
Zalqczllik IIr 2 do zarzqdzellia
Dyrekto/"{/ Szpitala Wolskiego IIr J 55/20 J 7

z dllia 06.06.2017 r.

SZCZEG()U)WE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE
CALODOBOWYCII SPEC.JALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

NEUROLOGII W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Rozdzial I. POST ANOWIENIA OGOLNE

I. Niniejsze szczeg610we warunki konkursu ofert na l3\vieranie umaw na udzielanic calodobowych specjalistycznych
swiadczen zdrowotnych w zakrcsie neurologii w Szpitalnym Oddziale RatunkO\vym.
zwanc dalej "Szczeg6lowymi warunkami konkursu orert" okreSlaj,! m. in.:
a) przedmiot konkursu ofen
b) kryteria acen)'orcrt
c) warunki \\'ymagane od oferentow w tym z\l•..i~zanc ze sposobem przygotowania oferty i trybem ieh skladania
d) tryb zglaszania i rozpatry\vania protest6\'Io' oraz odwolan zwi(Jzanych z tymi czynnosciami.

2. W celu prawidtmvego przygotowania i zlozenia swojej oferty, oferent winien zapoznac siC;ze wszystkimi infonnacjami
zawartymi w "Szczegolowych Warunkach Konkursu Of crt".

~'. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniclej
(Ieksl jedn. Dz. U. z 2016 r.. poz. 1638 z pOin. zm.). art. 140. art. 141. 146 usl. I. art. 147- 150. 151 usl. I. 2 i 4 - 6. art.
152. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 s\\'iadczcniach opieki zdrowotnej finansowanych l.C

srodk6w publicznych (lekS! jedn. Dz. U. z 2016 r.. poz. 1793 z pOin.zm.) oraz zar7,!dzenia Dyrcklora Szpitala
Wolskiego Nr 155/2017 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie udzielenia zamo\\'ienia na calodobm\'c specjalistyczne
sw"iadczcnia zdrowotne \\' zakresie nClIrologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przeprowadlcnia konkursu
ofert na vv'ykonywanie swiadczcri zdrowotnych w prledmiotovv)'m zakresie zwanego dalej zarz<!dzeniem .

.t Dokonuj~c wyboru najkorzystniejszych ofert Udzielaj<)cy z.amowienia stosuje zasady okreslone
w ninicjszych "Szczcgolowych Warunkach Konkursu Ofert" oraz "Regulaminic pracy komisji konkllrso\\"ej"".

5. Udzielaj'}cy zamowienia zastrlega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminern skladania of crt. przcsunic;cia
terminu skladania ofert. unicwai.nienia poste;powania konkursowego oraz przcsuni~cia terminu rozstrzygnie;cia
postcypowania w przypadku konieclnosci ulupelnienia dokumentow przez oferenta.

6. \V sprawach nieuregulowanych Vv' niniejszych "Szczegolowych Warunkach Konkursu Of crt" zastosowanie maj"
przepisy i postanowicnia wskazane w pkt. 3.

7. Ilekroc w "Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert" oraz w za1i!cznikach do lego dokumentu jest mowa 0:
I) ofcrcncic - to rozumie sie; przez to podmiot. 0 ktoryrn mowa art. 26 ust, I Ustawy z dnia 15 kwietnia 20 I I r. 0

dzialalnosci IcclJliczcj, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~cy dzialalnosc IccznicZ<} \1,1 formie indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej wykonywanej w przcdsierbiorstwie podmiotu Icczniczego. z\\:anym rownic]:
.. Przyjrnuj'}cym zamowienic".

2) Udzielaj:p:ym zamo\\ienia • rozumie sit; przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostyriskiej Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowolnej:
- pnedmiodc konkllrslI of crt - rozumie siC; przez to udzielanie calodobowych specjalistycznych sv,."iadczeri

ldrowotnych w zakresic neurologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
3) formlllarLII ofcrty - rozumie siC; przez to obowi~zujqcy fonnularz ofeny przygolowany przez Udzielaj~cego

zamowienia, stano\',:iqcy z::tI"cznik nr 3 do zarz"dzenia wskazanego w pkt. 3 .. Postanowieri ogolnych";
- s\\-'iadczcniach zdrowotn.ych - rozumie sie; przez to s\\'iadczenia. 0 ktorych mowa wart. 5 pkt. 40 Ustawy 0

swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych zc srodko\'v" publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. ) 793 z
poin. zrn.) obejmujqce udzielanie calodobowych specjalistycznych swiadczeri zdrowotnych \V zakresie neurologii w
Slpitalnym Oddziale Ratunkov.:ym. dla pacjentow Szpitala \Volskicgo. w szczegolnosci dla osob b~dqcych
swiadczeniobiorcami \\1 TOzurnieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrov.:otnej
finansowanych ze srodkow publicznych;

4) IImon'ie - rozurnie sie; przez to wzor umowy opracowany przez Udzielaj'Jcego zamowienia. stanowi~cy l<ll:}cznik
111••.• do larz~dlenia wskazanego w pkt. 3 .,P05tanm\-"ieri ogolnych".

ROldzial II. PRZE()MIOT POSTF,POWANIA KONKURSOWEGO

I. Przedmiotem zamo\',."icnia jest udzielanie s\'v'iadczen zdrO\\'otnych w zakresie IIcurolo~ii w Szpitalnyrn Oddziale
Ratunkowym.

2. Wykonywanie swiadczeri zdrowotnych stanowii!cych przedrniot zamov,.'ienia obejmuje okres ad dnia 01.07.2017 r. do
dllia 30.06.2019 r.
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3. L~czna szacunkowa liczba godzin udzielania swiadczen obj~ta przedmiotem zamowienia wynosi rniesi~cznie
2~godzill)'.

