY OFERT

Kryteria oreny
I. Doswiadczenie - 20%
2. Cena 2a i 2b - 60%
3, Dost~pnosc 3a i 3b - 20%

!\Iaksymalna liczba punktow za ocen~ oferty wynosi: ..•~OO(lkt.

Ad. 1. Dos\\'iadrzenie
Komisja konkursowa dokanuj~c aceny doswiadczenia oferenta bierzc pod uwag~ ilosc lat pracy oferenta przy
\\!ykonywaniu badan i zabiegov.' proktologicznych.
Dokonuj~c oceny doswiadczcnia oa podstawie oswiadczcnia oferenta (fonnularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje

'dId k d' !'

W przypadku niepelnych lat kalendarzo\\)'ch niepelne lata stazu pracy zaokrqgla siC;w dol. Ofcrty osob posladaHcych
doswiadczcnic w pracy przy wykonywaniu badan i zabicgow proktologicznych ponizej 3 lat zostan') odrzucone jako
niespelniaj"ce wyrnogow.

oferentowl 0 0" r 'f. zgo nle z nastc;puHcyml 7..3OZCl1laml:
Doswiadczenie (lrlY wykon\'wnniu swi"dczen Ilroktologicznych Liclba punktow
3 • 5 lat I okt.
6.81at 2okl,
9-lOlal 30kl,
DOWy,ej 10 lal 4 Dkt,

Ad.2a. Cena I (knot" bruUo rownorz~dna z kwot:il netto)
Komisja Konkursowa dokonujqc oceny ofcrty pod wzgl'tdern proponowanych przez oferenta cen kieruje si~ bilansem
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proponowanych przcz oferenta cen za wykonanie konsultacji lub 7.abiegu. wg ponizszcgo wzoru:
I' = (I'C K + I'CZ, + I'CZ,)

gd=ie: PCK - proponOli'ana cena:o uykonanie / KOXSULT,JCII.
PC/., - proponowana cena:a wykonanie / Z,IB/EGU grllpy JGI' J-'l)J
PC/.1 proponowano cena:o wykonanie / lAB/EGU grll/~l'.J(;1' ,.,9.1
P - bilans cen.

Dokonuj,!c oceny bilansu cen proponowanych przez oferenta w formularzu oferty Komisja Konkursov,:a przyznaje
~ 'dd k d' . ho erentO\\'10 I 04 plit. zgo me z nast~pull:}cymsc ematem:
"Hans cen Urzba punklo\\-
360.0 I - 430.00 zl lokI.
330.0 I - 360.00 zl 2okl.
290.0 I - 320,00 zl 30kl.
2S0,00 - 290,00 zI 4okl.

,\d. 2b. Cena 2 (kwota brutto rownorzt;dna z kwot~, netto)
Komisja konkurso\'.'a dokonuj,!c oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bicrze pod uwag~ ofert Z3\'.:icraj,!cych
propozycje cenowe zajeden punkt rozliczcniowy wykonany, prawidlowo sprawozdany i \vskazany do zaplaty przez :'\FZ.
przcwyzszaj,!ce \vartosc srodko\v przeznaczonych na realizacj~ przedmiotu post~pO\\'ania.
Uokonuj,!c oceny ceny proponowanej przez oferenta w fbrmularzu oferty Komisja Konkursowa przyznajc ofcrcntowi od
1 do"* Ilkt. z1!odnie z nasteDuiacvmi zalozeniami:
Cena nrooonowana onez oferenta za I Dunkt ", Poradni Liczba Dunkta",
4.00 - 4,SOzl lokI.
3,50 - 3,99 zl 2 pkl.
3,00 - 3,49 zl 3 pkl.
2,SO- 2,99 zl 4 pk!.

Ad. 3•. Oosl~poosc I
Komisja Konkursowa dokonuj,!c oceny oferty pod wzgl~dem proponowanych przez oferenta ilosci wykonywania zabieg6w
i konsultacji kieruje si~ bilansem proponowanych przez oferenta deklarowanej ilosci wykonywania konsultacji i zabieg6w.
wg ponizszego wzom:

I' = (1'1K + I'IZ, + I'IZ,)

gd=ie: PIK - proponowlina ilose u~\'konywanych KOYSU LTACJI.
PIlI- propmlOlI'ana iI(J.~ewykon.l'ranych LAIJJI:'COW KrlIpy JGP F93,
I'll! - propmlOlI'ana ilo.~elI'J'kon.l,ranych LI HJf:COJl' Xr/lpy lGI' ,..9.1.
P - bilans proponOlnmych ilosci wykOIJJ'I"lUI)'chkonsilltacji i ;ahieKrill'.

omlsja on 'ursowa przyzna(e otcrentowl 0 04 plo:1.zgo me z nast~pulacym sc ematern:
1\linimalna miesit;czna Iirzba ,,,"'sz)'stJiichoferowan)'ch zahieJ:ow i konsult •.lcji w Liczba punJitow
Olldzi"lach
8 - 10 I pkl.
II - IS 2 pkl.
I() - 19 3 rkl.
20 • 22 4 flkl.

Dokonuj,!c oceny bilansu ilosci wykonywanych konsultacji i zabieg6w proponowanych przez oferenta w formularzu oferty
K"Kk .. 'dld k d' . h

Ad. 3b. Dostt;pnosr 2
Komisja konkursowa dokonuj,!c oceny dost~pnosci swiadczeri gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~ minimalnC!
liczb~ punkt6w r\FZ udzielania swiadczcn w micsi,!cu oferowanych przez oferenta w tbrmularzu oferty zgodnie
z zalozcniami:
:\Iinimalna miesieczna ilose DUDktaw ofero",anych orzez ofcrenta w Poradni Liczha ounkto"
700 - 8S0 DunkIn" lokI.
8S1 - 1100 DunkIn" 2 pkl.
1101- 1200 ouokl"" 3 pkl.
1201 - 1408 punkIn" 4 pkl.