4. \V wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan'J '\-'ybranc najkorzystniejsze oferty, w liczbic
7..ape'••..niaj~cej wyczerpanie Iiczby godzin. wskazanej w pkt. 3. zawicrajqce propozycje cenowc znajduj~cc pokrycie w
\••..ielkosci srodkow przeznaczonych na sfinanso,\.anie przedmiotu zamowicnia.

5. SzczegoIO\ ••.,c warunki wykonywania s\'•...iadczen okrdlajq odpowiednie prlcpisy, a w szczcgolnosci przcpisy ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrO\••..otnej finansowanych ze srodk6w publicznych oraz postanowienia
umow zawartych przez Szpital Wolski. z ktorymi oferent moze si~ zapoznae w siedzibie Udzielaj~ccgo zamowienia.

Rozdziallll. WAIWNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofert~ sklada olerent dysponuj~cy odpowiedninti kwalifikacjanti i uprawnieniami Ij. posiada Iylul specjalist), lub
specjaliz3rjft II stopnia \\: dzicdzinie neurolo2ii, do wykonywania swiadczen zdrowotnych obj<;tych przedmiotem
zam()\\!ienia w zakresie obj.;tym posterpO\••..anicm konkurso\',!ym.

2. Oferent zobowi(Jzany jest do posiadania \••..pisu w rejestrze prowadzonym przcz wlasciw,," okrergowq rader lekarskq 0

wykony' ••..aniu dzialalnosci leczniczej ''Y' formie indywidualnej speejalistycznej praktyki lekarskiej w pr7.edsi~biorstwie
podmiotu leezniczego.

3. Oferta zlozona przez oferenta po\vinna bye kompletna, zlozona zgodnic z wymogami opisanymi w niniejszych SWKO
na formularzu udosttypnionym przez Udzielajqcego zamowienia oraz zawierae wszystkie wymagane oswiadczenia i
dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci fonnularza ofertowego.

4. \\' niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zloienic ofert altematywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Oferent sklada ofertc; zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczegolowych \\'arunkaeh Konkursu Ofert"
na fonnularzu udostc;pnionym przez Udziclajqcego zamcl\\/ienia.

2. Liczba dekJarowanych godzin wykonywania cafodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
neurologii w SOR przeciytnie w micsi~cu nie powinna bye mniejsza niz 12 20dziny i wic;ks7--3nit 24 godzin)'.

3. Deklarowane przez oferenta godziny swiadczenia uslug obejmuj~ udzielanie swiadczen zarowno w dni powszednie jak
rowniez w soboty. niedziele i swi<;ta.

4. Oferenci ponosz~ wS7.elkiekoszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
5. Ofertc; stanowi wypelniony formularz oferty wg zal~czonego wzoru wraz zalqcznikami wymienionymi w fonnularzu

ofert)'.
6. Oferta winna bye sporzqdzona w spos6b przejrzysty i cZ}1elny.
7. Ofertc; oraz wszystkie zalqczniki nalezy sporz(Jdzie w jc;zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty.

z wylqczeniem poj~e medycznych.
8. Ofertc; oraz kazd" zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
9. Strony oferty oraz rniejsea. w ktorych naniesionc zostaly poprawki. podpisuje oferent umieszczaj~c date;. Poprawki rnog~

bye dokonane jedynie poprzez prlckreslenie bl~nego zapisu i umieszczcnie oOOkniego cZ}1elnego zapisu poprawnego.
oraz podpisu i daty.

10. Oferent moze ' ••..prowadzie nniany lub wyeofae zlozon~ ofert<;. Zmiana oferty nast~puje poprzez zfozenie nowej oferty
zawieraj,!cej zrniany i uzupclnionej 0 adnotacj<; 0 wycofaniu ofcrty zlozonej wczcsniej. \\'ycofanic ofeny nasttypuje
poprzez pisemne powiadomienie Udziclaj<!cego zamowienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zlozenie nowej Jub
wycofaniu oferty moze nast<!pie nie p6zniej jednak niz przed uplywern tenninu skladania ofert. \\lymogi oznaczenia
koperty opisane w pkt. II stosuje si<;odpowiednio.

II. Ofert~ wraz z wymaganymi 7..alqcznikami nalezy umiescie w zamkni<;tej kopcrcie opatrzonej napisem: ••KoIIAl/n' IItI
IIdzjehlll;e clI/m/ohow)'ch .'pecjaIiJl)'CZII)'ch .\w;m/czt!l; Zl/rowotll)'ch ~' zaAreliL' lIellr%g;; U'SOH" i dostarczye na
adres: Szpilal Wolski ul. Kasprzaka 17.01-211 Warszawa.

12. Udzielaj(Jcy zamowienia zastrzega. it nie jest moiliwe li.lczenie swiadezenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zamowienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku
prac)' zawartym z Udzielajqcym zamowienia.

13. Oferta zlozona przez ofcrenta. z ktorym Szpital Wolski rozwi<!zal umowcyna udzielanie swiadczen zdrowotnych w
zakresie obj<;tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn Jei:~cych po stronie
ofcrenta - podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUI\1ENTACH ZAIACZANYCII PRZEZ OFERENTA

I. W celu uznania. zc oferta spelnia wymagane warunki. oferent zobowi,!zany jest dolqczye do oferty dokumenty
wskazanc w formularzu oferty.
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2. Dokumcnty. 0 kt6rych mowa \\-' pkt. I nJOIeJszcgo rozdzialu oferent przedklada w ronnie oryginalu lub kscrokopii
pos\viadczonej przcz siebie za zgodnosc z oryginalem.

3. \V celu sprawdzcnia autentycznosd przedlozonych dokumentow Udzielaj'J.cy zamowicnia moze zaz~dae od oferenta
przedsta\'lienia oryginalulub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. gdy kserokopia dokumentujest nieczytelna lub
budzi w,!tpliwosci co do jej prawdziwosci.

4. Gferent jest zobowi~zany do zal~czenia do formularza oferty dokumentow zwi~zanych z rejestracj<t ind)"\\iidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej jako podmiotu wykonuj'J.cego dzialalnosc lecznicz~ - zgodnie 7.przepisami ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci lecznic7.ej.

Rozdzial VI. MIE.ISCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpilala Wolskiego. Paw. II w pok. lOa w lem,;n;e do dn;. 12.06.20J7 r. do
:!,<H1z. 10.30.

2. Do bezposredniego kontaktowania siC;z Ofcrentami ze strony Udzieiaj'Jcego zamowienia uprawniony jest Kierownik
Dzialu Kadr. leI. 022-38-94-888.

R07.dzial VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\

Dferent zwi~zany jest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMIS./A KONKURSOWA

I. \V celu przeprO\vadzenia konkursu ofcrt Udzielaj~cy zamowienia powoluje kornisjf; konkursow~ .
.., SzczegoJowe 7.asady pracy kornisji konkursO\vej i tryb post<;powania okrcsla ..Regularnin pracy Kornisji konkursowcj"'

obowi~zuj'lcy na podstawie zarz~dzenia \\iskazanego w pkt. 3 ..Postanowien ogolnych".
3, Czlonkicrn kornisji nie moze bye osoba podlegaj,!ca \\'yJ,!czeniu z udzialu w kornisji w przypadkach wskazanych

w ..Regulaminic pracy komisji konkursowej".
4. \V razie koniecznosci \\iyl,!czenia czlonka komisji konkurso\,,"ej z przyczyn. 0 ktorych mowa w pkt. 3. nowego czlonka

kornisji pO\\'oJuje Udziclaj,!cy zamowienia.
5. Udziclaj,!cy l..amowienia nic powoluje nowego czlonka komisji konkursowcj w przypadku okrdlonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liczyc b~dzie. pomimo \\)'I,!czeniajej czlonka. co najmniej trzy osoby.
6. Udziclaj,!cy zamowienia wskazujc nowego przcwodnicz,!cego. jesli wyl<}.clcniecztonka komisji konkursO\\iej dotyczy

osoby pelni~cej I~funkcj~.
7. \V przypadku stwierdzenia przez Kornisjt; konkursow,! brakow formalnych w zlozonej oferdc, Komisja konkursowa

wzywa ofercnta do ich uzupclnienia poprzez zamicszczenie inforrnacji 0 brakach na zewn~trznej stronie internetowej
Szpitala \Volskiego pod adresern \\'W\"'.wolski.meu.pl podaj,!c nazwcy(imit; i nazwisko) ofcrenta. stwierdzone w ofercie
braki ora7oostatcczny termin ich usunif;cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przycz)'n forrnalnych Komisja konkursowa zamieszcza infonnacjcr 0 odrzuceniu orert)'
na ze\\'ncrtrzncj stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresern www.wolski.med.pl \'iskazuj~c nazw<; (imicy
i nazwisko) skJadaj,!cego odrzucon,! ofertcyoraz przycz)'ncyodrzucenia ofert)'.

Rozdzi"IIX. i\IlE./SCE I TERM IN OTWARCIA OFERT

Otwarcie llozon)'ch ofert nastl!pi w sicdzibie Szpitala Wolskiego w
w dniu 12.06.2017 r. 0 ~odz. 12.00.

Pa\'.'ilonic II - Sala Konferenc).jna

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELA.JJ\CEGO ZAM()WIENIA CENA JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przcz Udzielaj~cego zarnowienia maksymalna cena za udzielanie s\'iiauczen zdrowotnych wynosi:

70.00 zl - za jedn,! godzincr udzielania swiadczen zdrowotnych obj<;tych przedmiotem postcrpowania dla lekarza
posiadaj~ccgo II stopnien specjalizacji lub lekarLa posiadaj~ccgo tytul specjalisty w dziedzinie neurologii

2. Cena wskazana w pkt. I zostala prz)jcrta w oparciu 0 wiclkose srodkow przeznaczonych na sfinansowanie swiadclcn
zdrowotnych b<;d<}cychprzedmiotcrn zamo\\iienia.

Rozdzi,,1 XI. KRYTERIA OCENY OFEIH

K'1,teria oeeny
I. Kwaliftkacje ofcrcnta - 10%
2. Doswiadczcnie - 20%
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3. Cena - 60%
4. Dost~pnosc - 10%

Maksymalna liczba punktow za ocen~ oferty wynosi 3,8 pkt.

Au. I. Kn'alifikarje oferenta
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag(f nasterpujqce dokumenty stanowiqce zalqczniki
do forrnularza oferty:

• Zasv•.'iadczenia 0 dodatkowych kursach specjalistycznych w liczbie I - 2 - I pkt
• Zaswiadczenia 0 dodatkowych kursach specjalistycznych w liczbie 3 - 4 - 2 pkt
• Zaswiadczenia 0 dodatkowych kursach specjalistycznych \••..liczbic 5 - 6 - 3 pkt
• Zasv•.'iadczenia 0 dodatkowych kursach specjalistycznych w liczbie 7 i wiercej- 4 pkt

Lqczna maksymalna liczba punktow mo,Z1i\'•.'a do uzyskania przy ocenie kwalifikacji ofercnta wynosi 4 pkl.

Ad. 2. Doswiadczenic
Komisja konkursowa dokonujqc aceny doswiadczenia w udzielaniu swiadczen bierze pod uwag~ staz praey oferenta,
Dokonujqc oceny jakosci na podstawie oswiadczcnia oferenta (formularz ofert)') Komisja Konkursowa przyznaje oferentO\vi
od 0 do 3 kt. zgodnie z nast u'ac mi zalozeniami:
StOll prHt':}.\\ SOH:luh/j 'Lbie prt,jltc udo~umentO"Hn~' pne7. IIrerenta Lirzha pu nktow
o!oiada' ce I)htul s Jl~c"alish' lub II stu lien ~ t"c'aliuc"j 7.Ileurol ii
do 10 lal I kl.
II - 20 lal 2 kl.
m\-'\'zc' 20 lat 3 kt.
\\' przypadku niepdnych lat kalendarzowych niepelne lata stazu pracy zaokrqgJa si<;w dol.