Ocena koricnwa oferly zostanie wyliczona wg nast~puj'lcego wzoru:

U1a Uslugi I:
\\'0, = LpE , 20% + (LpCI + LpC2) , 60% + (LpOI + LpD2) ,20%
gd=ie:
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II"O} - vaua oJaly :loionej na Uslugf I
LpE -lic:ba plInl.:tdw uyuikajqca: oceny dolll'iadc:enia vJerentu
I.pC I - lic:ba PUllkiOWwYllikajqca : vcen}' ceny I propollvwanej pr:e: oJerenta
LpC2 -lic:ba punklow \lynikajqca: oceny cen}' 2 proponowallej pr:e: oJaenta
LpDI -liczha pllnklow \I-:rnikajqca: ocen)' doslfpno.~ci I swiadc:eil proponowan)'ch pr:e: oferentu
LpD2 - lic:ba p"nkiOll' llJ'nikajqca: ocen)' dOSIrpnosci 2 swiadc:en proponowonych pr:e: oferenta

Dla Uslugi 2:
\\'0, ~ LpE x 20% + (LpCI + LpC2) x 60% + (LpOt + Lp02l x 20%
gd::.ie:

IrO! - OC('IUI ofert). :loionej no Uslugr 2
Lp£ • lic:ba punkloll' uynikajqca: oceny do.vwiadczenia oJerenia
LpC I -lie::.ha pllnl.:IOII'wynikajqcu Z oceny (.'en)' I proponoll'unej pr::.e::.oJerentu
LpC2 -liczbu punklow wynikajqca: oceny cen)' 2 proponowanej pr:e: oferenla
'-pDI - liczha punkujw wynikajqca::. oceny dostrpnosci I slI'iadczen proponowanych pr::.e: £!ferenta
LpD2 - lic:ba punklow It)'Ilikajqea:; oceny doslfpnoki 2 .vwiadczell propol1owanych przez oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CJE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
I. Rozstrzygnit;cie konkursu oznacza wskazanie ofcrent6w \vybranych \\: wyniku post<;p()\\lania konkursowego

zapewniaj'lcych realizacjt; zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia odnosnie i10sci godzin \\'ykonywania
swiadczen stanO\vi~cych przedmiot zam6wienia. ktorzy uzyskali l'Jcznie ze wszystkich kryteri6\'I" najwit;ksz'l Hose
punkt6w.

2. Rozstrzygnir;cie konkursu ofert oglasza si<; w mlejscu i tcnmnlc okrdlonym W ogloszcniu
o konkursie ofen. na tablicy ogloszeri w siedzibie Udzielaj4cego zam6wienia oraz na zewnr;trznej stronie internetO\vej
Udliclaj",cego zam6\'•.'ienia. podaj'lc nazwt; (imi~ i nazwisko) oraz siedzibr; (miejsce zamieszkania i adres)
OferentalOferent6w. kt6rzy zostali wybrani.

3, Termin rozstrzygni~cia ofen wyznaC7.3sit; na dzieri 20 czenHa 2017 r. 0 g,od7.inie 14.00
4. Ofen:ntom \\:ybranym W wyniku post~powania konkursowego LJdziclaj<}cy zam6\'I"icnia wskazuje tcrmin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prav,:o wnioskowae do Dyrektora Szpitala \Volskiego 0 uniewai:nienie postc;powania

konkursowego \'1" przypadkach okreslonych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej.
6. W przypadku wyboru wit;kszej ilosci oferent6w ze wzgltydu na koniccznose uwzglr;dnienia ofert spelniaj,!cych kryteria

acen)' ofen na tym samym poziomie punktowym lub zaoferowania hannonogramu zawieraje,cego te same godziny.
Udzielaj<}cy 7.3mowienia zastrzega sobie prawo wskazania konkretnego przedzialu cZ3sowego przypadaj<}cego na
swiadczenia rcalizowane w Poradni proktologicznej. kt6ra umozliwi dostosowanic warunk6w umow)' do
zapotrzebowania Udzielaj'lcego zam6wienia.

oferent moze zlozye do komisji
C'z)'nnosri. w ronnie pisemnej

Rozdzial XIII. SROIlKI OIlWOI,A WCZF:
I. \V toku posttypowania konkursowego. jednakze przed rozstrzygnit;ciem konkursu.

konkursowej w tcrminic 7 dni roboC'z,}'ch od dnia dokonania zaskari:onej
umotywowany protest.

2. Protest zloiony po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci<}gu7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowicdzi

skladaj",cemu protest. Nieuwzglr;dnienie protestu wymaga u7.3sadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu posttypowanie konkursowe zostajc l.3wieszone. chyba ze z trdci protestu wynika. ze

jest on bczzasadny.
W przypadku uwzglr;dnienia protestu komisja pO\\1arZazaskarzon<}czynnosc.
Oferent. moze zlozyc do Udziclaj~cego zam6wienia odwolanie dotycz~ce rozstrzygnir;cia konkursu w ci'lgu 7 dni od
dnia ogloszenia 0 rozstrz)'gni~ciu.
Odwolanie zlozone po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie
umowy do cz.asujego rozpatrzenia.

7.
8.

5.
6.

Rozdzial XIV. POST ANOWIF:NIA KONCOWE
Dokumenty dotycz'<!cepost~powania konkursowcgo przechowywane S,! w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.
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ZalqC:l1ik I1r 3 do Zar:qd:enia
Dyrektora S:pitala Wolskiego iVr 157/20/7

: dl1ia 06,06,2017 r,

Warszawa, dnia .

Szpital Wnlski illl, dr Anny Gosl)'nskicj
Samodziclny Pobliczny Zaklad Opicki
Zdrowotnej w Warszawic
ui. KasprLaka 17
01 - 211 WarsLawa

on::nTA
na udziclanic specjalistycLnych swiadczen zdrowolnych w zakresie proktologii polcgaj'lcych oa

wykonywaniu labicgow i konsllllacji spccjalisty'cznych w Oddlialach Szpitala OniZ

porad/hadan wy'konyw:mych w Poradni proktologiclncj
lIni<;i naz\\,isko .

PESEL .

Zaw6d .

Nr pra\\'a \vykony\van ia za \\'od u , , .

Specja Iizacja w zakres ie (stopien) .

Nr dokumentu potwierdza j"cego uzyskan ie ty1ulu specjal isty .

Nr WPISU do rejestru ind)widualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez wlasciw,!

OR L. .

Data rozpocz~cia dzialalnosci wg. CEIDG __ .

NiP __ REGO N .

Nr tclefonu adrcs e-mail .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondencji (0 ile nie pokl)wa si~ z adresem zamieszkania) .

l)rzedmio1em niniejszej ofert)' jest udzielanie specjalistyczn)"ch swiadczen zdrowotn)""ch
w zakresir proktologii polegaj<:Jcych na w)"konywaniu badar'). zabiegow i konsultacji specjalistycznych
w' Poradni proktologiczncj i Oddzialach Szpitala zgodnie z przedmiotem zamowicnia wskazan)'m
w Szczeg6hm)'ch \Varunkach Konkursll Ofcrl. na zasadach okrcSlon)"ch we wzorze umow)' na udziclanie
swiadczen zdrowotn}'ch nbjt;tych konkurscm.

OFEREI''T OSWIADCZA, Ii.:
I. Zapoznal sil; z tresch~ogloszenia 0 konkursic, S\VKO oraz projektcm umowy i nie zglasza zastrzci:cn.

2. Swiadczcn zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warsza\'v"ie.
w micjscu wskazanym przez Udzielaj'lcego zam{)\vienia oraz przy uzyciu sprz~tu nalei.qcego do
Udziclaj~cego zam6wicnia.

3. Prowadzi indywidualn" prakl)'k~ lub indywidualn" specjalistyczn" praktyk~ lekarsk" wpisan" do rejestru
podmiot6w "Y'konuj"cych dzialalnosc lecznicZ'! prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi
wymicnionymi oa wst~pic niniejszej ofeny.
4. Swiadczen zdrowotnych udzielac b~dzieosobiscie.

5. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci c)'wilnej (OC) na minimaln" kwot~ gwarantowan"
w w)'sokosci I Zobowi"zuje si~ do przedlozenia kopii polisy OC w tennin;e
okrcslonyrn \\'e wzorzc umowy .• '

6. OS\'.."iadcza. it Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umo",)' na udzielanie swiadczen zdrm"votnych w zakrcsie
obj~tym przedmiotem niniejszego posttypowania w trybie natychmiastowym z przyczyn le4cych po stronie
ofercnta.

7. \V zakrcsic udzielania swiadczen zdruwotnych w zakresie proklologii Ij. zabicg6w i konsultacji
specjalislycznych w Oddzialach Szpilala dcklaruje •• ':

wykonanie min max zabiegow w ramach grupy .JGP F93 w miesiqcu.
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"ykonanie min max zabiegow w ramach grupy JGP F9~ w miesi~cu,

wykonanie min max konsultacji w miesi~cu.

proponujc \l.:ysokosc sta\\"ki w kwocie zl brutto za \\o)'konanie zabicgu opcracyjncgo \\'
ramach grupy JGP F93,

proponuje wysokosc stawki w kwocie zl brutto za wykonanie I zabiegu operacyjnego w
ramach grupy JGP F94,

proponuje wysokosc stawki w kwocie zl brutto za I konsultacj~ specjalistyczn~
(w polqc=enill = rektoskopiq Illb be=).

8. Deklaruje liczbf min i max punklow NFZ w miesi~clI udzielania swiadczeo
zdrowotnych w Pnradni proklologicznej objftych niniejszym POslfpowaniem konkursowym ">.

9. Proponuje wysokosc stav.:ki \'r' kv,'Ocie zl brutto za I punkt rozliczcniO\\:y wykonany,
prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ.

10. Deklaruje udzielanie swiadczen zdrowotnych obejmuj~cych konsultacje specjalistyczne poj~czone z
"y'konywaniem rektoskopii Illb bez w Oddzialach Szpitala oraz wykonywanie badar\/porad w Poradni
proktologieznej w nast~puj~cych dniach i godzinach"':

Nr uslugi Ozien .)'godnia 1I0s< Godzin)' deklarowane przcz oferenta
godzin micdn 800 a ISoo ***1

Usluga I Ponied7.ialek 5 ...........................
Usluga 2 Cz\\al1ek 5 ...................... " ...

II. Zakres posiadanych kwalifikacji udokllmentowal zal~cznikami od nr 4a do nr. .

12. Oswiadcza it posiada praktyk~ w wykon)~,"nill swiadczen zdrowotnych z dziedziny proktologii:
............ Iat.

ZALf\CZNIKI:

I. Poswiadczony aktllalny wydrllk z CEIDG - zal. IIr I,
2. Poswiadczona kopia wpisll do rejestru podmiotow wykonuj~cych dzialalnosc lecznicz~ (ksifga rejestrowa)-

zgodnie z ustaw~ 0 dzialalnosci Ieczniczej - prowadzonego przez ORL - zlli. IIr 1,
3. Poswiadczona kopia nadania IP - zal. IIr 3,
4. Kupie dokument6w dotycz~cych prawa "ykon)wania zawodu lekarza i posiadanych kwalifikacji. w !ym

specjalizacji - zlli. IIr 411,4b, ild., tj.:
- dyploll1 ukonczenia studi6w;

prawo \\')'konY\'Io'ania zawodu lekarza:
- dokumenl potwierd7.aj~cy uzyskanie tyllllu specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie chirllrgii

ogolnej;
- certyfikat potwierdzaj~cy uprawnienia do "ykon~,'ania badan i zabiegow proktulogicznych:

inne dokumcnty potwicrdzaj~cc kwalifikacjc i doswiadczcnic za\\o'odowe.
- zas\~...iadczenia 0 przebytych kursach, szkoleniach, warsztatach.

5. Zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeci"wskazari do "ykonywania swiadczen zdrowotnych obj~tych
przedmiotem zam6wienia lub zloione oswiadczenie 0 przedlozeniu w/\'i zaswiadczcnia W okrcslonym
tcnninie - zlIl. IIr 5,

6. Kserokopia polisy OC Illb zl020ne oswiadczenie 0 przedloieniu polisy w okreSionym termini. - :al. 'IT 6,
7. Wykaz podmiotow. w kt6rych oferent udzielal swiadczeri zdrowotnych w zakresie "ykonywania badan

i 7.abiegow proktologicznych z podaniem okres6w, w ktorych uslugi te byly swiadczone - zlll. /lr 7.

nil!/JOlr:eblll! .\"kre.ibc .
ofi'r('nr \I'slw:ujf! Uslllgf. no k/orq sklada ofertf popr:e: \fpi.fa",e odpmriednio dany"h do pIa. 7 i 8 ura: do pAl. If) 11" labeJr god:in
ud:/t'lania slrtaJc=en ll' :akresie danejlHlugi
uferent \i'ska:lljf! pr:ed:ial casulI)' co na)mme; PlfClIl ?,od:in nllfd:)' god:. g'll aut"

...........................................................................