Ad. 3. Cena* (ktora bez podatku VAT stano\\'j cenernctto)
Komisja konkursov •.'a dokonujqc oceny cen zaproponowanych przez ofcrenta nie bierze pod uwagc; ofert za\ ••..ieraj~cych
propozycje cenowe za jcdnq godziner wykony\',:ania swiadczen przewyzszajqce wartosc srodk6w przeznaczonych na
realizacj~ przedmiotu posttrpowania.
Dokonuj~c oceny cen proponowanych przez ofcrcnta w formularzu oferty Komisja Konkursowa w pierwszej kolejnosci
przyznajc oferentowi otl I do 4 pkt •• w zaleznosci ad ceny zaproponowancj przez oferenta za I godziner udzielania
swiadczen. zgodnie z nasterpuj~cymi zalozeniami:

Orert)' Zc1\\-'icraJi}cepropozycjc cenowe pOllltcj 47.00 za Jedn~ godzmt; udzlelanla sWladczcn bt;d" Ulnane za ofert)'
zawicraj~ce rali!co niskq cen~ w stosunku do przcdmiotu zamowienia i b~d~ podlegaly odrzuceniu.
* Ceny obejrnuj" wynagrodzenic brutto

Cena proponowana przcz ofercnta posiadaj::,re~o I~.tul Lirzba punktow
spcrjalish'lub II stol)ien sncrializarii l neurolo2ii
67,01 -70,00,1 loki.
62,01 - 67,00 ,I 2okl.
57,01 62,00 zl 3 pkt.
47,00 - 57,00,1 4 pkt.

Ad. 4. Dostt;pnosc
Komisja konkursowa dokonuj~c oecny dostc;pnosci swiadczen gwarantowanej przcz oferenta bierzc pod uwag<;minirnalnq
Iiczb godzin oferm ••..anvch rzez ofercnta w formularzu ofert 'z odnie z zalozeniami:
J\linimalna ilose ("\'kli odzin oferowanyrh rLC:lofercnta Lirzha uokto"",
12 1 kl.
2~ 2 kl.

Orena koncowa ofeny zoslanie w)'lir:wna ""'2 naslt;puj<tre~o ""':loru:
WO = LpK x 100;"+ LpJ x 20% + LpC x 60%+ LpO x IO'Yo
Kd=h: :

IVO - oeena kmkmra o/en)'
I.pK - lic=haPUl1klcJlI'u:l'nikajqca = oceny kwalijikaeji oferenta
LpD I - lieha ptmktow "ynikajqca = oc('ny doswiadc=eniu ojerenla
Lpe - ficha pllnktow uynikajqcu = ocen)' cen)' propol1oH'l1l1ejpr::e=ojerenla
LpD2 -lic::ha pUnkll1\1"uynikl1jqca:: acen)' dostfipno.~ci .~H'iad('::ellud=ielanychpr::e::,?ferenla
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ROldzial XII. ROZSTRZYGNIF,CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

J. Rozstrzygnittcie konkursu 07.nacza wskazanic oferentow wybranych w wyniku postc;powania konkursO\\:ego w ilosci
wynikaj'Jcej z zapotrzebowania Udzielaj~cego zamowienia odnosnie ilosci godzin wykonywania $\\'iadczeri
stano\\'i,!-cych przedmiot zamov,rienia. ktorzy uzyskali, kolejno ti.lcznie ze wszystkich kryteriow najwi~ks7.<} ilose
punklO\\' .

.., Rozstrzygni'fcie konkursu orert oglasza sit; w rniejscu okreslonyrn W ogfoszeniu 0 konkursie ofert. na tablicy ogloszen \\-'
siedzibic Udzielajqccgo zamo\\'ienia oraz na zewn~trznej stronie internetowej Udzielaj<}cego zamowienia. podaj",c nazw<;
(imit; i naz\\'isko) oraz siedzib<; (miejsce zamicszkania i adrcs) Oferenta/Ofcrentow. ktorzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygnic;eia ofen wyznaeza siC;na dzien 22.06.2017 r. 0 20dlinie 14.00.
4. Oferentom \"'ybranym w wyniku postc;powania konkursowego Udzielaj~cy zamo\ ••..ienia wskazujc tennin

i micjsce zawarcia i podpisania umowy.
5. \V przypadku przekroczenia liczby godzin obj~tej 7.apotrzebo\\ianiem. wskazanej w Rozdz. II w wyniku wyboru

wi~kszej i10sci oferentovl" ze wzgh;du na koniecznosc u\>.:zgl~dnienia ofen spelniaj,!cych kryteria oeeny ofen na tym
samym poziomie punktowym. UdziclajC}cy zamowienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umO\\iie zawartej 7.

oferentem takiej ilosei godzin wykonywania swiadczen. ktora umozliwi dostosowanie warunkow umo",)' do
zapotrzcbowania Udzielaji.lcego zamowienia.

ROldzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE

I. \V toku postc;po\\iania konkursowego. jednakie przed rozstrzygnitrciem konkursu. oferent moze zloiyc do komisji
konkursO\\iej w terminie 7 dni roborzych od dnia dokonania zaskarionej czynnosci. w fonnie pisemnej
umotyv.:owany 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 udzicla pisemneJ odpO\••..iedzi

skladaj,!cemu protest. Nieuwzglc;dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzcnia protestu post<;powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba ie z tresci protestu wynika. :i.e jest

on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgltrdnienia protestu komisja pO\\1arZazaskarzon,! czynnosc.
6. Orerent. moze zlozyc do Udzielaj,!cego zamowienia odwolanie dotye~ce ro7.strzygni~cia konkursu w ci,!gu 7 dni od

dnia ogloszcnia 0 rozstrzygni<;ciu.
7. Odvl'.oJaniezlozonc po tcnninie nie podJega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w tenninie 7 dni od dnia jego otrz'ymania. Wniesienie o(h••..olania wstrzymujc zawareie

umowy do czasujego rozpatrzenia.

ROldzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Dokumenty dotycz,!ce posttypowania konkursowego przechowywanc s,! w siedzibie UdzielajC}cegozamowienia.

Robort Miulir
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Zalqc:nik n,. 3 do Zar:qd:f!nia
Dyrekloro S:pil% /Yo/skiego,vr /55/20/7

: dnio 06.06.20/7 r.

\Varsza\\'a. dnia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gost)'nskiej

Samodziclny Publiczn)' Zaklad Opicki Zdrowotncj

ul. Kasprzaka 17

01 - 211 Warszawa

OF E RTA

na udzielanic calodobow)'ch spccjalist)'c7.JIych swiadczcn zdrowotn)'ch w zakresic ncurologii

w sicdzibie Szpitala Wolskiego

Imi~ .

Naz\\.isko .

PESEL.. .

Za\\.6d , .

Nr pra\\'a \\')'kony\van ia za\vodu .

Specj aIizacja w zak rcs ie (stopien specj aIizacj i ) .

Nr uokUlllentu specj a Iizacj i .

Nr ksi~gi rcjestrowej w rejestrze indywidualnych spccjalistycznych praktyk lekarskich wykonywanych

\\' przedsi~biorstwic podmiotu leczniczego prowadzonego przcz wtasciwl} ORL .

Nr wpisu do ewidencji dzialalno,ci gospodarczej/ data rozpocz~cia dzialalno,ci wg CEIDG .

NiP REGO N .

Nr telefonu .

Adres zanlieszkania .

Adres do korcspondencj i ( 0 ile nie pokrywa sil! z adresem 7.amieszkania) .

przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie calodobow)'ch specjalist)'Czn)'ch swiadczen zdrowolnych

w zakrcsie neurologii n" sicdzibie Szpitala \Volskiego zgodnic z prledmiotem zamowicnia wskazanym

w SzczegoIO\\')'ch \Varunkach Konkursu ()fert, na zasadach okreslon)'ch we \',",zorze umow)' na udzielanie

swiadczcn zdrowotn)'ch obj'tt)'ch konkursem.

OFERENT OSWIADCZA. Ii::

I. Zapoznal sil! z tresch} ogfoszenia 0 konkursie •.•Szczcg6Io\\-')'mi warunkami konkursu ofert" oraz postanowieniami

okreslonymi we wzorze umow)' i je akccptuje.

2. Swiadczcn zdrowotnych objtt1ych konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala \Volskiego w \Varszawie.

w micjscu wskazanym przez Udzielaj~cego z.amowienia oraz przy uzyciu sprz~tu nale4cego do Udzielaj~ccgo

zam6\""ienia.

Strona I z 2



3. Prowadzi Speejalistyezn~ Indywidualn~ Praktyk~ Lekarsk~ w przedsi~biorstwie podmiotu leezniezego w

dziedzinie , wpisan~ do rejestru podmiotow wykonujacyeh dzialalnose leeznieza

prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi ")'tnienionym fla \l,.'sttypie niniejszej oferty.

4. Swiadezen zdrowotnych udzielae b~dzie osobiseie.

5. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (oc) na minimaln~ kwot~ gwarantowan'J

w wysokosci (Zobowiazuje si~ do przedlozenia kopii polisy oe w tenninie
okreslonym we WZOTze umowy.)*

6. Oswiadcza ii: Szpital Wolski nie roz\\:i~zal z nim umawy na udzielanie swiadczen zdrowotnych \\t' zakresie

obj~lym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie nalyehmiastowym z przyezyn lez~eyeh po stronie

ofcrenta.

7. \V ramach sn'iadczenia:

a) deklaruje minimalna oraz maksymaln~ liezb~ godzin udziclania swiadezcri

zdrowotnych przecitytnie \1,1 miesi(}cu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

b) proponuje wynagrodzenic w wysokosci zl brutto za jedn" godzinty udziclania swiadczen

zdrowotnych przccic;tnie \-'Y' miesi'Jcu W Szpitalnym Oddzialc Ratunkowym.

8. Zakres posiadanyeh kwalilikaeji udokumentowal zalaeznikami od nr 5a do nr. .

9. Os\viadcza. it s\viadczen zdro\votnych \'t' zakresie obj~tym konkurscm udzielal przez okres

................ Iatlrniesi~ey • i zobowi~zuje si~ do okazania na tadanie Udzielaj~eego zamowienia dokumentow

potwierdzaj,!cych tresc osv,:iadczcnia.

ZAL;\CZNIKI:

I. Poswiadezony wydruk z CEIDG/ poswiadezona kopia wpisu do ewideneji dzialalnosei gospodarczej- z"l, IIr I,

2. Poswiadezona kopia dokumentow ""iFanyeh z wpisem do rejestru podrniotow wykonuj~cyeh dzialalnose

IccznicU! \'t" przedsitybiorstwie podmiotu leczniczego prowadzonego przez ORL - zlIl. lIT 2.

3. Posv•."iadczona kopia nadania NIP - zlIl. liT 4.

4. Kopie dokumenlow d01YCZaeyeh prawa wykonywania 7.awodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji, w tym

speejalizaeji (dyplorn ukonezenia szkoly, prawo w)'konywania zawodu, dyplom speejalizaeji w dziedzinie

neurologii. zas\',liadclcnie 0 ukonczcniu kursu EEG oraz inne dokumenty pot\\"ierd:t..aj,!ce kwalifikacje

i doswiadczcnie zawodowe - zaf. '" 5a, 5b, itd.).