(pod pis ipiec=rc o[erell/II)
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Zalqc=nik nr -I do :ar:qd:el1ia
Dyrek/flra S;pitala W,,/.•kiegfl nr 157/20/7

; dnia 06.06.2017 r,

WZOR UMOWY
NA UIlZIF:LANIE SPECIALISTYCZNYCfI SWIAI>CZF:N ZDROWOTNYCH W ZAKRF:SIE

I'ROKTOLOGII I'OLEGA.I,\CCYCH NA WYKONYWANIU BADAN, ZAIlIF:GOW I KO:"<SULTACII
SI'ECJALISTYCZNYCII W PORAIlNI PROKTOLOGICZNF:.I

I ODDZIALACH SZPITALA

zawarta w dniu 2017 r. w \Varszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyriskiej Samodzielnym I'ublieznym Zakladem Opieki Zdnmlllnej,

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 011035381. reprezentowanym przez:

Dyreklon. - Roberla Mazura

zwanym dalej Udziclaj~c)'m zamowienia

Pan em/Pan iq adres: .

zarcjestrowanym w ev.'idcncji dzialalnosci gospodarczej.

wpisanym do rejestru podmiot6w \\o'ykonujllcych dzialalnosc lecznic~ - nr ksil;gi:

posiadajaeY"Jn NIP i REGaN .

zwanym dalej I)rz)'j muj.,c)'m zamon'icnie

Pr:)jmlljq')' :am()wienie zostal u:rhrany w wyniKII konKursu olert na ud:ielanie specjalistyc:nych .~wiadc:en
:droH'otn)'ch pr:e: podmioty oKre.aone wart. 26 Wi/. I Ustaw')': dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 d:ialalnosci
lec;nic;e) Iteks/)edl1. D;. U. ; 2016 r.• po;. /638; p""n. ;/11.).

~ 1*
I. Przedmiotem n1meJszej umowy jest \\'ykonywanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
proktologii polegajqcych na wykonywaniu:

3. zabieg6w opcracyjnych w Oddzialc Chirurgii og61nej i onkologicznej z cz~sci'l urazow'} Szpitala
Wolskiego w ramaeb JOP F93 oraz JOP F94

b. konsultaeji paejentaw hospitalizowanych w Oddzialaeh Szpitala (konsultaeje speejalist)"ezne lub
konsullaeje wraz z rektoskopi~)

c. badanialporady w Poradni proktologieznej Szpitala Wolskiego
zwanych dalej swiadczeniami zdrowotnymi. dla pacjent6w Szpitala \Volskiego w szczcg61nosci dla os6b
b~d~cych s\\'iadczeniobiorcami w rozumieniu przepisov.' usta\,,"')'z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach
opieki zdrO\\'otncj finansowanych ze srodk6w publicznych.

2. rrzyjmuj~C)-' 7..am6"",icnic zgodnie ze zlo.tonll ofert'} zobowi'lzuje siC;do nastl;pujqcych warunk6w realizacji
swiadczetl:

a. Swiadezenia udzielane w Poradni proklOlogieznej (wg. "yeeny punku NFl) realizowane b~dq wg
nast~puj~cego harmonogramu*:

Dzicn tygodnia ilosc Godzin}' pmC)'" deklarowane przez
~odzin ofe-renta mil;"dzy 81M! a IS'"

Ponicdzialek 5 ... ...... - -- .. _-_ .........
Czwartek 5 ...........................

b. Konsultaeje paejentaw hospitalizowanyeh w Oddzialaeh Szpitala, w tym ewentualnie polqezone
z wykonywaniem rektoskopii. realizowanc b<;d~ w czasie \\'skazanym \\' ninicjszym ustc:pie pod
lit. a.

e. Zabiegi operaeyjne (zabiegi planowe) w ramaeh grupy JGP F93 oraz JGP F94 oferent wykonywac
bc;dzie w wyznaczonym dniu tygodnia tj. - SROI):\ - \\' godzinie uzgodnionej z Ordynatorem
Oddzialu Chirurgii og61nej i onkologicznej z czc:sciq urazow'}.

3. lIosci punkt6w. zabieg6w i konsultacji okreslone zostal)' w ~ 9 ust. I i ust. 2 niniejszcj umow)'.

4. W szczcg61nie uzasadnionych przypadkach Przyj muj i!c)' nlm6wienie rna prawo wskazac innego
wykonawcl; zabiegu operacyjnego, wybranego sposr6d lekarzy wykonuj,!cych zabiegi operac)jne z lak~
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proktologii na podstawie za\\:artej ze Szpitalem Wolskim umowy cY".'ilnoprawnej. jednakze tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu tego faktu z Ordynatorem Oddzialu Chirurgii ogolnej i onkologicznej z cz~sci~
urazow~ lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udziclaj~ccgo zamowicnia. Wynagrodzenie za zabieg
Udziclaj~cy zamowicnia wyplaca w takim przypadku IckarLowi wskazanemu przez Przyjmuj~ccgo
zam6wienic.

~2
Prz~'jmuj<lcy 7..amowienie zobowhguje siC; do wykonania uslug, 0 ktorych mowa w S I niniejszej umowy
i oswiadcza. ii wykonywac je bcrdzie z zachO\.\'aniem nalez)1ej starannosci. zgodnie z posiadan~ wied~
i standardami post~powania obowi~zuj~cymi w zakresie chirurgii i proklologii. na zasadach wynikaj~cych
z ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty (teksl jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 125), ustawy 0 dzialalnosci
leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.. poz. 1638 z pom. zm.). usta"y 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodkow publicmych (lekst jedn. Dz. U z 2016 r.. poz. 1793 z pMn. nn.), ustawy 0 prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r., pOZ. 186 z pMn. zm.), i innych przepisow reguluj~cych
zasady udzielania swiadczeJi zdrowotnych w podmiotach lecmiczych nie b~d~cych przedsi~biorcami oraz
ustawy 0 ochronie danych osobowych (lckst jedn. Dz. U. z 20 16 r. Dz. U. poZ. 922 z pOin. zm).

p
I. Swiadczenia zdrowotne obj~le niniejsz~ umow~ udzielanc b~d~ przez Przyjmuj~cego zamowienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczegolnosci w Poradni proktologiczncj i Oddziale Chirurgii og61ncj
i onkologicznej z cz-rsci~urazow~, przy uiyciu sprzc;tu medycznego oraz aparatury mcdyczncj. ktorych
obsluga jest mu znana / z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj'lce~o zamowienia najp6iniej w dniu
rozpocz~cia udzielania swiadczen**. stanowi~cych wlasnosc Udzielaj'lce~o zamowienia. Sprzl;t i
aparatura spelniaj~ wymagania niczbtydne do wykony\',:ania swiadczen objtytych niniejs~ umow~.

2. PrL~'jmuj'lcy zam6wienie zobowi~zuje sity do korzystania z pomieszczen oraz sprz-rtu i aparatury
mcdycznej, nalez~cych do Udziclaj~cego zamowicnia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach
okrcslonych w niniejszej umowie.

3. PrL~'jmuj'lcy zarn6wienie zobowi~zuje sity do ponoszenia koszto\ .... napraw sprztytu medycznego
nalcz~ccgo do Udzielaj~cego zamo"ienia. uszkodzonego w wyniku dzialaJi zawinionych przez
PrL)'jrnuj'lcego zarn6wienie.

~4
Umowa zostaje Z3\'¥'artana czas okreslony od r. do dnia r.

~s
Zlecenia na badania diagnostyczne i transport btyd~ \\ystawiane przez Prz,yjmuj~ccgo zarn6wienic, wed lug
zasad obowi~zuj~cych u Udziclaj~ccgo zamowienia, z ktorymi Przyjllluj~cy zamowienie zostal zapomany.

~6
I, Prz)'jrnuj'lC)" zamowienie zobowi~zuje si~ do przestrzegania zasad \\ykonywania swiadczen zdrowotnych

wskazanych w umowach zawanych przez Udzielahcego zamowicnia z Narodowym Funduszem ldrowia
i innymi podmiotami oraz przepisach i zasadach obowi~zuj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia, z ktorymi
to zasadarni zostal zapoznany.

2. Na ~danie Udzielaj~cego zamowicnia Przy'jmuj~cy zamowicnic zobowi~zany jest do przedstawienia
dokumentow "ymaganych przez NFl lub innego platnika swiadczeJi pod l)'gorem wypowiedzenia umowy
przez UdziclajfJcego zamowicnia.

p
Prz)'jrnuj~c'y zam6wienie zobowiqzuje sity do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz
dokumentacji wymaganej przez NFl, zgodnie z wymogami obowi~zuj~cYllli w podmiotach leczniczych
nieb~d~cych przedsi~biorcami oraz przepisami i zasadami obowi~zuj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia,
w tym z uzyciem systemu informatycznego Szpitala Wolskiego. w tym dotyc~cymi procedur zwi~zanych
Z ochron'J danych osobowych.

~ 8*
I. Za wykonane. sprawozdanc zgodnie z zat\\-'ierdzonym sprawozdaniem. 0 kt6ryrn mowa w S 10 i wskazane

do zaplat)' swiadczenia zdrO\.....olne. na rzccz osob uprawnionych do tych swiadczen na podstawie umow)'
zawanej pomi~dzy SzpilaJem Wolskim a NFZ w Poradni proktologicznej i Oddzialach Szpitala.
Prz~'jmuj",cernu 7..arn6wienie przyslugujc odpowicdnio wynagrodzenie*:

1.1 w kwocie stanowi~cej sum~ iloczynu Iiczby zabicgow operacyjnych (pJanowych) w Oddziale
Chirurgii og61nej i onkologicznej z cz~sci~ urazow~ w ramach grupy .JGP F93. przez stawk~ za I
zabieg w wysokoki zl bruno (slownie: zl)

1.2 w kwocie stanowi~cej sum~ iloczynu liczby zabiegow operacyjnych (planowych) w Oddziale
Chirurgii ogoJnej i onkologicznej z cz~ki~ urazow~ w ramach grupy JGP F94, przez slawk~ za I
zabicg w wysokosci zl brutto (slownie: zl)
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1.3 w kwocic stanowi~cej sum~ iloczynu liczby specjalistycznych konsultacji pacjent6w
hospitalizowanych w Oddzialach Szp;tala. w tym konsultacji pol~czonych z wykonywaniem
rektoskopii. przez slawk~ za I konsultacj~ (w tym l rektoskopi~) w wysokosci zl brutto
(slownie: zl)

1.4 w kwocie stanowi~cej sum~ iloczynu liczby punkt6w rozliczeniowych NFZ w Poradni
proktologicznej. przez stawk~ za I punkt w wysokosci zl brutto (slownie:
................•................. }

1. Za kazde swiadczenic specjalistyczne zrealizowane w ramach umow za\vartych przcz Szpital \Volski
z platnikami innymi niz NFZ. Przyjmuj~cemu zamowicnie przyslugujc wynagrodzenie miesic;czne
w kwocic stanowi,!ccj iloczyn liczby wykonanych !h••..iadczen - zgodnie z zatwierdzonym spra\\'ozdaniem.
o ktoryrn mowa Yo' ~ 10 - przez st3\\'k'Yza I s\\:iadczenie w wysokosci 50% wartosci oplaty pobierancj przcz
Szpital i wskazanej w aktualnie wydanym i opublikowanym cenniku swiadczen zdrowotnych.

3. Naleznosci z tytulu realiz3cji umow)' Udziclajilcy zamowienia wyplaca. Z3 rniesi~c poprzedni. \!Y'terminie
do 14 dni po dniu dostarezenia przez Prl.~'jmuj~cego zamowienie faktury wraz z zat\\iierdzonym
sprawozdaniem. 0 ktorym mowa w ~ 10. Potv.'ierdzeniem dostarezenia faktury \\iTaZze sprawozdaniern
jest data \\iplywu oznaezona prezentat~ Kancelarii GI6wnej Szpitala \Volskicgo.

4. Nalei.nosc za wykonane s\\'iadczcnia zdro\\'otne zostanie przckazana Pr/'~'jrnuj~eemu zamovdenie najego
rachunck bankO\ ••..y wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje sicy dzien obci~i:cnia rachunku
banko\\'cgo ULizielaj~ccgo zam6wienia.

~9'
1. Przech;tna Iiczba s\\i'iadczen proktologicznych do wykonania w mleslfJcu zgodnie z ofcrt~ zlozon~ w

posl~powaniu konkursowym wynosi konsultacji spccjalistycznych (wraz z rcktoskopi~ lub bez)
oraz zabieg6w operac)jnych w ramach grupy .IGr F93, oraz zabicg6w operacyjnych w
rarnaeh grupy JGP F9-l W okrcsic trwania umowy.

2. Minimalna Iiezba swiadczcn proktologicznych do \\)'konania w miesi~cu wynosi konsultacji
specjaJistycznych (wraz z rektoskopi~ lub bez) oraz zabieg6w operac)jnych w okresie t",'ania
umowy.

3. Przeeicytna ilosc punkt6w rozliczeniowych prze\ ••..idzianych do rcalizacji \\' stosunku miesit;cznym. do
kt6ryeh wykonania zobowi~zal sicyPrzyjmuj'lcy zarn6\vienic. zgodnie Z ofert'J zloion~ w postcypowaniu
konkursowym nic powinna przekroczyc ....•..•.•.. punkt6w W okresie trwania umow)'.