5. Zaswiadezenic lekarskie 0 braku przeciwwskazan do w)'konywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh

przcdmiotem zam6\'I:ienia - zal. liT 6,

6. Kscrokopia polisy OC lub zlolone oswiadezcnic 0 przcdlozeniu polisy - zal. IIr 7.

(pudpis i piec=fc osohy uprawnionej do podpisania j :Io:enia ojerty)

• nie mnie} n;: -I/a/a dla o/erenta po.,"iadajqcego I slopiefi specjali:acji: neur%gii.
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Zalqc=nik iVr .J Ja =ar=qJ=enia
Dyrektora S=pitala Wolskiego nr 155/20/7

=Jnia li6.06.2017 r.

WZOR UMOWY
NA U()ZIELANIE CALODOBOWYCII SPECJALISTYCZNYCII SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W

ZAKRESIE NEUROLOGII W SIEDZIBIE SZI'ITALA WOLSKI EGO

zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr A 1111)" Gosl)"nskiej Samodzielnym Publiezn)'m Zakladem Opieki Zdrowotnej.

l.arejestrowanym w Sqdzie Rejonow)'m dla m.st. Warszaw)', XII Wydzial Gospodarez)'. pod nr KRS:0000226288.

posiadajqeym NIP 527-10-45-483 oraz REGON 0 I 1035381. reprezentowan)'m przcz:

Oyrektora - H.oberta Mazura

zwanym dalej Udzielaj~cym zam6wicnia
a
............................... adrcs: '.'" .
zarcjcstrO\vanym w cwidencji dzialalnosci gospodarczej nr , .
posiadajqeym NIP , i REGON .
zwanym dalej Prz)'jmuj~c)'m zambwienie

Pr:yiml~iqcy :amowienie :05101 wyhrany \1.' uJ'niku konkursu olert na ud:ielanie specjalistyc:nych swiadc:e,j
:drowofJJ)'ch pr:e: podmioty okrd/one w arl. 26 ust. / Ustawy = dnia /5 101'ietnia 201/ r. 0 d:ia/alno.fci lec:nic:ej
(Ieksljee/nolity D=. U. = 2016 r.. po=. 1638 = po=17.=111.).

~I
I, Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonyv,:anie calodobowych specjalistycznych sv,:iadczen zdrov •.'olnych \••..

zakresie neurologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. zwunyeh dalej swiadezeniami zdrowotnymi. dla
pacjento\v Szpitala Wolskiego w szczeg61nosci dla os6b b<rdqcych swiadczeniobiorcami w rozumielliu przepis6w
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczelliach opicki zdrO\votnej finansowanych ze srodk6w publicznych.

2. Przyjmnj~ey zam6wienie zobowiqzuje si~ do wykonywania calodobowyeh speejalistycznyeh swiadeze,;
zdrowotnych \\1 zakresie neurologii \\' Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ilosci godzin, 0 ktorej mowa w * 10
ust. I, a w szczeg6lnosci:
a) udzielania swiadczen zdrowotnych polegaj'lcych na wstc:'pnej diagnostyce i podj<rciu leczenia \\" zakresie

niezb~dnym do stabilizueji funkeji tyeiowyeh os6b znajdujqeyeh si~ w stanie naglego zagrotenia tyeia lub
zdrowia oraz wykony" •.'ania \\'szclkich czynnosci zwi'Jzanych z zapewnieniem pacjentom kontynuacji
leczenia adekwatncgo do stanu zdro\\o'ia pacjenta. wynikaj'Jcego z przcpis6w ustawy 0 Panstwowym
Ratownictwie Medycznym i standardo\' •.' post~powania medyczncgo z zakresu ncurologii.

b) udzielania swiadczen zdrowotnych oraz porad obcjmujqcych s\\o'iadczenia diagnostyczno - terapeutyczne
puejentom hospitalizowanym w SOR.

3. Swiadezenia. 0 kt6ryeh mowa w ust. 2 udzielune b~dq w cyklaeh trwajqcyeh nie dlutej nit 24 kolejne godziny.
4. W ramach udziclania swiadczen zdro\\'otnych stanowi'Jcych przedmiot niniejszej umO\\iY Pn:)'jmuj~C'y

:t..am{m:ienie jest zobowi"zany do przekazywania raportov •.' lekarskich w spos6b prZ)jt;ty u Udzielaj(Jcego
zamo"licnia.

5. Za \\'ykonywanie czynnosci. 0 ktorych mowa w pkt. 4 Prz)'jmuj~cemu :t..am6wienie nie przyslugujc dodatkowe
wynagrodzenie.

p
I. Prz~'jmuj::tcy zam6wienie zobowi"zuje sic:'do udzielania swiadczen zdrowotnych. 0 kt6rych mowa w ~ lust. 2

\\' dniach i godzinach okreslonych w harmonogramie, sporz"dzanym - wed lug wzom stanowi"cego Zal"cznik or 1
do niniejszej umowy - na okresy mjesi~czne w fonnie pisemnej. uzgodnionym 7. Kierownikiem Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowcgo lub inn(J osob(J wskazan~ przez Udzielaj~ce~o zam6n'ienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6rych mowa \••..ust. 1 podlegaj,! katdorazowo zatwierdzeniu przez osobty wskazanq przez
Udzielaj:.}cego 7..am()n:ienia. pued rozpocztyciem micsi"ca kt6rego dotyczq.

p
Przyjmuj~cy 7..am6"\lienie zobowi£!,zuje si~ do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ 1 nmlcJszej umow)'
i oswiadcza. it ",)'konywac je btydzic z zachowaniem nalet)1ej starannosci, zgodnie z posiadanq wiedz,! medyczn"
i standardami posttypowania obowi"zuj'lcymi 'IV zakresie neurologii. na zasadach wynikaj"cych z usta\vy 0 zawodach
Ickarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Oz. U. z 2017 r.. poz, 125). ustawy 0 dzialalnosei leezniezej (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r.. poz. 1638 z pMn. zm.). ustawy 0 Panstwowym Ratownietwie Medyeznym (Oz, U, z 2016 r., poz, 1868 z
pMn. zm,). ustawy 0 swiadczeniaeh opieki zdrowotnej Iinansowanych ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Oz. U z
2016 r.. poz. 1793 z p6in, zm.), ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Praw Paejenta (Oz. U, z 2016 r.. poz. 189 z
pMn. zm.). ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh (lekst jedn. Oz. U. z 2016 r. Oz. U. poz, 992 z pMn. zm.) i innyeh
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przepisaw reguluj~eyeh zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadezeJi zdrowotnyeh w podmiotaeh
leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami.