4. Millimalna liczba punkt6w rozliczeniowych przcwidzianych do realizacji \••..stosunku rniesit;czllym. do
kt6rych wykonania zobowi~zal si~ Przyjmuj~cy zam6wienie. zgodnie z ofert~ \\iynosi .•..•••..•.. punkI6\\'.

5. L~czna szacullkowa \••..artosc umo\\i)' wynikaj'Jca z ~ 8 ust. 1-2 i ~ 9 ust. 1-4 wYllosi ........•.•..•. zl.
v.'okresie tnvallia umowy.

6. Wynikaj~ce z ust. I - 4 zapolrzebowanie na minimaln~ ilose zakontraktowanych punktow lub liczby
badan/zabieg6wikonsultacji moze ulcc zmniejszelliu v.' przypadkach uzasadnionych organizacj'l
funkcjonowania kom6rki organizacyjnej Szpitala Wolskicgo. w kt6rej realizowanc S'J swiadczenia b~di.
zmniejszeniem srodk6w finansowych uzyskanych od NFZ lub innych platnik6w.

7. UdziclajOJcy zamowicnia mote powierzyc PrLyjmuj~cemu zarno\\'ienie wit;ksz(l ilosc s\viadczen objl;tych
nilliejsl4 umo\ ••..(l. skutkuj~cych przekroczeniem wartosci umo\ ••.y podancj w * 9 ust. 5. a przeznaczonej na
wykollanic swiadczen w ramach srodk6w pienil;znych przeznaczonych na ich sfinansowanie.
pochodz~c)ch z NFZ lub od innych plalnik6w,jcdnak nie wi~cej nit 030% w okresie umow).

~ 10
I. Prz~'jmuj~cy zamowienie zobo\'\"i~zany jest do skladania miesh;czllych sprawozdan z liczby wykonanych

udzielonych swiadczen zdro\'t'otnych w zakresie proktologii wg wlasciwyeh wzor6w stanowi~cych
zal~czniki nr I. 2 lub 3 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania. wykonanych punkt6w. zabieg6w. konsultacji zatwierdza Kierownik Poradni proktologicznej
I Ordynator Oddziatu Chirurgii og61ncj lub inna osoba wskazana przez Udl.ielaj"cego ntmowienia.

3. Sprawozdania. 0 kt6rych mO\••..a w ust. I dotycl4ce ",'ykonanych swiadczen zdrowotnych w Poradni
proktologicznej i Oddzialach Szpitala. skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego celem
zatwierdzcnia do Sekcji Rozliczen Uslug Medyczn~'ch lub Sekcji Marketingu. nie p6i.niej nit w ci~gu 5
dni miesi'Jca kalendarzowcgo nastt;pujf)cego po miesi'lcu obj~tym rozliczeniem. Sprawozdania po
zweryfikowaniu i potwierdzeniu wykonania swiadczen przez Sckcj~ i ustaleniu prawidlowych danych
rozliczeniowych. stanow<J podsta\v~ rozliczenia uslugi.

Przyjrnuj"cy zamon'ienic zobowif)zujc sit; do:
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I) poddania kontroli wykonywanej przez Udz;elaj~ce~o zamow;en;a, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne
uprawnione organy oraz udostepnienia wszelkich danych i informacji niezbednych do przeprowadzenia
kontroli.

2) noszenia imiennych idcntyfikator6v.' przekazanych przez Udzielaji:!cego 7.amowienie w zwi~zku
z niniejsz~ umow~ i realilOcji pozostalych obowi~zkow dotyc~cych idenlylikatorow okreslonych
w aktach wewnetrznych Szpitala Wolskicgo,

3) przestrzegania procedur obowi~zujacych u Udzielaj~ce~o zamow;en;a zwi~zanych z wykonywanicm
swiadczen zdro\',:otnych i pro\\'adzeniem dokumentacji medycznej.

~ 12
Przy'jmnj~cy zamow;en;e nic moic prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczajacej pOlO zakres
umowy i konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielahcego zamowien;a,

~13
Udzielaji:!c),' zamowienia zobowi~uje silY zabezpieczyc obslug~ piel'tgniarsk~ oraz administrac)jn,!
i gospodarc~ w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 14
Przy realizacji zadan objetych niniejs~ umow~ I'rzyjmuj~cy zamowien;e zobowiazany jest do wsp61pracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielaji!ce~o 7..amowienia.

~ 15
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponosza odpowiedzialnosc solidama_
2. Przyjmuj~cy zamowicn;c ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn leil!cych po jego

stronie, a w szczcg61nosci wynikaj(Jce z:
a. niewykonania lub niewlaSciwego \\'ykonania swiadczenia zdrO\\'otnego,
b. nieprawidlowego wystawiania recept podlegaj~cych refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
c. przedstawienia danych stanowi,!cych podsta\,,'~ rozliczenia niezgodnie ze stancm faktycznym.
d. nieprowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny.
e. braku realizacji zalecen pokontrolnych,
f. nieprawidtowego \\.'prowadzania danych zv,'i,!zanych z realizacj~ procedur. a wymaganych przez NFZ.

3. Udzielajqcy zam()\'\:ienia uprav..-nionyjest do 4dania od Prz)'jll1l1jqce~o 7.am6""'ienie pokrycia szkody
\\)Tz~dzonej niewykony\',,'aniem lub nicwlasciwym \\'ykonywaniem przez Przyjmuj~cego Z31116\\'ienie
niniejszej umowy, w tym m.in. koszt6w swiadczen nieplaconych przez NFZ lub innych platnik6w z tego
tytulu oraz kar umownych i obowiq.zk6w odszkodowawczych natoionych na Udzielaj~ccgo zamowicnia
przez NFZ lub innych platnikow w umowach 7.awartych z Udzielaj~cym zamowien;a,

~ 16
rlLyjrnuj~cy zam6""'ienie zobowi,!zany jest do;
I) zloienia kopii polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj~cej szkody bedace

nast~pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodncgo z prawem zaniechania udzielania
swiadczen zdrowotnych - zgodnie z art. 25 ust. I pkt. I usta\\'y 0 dziatalnosci leczniczcj oraz
Rozporz~dzenia Ministra Finans6w z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowi,!zkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilncj podmiotu wykonuj~cego dzialalnosc lecznicz~ (Dz. U, Nr 293, poz. 1729),
najpozniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 0 ile powyiszy dokument nie zostal dolaczony do
formularza oleny,

2) utrzymywania przcz caty okrcs obowi,!zywania niniejszej umow)' stalej sumy gwarancyjnej oraz wartosci
ubezpieczenia okreslonych w przepisach, 0 ktol).ch mowa w pkt. I,

3) przedloienia zasv.'iadczenia lekarza medycyny pracy dotyc~cego uprawnieri zwi'lzanych Ie swiadcleniem
uslug. w tym zakresie v.:ymog6v.' sanitarno-epidemiologicznych,

4) zgloszenia w ksiedze rejestrowej prowadzonej przez Okregow~ Rade Lekarsk~ w Warszawie, Szp;tala
Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczeri zdrowotnych oraz przedloienia Udzielaj'lccmu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~cego zloienic wniosku 0 w/w wpis w terminic do dnia 26 lipca 2016 r. pod
rygorcm rozv.:iq.zaniaumo\\o'y.0 ile po\'.'yiszy dokument nie zostal dotqczony do formularza oferty.

~ 17
I. ~'z\\'iq.zku z udziclaniem sv.'iadczen zdrowotnych objt;tych zam6wieniem Prz)'jrnuj"lc)' lamowienie

uprawniony jest do wydawania pacjentom zaswiadczcn 0 czaso\'r'ej niezdolnosci do prac)'.
2. Rcccpty wystawiane pacjentom \\.' zwh~zku z wykonywaniem swiadczcn objt;tych niniejs~ umow~

sporzq.dzanc sq.na drukach udost~pnianych przcz Udziclajl}cego zam6wienia.

~ 18
I. Prz)'jmuj~c)' zamowicllie zobowi')zuje sit; do zachowania w tajemnicy wszclkich informacji. 0 kt6rych

powziq.l wiadomosc przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowiq tajemnic~
przedsit;biorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Oz.
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z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z pOin. zm.) oraz podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych
osobowych, zgodnie z wymogami obowhguj~cymi u Udzielaj<}cego zamowienia.

2. Przyjmuj<}c)' zamowicnic oswiadcza. 7e znany jest I11U fakt. it tresc niniejszej umow)'. a \\' szczcg61nosci
przcdmiot umow)' i wysokosc wynagrodzenia stanowi,! informacjlY publiczn'l w rozumicniu art. lust. 1
ustawy z dnia 6 wrzcsnia 2001 r. 0 dost,pie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2016 poz. 1764 z pOin.
zm.), kt6ra podlega udost,pnieniu w trybic przedmiotowej ustawy, z zastrzczeniem USI. 3.

3. Przyjmuj~c)' zamowicnic wyraza zgod~ oa udoshrpnienie \\1 trybie uSlav,:y. 0 kt6rej mo\va w ust. 2.
zawartych w niniejszej umO\\'ie dotycliJcych go danych osobO\vych w zakresic obcjmuj~cym imi~
naz\\'isko. a takte inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakrcsie firmy.

~ 19
I. l'rz)'jmuj&}c)' zam6wienie uprawniony jest do przerv,: \\0' \\')'konyv,:aniu swiadczcri:

a. przerwy nie przekraczaj~cej I~cznie 30 dni kalendarzowych przypadaj~cej w okresie obowi~zywania
niniejszej umO',,"'yz zastrze1:eniem ust. 2.

b. przenvy zwiqzanej z potv,derdzonym udzialem Prz~jmuj~cego zam6wienic w szkolcniach.
sympozjach. zjazdach z zastrl'..ezeniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przenvy. 0 kt6rcj mov."aw ust. I wyrnaga zgody Udzielaj~ccgo zam6wicnia.
3. Nie stanowi namszcnia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych w dniach i godzinach.

o kt6rych mowa w ~ 2. przez Przyjmuj~cego zamon'ienie. w przypadku niczdolnosci do \,,:ykony\vania
swiadczeri spowodowanych chorob'l, udokumentowanych zas\',:iadczeniern lekarskim. 0 ile Przyjmuj~c)'
zamowicnie niczwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~ccgo zamowienia.

~ 20
Udziclaj~c)' zamon"ienia uprawniony jcst do odsunit;cia Prz)jmuj~cego zam6wienic od wykonywania
swiadczeri zdrowotnych. na czas przeprowadzenia post<;pO\,,"ania w)jasniajqcego. w przypadku gdy do
Udzielaj~cego zam6n'icllia wplynie skarga lub zaslrzezenie dotycz'lce sposobu \vykonywania, przez
PrL)'jmuj~cego zam6wienie, swiadczen zdrowotnych obj~tych niniejsz,! umo\\/~, w tym z\viqzanych
z prowadzeniem dokurncntacji medycznej b~dt przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

~ 21
Umowa ulega rozwiqzaniu w nastt;pujqcych przypadkach:
I) z uplywem czasu. na kt6ry zostala zawarta.
2) na mocy porozumienia Stron.
3) w wyniku oswiadczcnia kaidej ze Stron z zaehowaniem 3 miesit;czncgo okresu wYP0\'•.'iedzenia.
4) w wyniku oswiadczenia Udziclaj"lcego zamo\-\"ienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowicdzenia

z przyezyn stanowiqeyeh rai4ee naruszenie warunk6w umO\\')', le~cych po stronie Przyjrnuj'lcego
z3mowicnie. a dotycZ'!eyeh:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczeri, zaw~ienia ieh zakresu lub ieh niewlasciwej ilosci i jakosei:
b. nic przedstawiania \v ustalonym niniejszfJ umm ••..fJterminie wymaganych sprawozdan i infonnaeji:
e. uzasadnionych skarg paejent6w. uznanyeh przez Udzielaj~ccgo zam6wienia zgodnie z proeedurarni

przyjt;tymi w Szpitalu Wolskim, jesli zwi'lzanc S"lone z naruszeniem postanowicri niniejszej urnmvy
lub przepis6w prawa regulujqeych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych.

d. w przypadku nie dotrzymania hannonogramu. 0 kt6rym mowa w ~ I umowy.
5) w wyniku oswiadezenia Udzielaj"lcego zamowienia z zaehowaniem miesil;cznego okresu wypowicdzcnia,

jezcli Przyjmuj"lcy zamowienie narusza inne niz wskazane w pkt. 4) postanowienia umow)'. istotne dla
zapewnicnia prawidlowej realizacji przedmiotu zam6wienia,

6) z dniem nastt;puj~eym po dniu. w kt6rym nastfJpilo przckroczenie 'fJeznej szacunkowej wartosci umo,",,)'.