~4
I. Swiadezenia zdrowolne obj~te niniejs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przy'jmuj~cego zamowlenie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szezegalnosei w Szpitalnym Oddziela Ratunkowym, przy uzyeiu sprz~tu
medycznego oraz aparatury medycznej, ktaryeh obsluga jest mu znanal z ktarymi zoslal zapoznany przez
Udzielaj"lcego zamowienia najp6iniej w dniu rozPoczl;cia udzielania swiadczen*. stano\',,'i(Jcych \\-'fasnosc
Udziclaj~cego ,",mowienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb,dne do wykonywania swiadezeJi
obj,tyeh niniejsz~ umow~.

2. Przyjmuj~cy zamo\,"'ienie zobo\\'j(Jzuje si~ do korzystania z pomieszczcn oraz sprztytu i aparatury medycznej.
nale4cych do Udzielaj"Jcc~o zam6wienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach okreSlonych w ninicjszej
umowie.

3. PrL)'jmuj~cy zam6wienic zobowi~zuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprztytu medycznego nalez,!cego do
Udzielaj"lcego zamowicnia. uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionych przez Przyjmuj~ccgo 7..•lm6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na ezas okreslony, tj. na okres od dnia r. do dnia r.

~6
Zlecenia na badanie diagnostyczne i transport b~d'l \\')'sta\\'iane przez Prz)jmllj1}ccgo zamowienic, wed lug zasad
obowi~zuj~eyeh u Udlielaj~ee~o zamowienia, z ktarymi Przyjmuj~cy zamawienie zostal zapolnany.

P
I. Prz)jmuj1}C)' zamowienic zobo\,,'i~zujc sit; do przestrzegania zasad wykony\\'ania s\\,rjadczeri zdrowotnych

wskazanych w urno\\'ach zawartych pr.lez Udzielaj1}cego zam6n'ienia z Narodowym Funduszern Zdrowia
i innymi podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowiFuj~cyeh u Udzielaj~eego lamowienia, z ktarymi to
zasadami zostal zapoznany.

2. Na ~danie Udzielaj~c{'go zamowienia Prl.}jmuj'4cy zamowienie zobov,ri'lzany jest do przedstawienia
dokurnentaw wymaganyeh przez NFZ lub inncgo platnika swiadezeJi pod rygorem wypowiedzcnia urnowy przez
Udzielaj1}ccgo 7-amo\\ienia.

~8
Prz)jrnuj1}c}' zamowienie zobowi~zuje si~ do prowadzenia dokumentacji medycmej i statystycznej oraz
dokumentaeji wyrnaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowiFuj~eymi w podmiolaeh leezniezyeh nie b,d~eyeh
przedsitybiorcami oraz przepisami i zasadami obowi'lzuj'lcymi u Udziclaj1}cego zamowicnia, \.... tym z uzyciem
systemu inforrnatyeznego Szpitala Wolskiego. w tym dotye~eymi proeedur zwi~zanyeh z oehron~ danyeh
osobowych.

~9
I. Za zrealizO\ ....ane swiadczenia zdrowotnc, 0 kt6rych mowa w S I Prl.yjmuj1}cemll zamowienie przysluguje

wynagrodzcnie miesi(fcznie w kwocic, stanowi'lcej iloczyn wykonanej - zgodnie z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 ktorym rnowa w ~II - liezby godzin udzielania swiadezeJi w ei~gu doby przez stawk, za
jedn~ godzin~ w wysokosei zl brutto (slownie: zlotyeh).

2. Naleznosci z tytulu realizacji urnowy za okres sprawozdawczy Udzielaj1}cy zamowienia wyplaca. za miesiqc
poprzedni. w terrninie do 14 dni po dniu dostarczenia przez PrLyjmllj1}cego zamowienic faktury wraz
Z l..atwierdzonym sprawozdaniem. 0 ktorym mowa '\0' ~ II. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz zc
sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezentat~ Kaneelarii Glownej Szpitala Wolskiego.

3. Jeieli termin platnosei uplywa w sobot~, niedziel, lub inny dzieJi wolny od praey, to platnosci dokonuje si,
poprzedniego dnia roboczcgo.

4. Naleznosc za wykonane swiadczcnia zdrowotne zostanie przckazana Prl.yjmuj1}cemu zamon'ienie na jego
rachunek bankowy wskazan)' na fakturzc. Za dzieri l..aplaty uznaje si(f dzieri obci,!zenia rachunku bankowego
Udzielaj1}ccgo zaIlHh'licnia.

~ 10
I. Minimalna ilose godzin w stosunku miesi~cznym przeznaczonych na wykonywanie swiadczcri zdrowotnych.

o ktorych mowa w S 1 wynosi godzin. Przecic;tna maksyrnalna ilosc godzin przewidzianych do reali7..acji
w stosunku micsi(fcmym nie powinna przckroczyc godzin.

2. \Vynikaj,!ce z ust. 1 l.apotrzebowanie na minimaln'} ilose zakontraktO\ ....anych godzin udziclania swiadczen
zdrowotnych moze ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj(J funkcjonowania komorki
organizac)ojncj. w ktorej rcalizowane s<} swiadczenia b'}di zmnicjszcniem srodk6w finansowych uzyskanych od
NFZ lub innych platnikow. Zmiana uwzgltydniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy micsiltczne i nie
wymaga sporZ(}d7..ania piscmnego aneksu do niniejszej umowy.