~22
I. Udzielaj;,cy zanu')\\:ienia uprawniony jest do rozwiqzanie umowy bez \V)'powiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym. jezcli Przyjmuj'lcy l.amowienie raiqeo narusza istotne postanowienia umowy, tj.:
1) utracil pmwo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone.
2) przeni6s1 prawa i obowiqzki wynikajqee z niniejszej umowy na osobt; trzcci~ bez zgody Udzielaj~ce~o

zanuiwienia.
3) nie dotrzymal warunk6w okrcslonych w ~ 16 ust. 1,2 i 4 umo\\-)'.
4) rai,!co naruszyt pozostale istotne postanowienia niniejszej umow)'.

2. Za rai~cc naruszenie pozostalych istotnych postanowieri umowy, 0 kt6rych mowa w usl. I pkl. 4 uznaje si,
naruszenie obowiqzk6w wynikajqe)'eh z * 2 i * 18 ust. I niniejszej umo ••."y. kt6rcgo Prz)jmuj"lcy
zamowienie nie zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj"lccgo zamowienia pisemncgo wezwania do
jego zaprzestania lub naruszenie obowiqzk6w zwiqzanych z bezpicczeristwem paejent6w.

~23
Udzielaj"lcy zamowienia uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bel wypowiedzenia w prlypadku.
v,: kt6rym ulcgnie rozwiqzaniu umowa zawaJ1a przez Udzielaj'lcego zamowienia z Narodowym Funduszem
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Zdrowia. Oswiadczcnic 0 rozwi~zaniu umowy w tym trybie Udzielaj~cy zamow;en;a zloZy PrJ.yjmuj~celllu
lamowienie na pismie. niezwlocznie pO uzyskaniu stosO\vnej informacji.

p4
Prz)'jmujqc)' zamowienic upravmiony jest do rozwi~zania niniejszej umo\\')' bez \\'ypowiedzenia ze skutkiem
natychrniastowyrn, w przypadku ratqcego naroszenia postanowie,; niniejszej urnowy dotycz~cych wyplaty
wynagrodzenia. 0 ktoryrn mowa w ~ 8, tj. zwloki w jego wyplacic przckraczaj~cej 30 dni, po uprzcdnim
wczcsnicjszym pisemnym powiadomieniu Udzielajqcego zamowienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki
w wyplacie w/w wynagrodzenia.

~ 25
I. W zakresie nieuregulowanyrn niniejs~ umow~ rnaj~ zastosowanic m.in. Kodeks cywilny, przepisy powo/ane

w niniejszej umowie oral. art. 304' Kodcksu pracy.
2. Realizacj, obowi~lkow wynikaj~cych I. art. 304' Kodeksu pracy zapewnia rrzyjmuj~cy zamow;cn;c.

~ 26
Urnow, sporz~dzono w dwoch jednobrzmi~cych egzernplarzach, po jednyrn dla ka2dej I.e Stron.

~ 27
Zmiany do umo\v)' dokonywane s~ w fonnie pisemncgo ancksu, pod rygorem niewaznosci.

~ 28
Spory powstale na tie realizacji niniejszcj umowy rozpatruje S~d powszechny, wlasciwy dla siedziby
Udziclaj~ccgo zarnowicn;a.

* "pis po u:vbor:e uJermrill1ej Uslugi
** niepotr=ebnt! :oslanie s!<re!Uone

Przyjrnuj<.}c)' zam{)wienie:
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/.alqc=nik nr J do ItI1lO"Y'IG ud=ieltmie
specjaIiSl)','=nych sll'iade:e,j =drou'Oll1.l'ch \I'

=akresie proklologii 11' f'oradni prok/ologic:lIl.'j

MIESI£;CZNY SPRAWOZDAi'\IE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PROKTOLOGII W PORAONII'ROKTOLOGICZi'\E./

m icsil!c...... ..••.. ro k .

................................................................................................................
(imi~ i nazwisko Ickar:t.a)

DATA UDZIELANIA SWIADCZEN: SUMA I'UNKTOW NFZ W DANYM D:"IU:

RAZEM:

Pit:CZl;C i podpis Idarza PicCI';C i pod pis osoby zalwicrdzaj<Jc~i Pieczc;c i podpis pracowniJ,;a Sdcji l{olliclcn
Uslug ~kdycznych

Czy uzupclniono dokumcntacjt; medyczn:t: 0 - tak / 0 - nic **)
**' - zaZllaczyc otlp0K'ietillie



Zalqc=nik nr 2 do umou)' na lUl=ielanie
spec:jalistyc:nych ,\:\I'iadc=en=drol1'otnyeh U" :akresie
proktologii \I' Odd:ialaeh S=pitala

MIESII;CZ E SPRAWOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PROKTOLOGII W ODDZIALACH SZPITALA

micsillc................... ro k...........•...........................

................................................................................................................
(imi~ i naz\\ isko Ickarza)

ROIJZAJ SWIAlJCZI:NIA WARTOSC
IJATA: ~R KSI!;GI GL6W~I:J

(KO~SULTACJA I ZAIIII:G WRAZ ODlJZIAL SWIAIJCZI:~IA
I'Ac.JfXrA:

ZI: WSKAZANII:~I GRUI'Y .IGI' .... ) SZI'ITALA: WZL:

PicCJ:cc i pndpis Icl..ar.ra PiCC7CC i podpis osohy 73t\\ icrd/aj<Jccj

Czy uzupelniono dokumcnlacj~ mcdycz"'F D - lak / D - nic **1

*.w _ zllzlIllcz.rc otiptJK'ietillie



'Zalqc=nik fir 3 do lImml)' no lId=ielanie
specjalistyc=n:rch .6l'iadc=en =drowotn:veh \I'

=akresie proktologii \I' Poradni prokt%Kie="(:i i
Odd=ialaeh .~=pitala

MIESI~CZNE SPRAWOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PROKTOLOGII W PORADNI PROKTOLOGICZNEJ I ODDZIALACH SZPITALA

- swiadcz(,llia kom('rcvjne

micsiljc ro k .

...................................................................................................................................................
(imit; i naz\\isko lekar:t..a )

Data ullziclania Nr ksi~::i ::Iowncj Opis swiadc7.clliaw dallym linin Warlns.:
swiallczcn I'acjcnla swiadc1enia w 1'.

Suma porad:

PicC/l!C i podpis kli.arza PiCClCCi pod pis osoby J:atwicrd7.ajacej Piec/l;C i podpis pracownili.a Scli.l,:ji
~far"clingu Uslug Mcdycznych

Czy uzupclniono lIokumcntacj~ mcllycznlj:
*~- zaZIU1CZ)'(: otipoK'ietl"ie

0- tak I 0 - nic **1