3. Udzielaj1}C}' zamowicnia moze powierzye Prz)''imuj:}cemu zamo\\'ienic \\'ityks~ ilosc swiadczeri obj(ftych
niniejsZ4 umow'} skutkuj'lcych przckroczeniern ilosci badan lub godzin udziclania swiadczen zdrowotnych
wskazanych w ust. I . w ramach srodkow pienit;znych przeznaczonych na ich sfinansowanie pochodz~cych
z NFZ lub od innyeh plalnikow, jednak nie wi~cej niz 0 20%.
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~II
I. I)rz)jmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do skladania miesi~czn)'ch sprawozdari z Iiczby godzin udzielanych

s\'.•.iadczen zdrowotnych \\o'g wzoru stanO\\o'iqcego zat(Jcznik nr 2 do niniejszej umo\\:y.
2. Spra\\iozdania, 0 kt6rych mowa w ust. 1 skladane sC} po zakonczeniu miesi<!ca kalendarzowcgo oraz po

zatwierdzeniu. \v tcrminie do 5 dnia roboczego kazdego miesi<!ca za miesiqc poprzedni. Sprawozdania. po
\\'cryfikacji przepracowanych godzin. zatwierdza Ordynator Oddzialu ncurologicznego lub inna osoba wskazana
przcz Udzielaj~cego 7.am6\\:ienia.

~ 12
Prz)'jrnuj"lcy zamowienie zobowiqzuje sit; do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udz;elaj~cegn zamow,enia, Narodowy Funduszu Zdrowia. inne
uprawnione organy oraz udostf;pnienia wszelkich danych i informacji niezbt;dnych do przeprowadzenia
kontroli,

1) noszcnia imienn)'ch idcntyfikator6w przekazanych przez Udziclaj~ccgo 7.am6wicnie w z\,,'iq.zku z ninicjsl'-4
umow~ i realizaeji pozostalych obowi~zkow dotyel,!cych identyfikatorow okreslonych w aktaeh
wewn~lrznych Szpitala Wolskiego,

3) przcstrzcgania proccdur obowiq.zujqcych u Udziclaj~ccgo zam6wienia zwiqzanych z wykony\\'aniem
s\\'iadc7cn zdrowotnych i prowadzeniem dokumcntacji medyczncj.

~13
PrL~'jllluj~cy nlmowienic nie maze pro\\'adzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczaj~ccj poza zakres umow)'
i konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutO\\icj prowadzonej przcz Udziclaj~ce~() zam6wienia.

~ 14
Udzielaj~ey zamow;en;a zobowi~zuje si~ zabezpieczyc obslug~ piel~gniarsk~ oraz adminislracyjn~ i gospodare~
\\' zakrcsic niczbtrdnym dla rcalizacji przedmiotu niniejszej umow)'.

~ 15
Przy realizacji zadan obj~tych n;niejsz~ umow,! I'rzyjmuj~C}' zamow;en;e zobowi~zany jest do wspolpracy
z personelem rnedycznym zatrudnianym przez Udzielaj~ccgo zam{)\!rienia.

~ 16
L Z tytulu niniejszej umow)' strony ponos~ odpowiedzialnosc solidam,!.
1. Prz)"jmuj<tc~' zall16wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn IcZ<:!cychpo jego stronie.

a \!y' szczeg61nosci wynikajqcych z:
a. niewykonania lub niewlasciwego wykonania obowi~zko\\' wynikaj~cych z niniejszej umowy,
b. nieprawidlowego wystawiania rccept podlegaj~cych refundacji przcz Narodowy Fundusz Zdrowia,
c. przedstawienia danych stanO\",'i~cych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
d. nie prowadzcnia dokumentacji rnedycznej pacjenta lub prowadzcnia jej w sposob niepra\\ridIO\v)'

i niekompletny.
e. braku realizacji zalecen pokonlrolnyeh.
f. nieprawidlowego wprowadzania danyeh zwi,!zanych z realizacj~ proeedur, a wymaganych przez NFZ.

3. Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do 2:<)dania od Przyjmuj:}cego zamowienic pokrycia szkody
wyrz~dzonej niewykonyw3niem lub nicwtasciwym wykonywaniem przez I)rlyjmuj~cego zam6wicnie
niniejszej umowy. w tym m.in. kosztow swiadezen nieoplaeonych przcz NFZ lub innych platnikow z lego tytulu
oraz kar umm.vnych i obowi~zko\\' odszkodowawczych nalo2:onych na Udziclaj~ccg(J wm6wicnia przcz NFZ
lub innych plalniko\\' w umowach 7..3wartych Z Udzielaj<.Jc)'1IIzamowienia.

~ 17
I'rzyjmtJj<.Jc~' zamowicnie zohowi~zany jest do:
I) zlnzenia kopii polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywilnej obejmuj~cej szkody b~d,!ce

nastt;pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zanicchania udzielania swiadczen
zdrowotnych - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. I uSlaw)' 0 dzialalnosci leczniczej oraz Rozpor~dzenia Ministra
Finansow z dnia 21 grudnia 20 I I r. w sprawie obowi~zkowcgo ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
podmiolu wykonuj~cego dzialalnosc lecznic~ (Dz. U. Nr 293. poz. 1729), najpOiniej w terminie 3 dn; od daly
podpisania umowy 0 ile pow)'zszy dokument nie zostal dol,!czony do fonnularza oferty.

2) utrzymyv •.'ania przez cal)' okres obowi,!zywania ninicjszcj umowy stalej sumy gwaranc)'jnej oraz wartosci
ubezpieczcnia okreslon)'ch w przcpisach. 0 ktorych mowa w pkt. I,

3) przedlotcnia zaswiadczenia lekarza medycyny prac)' dotycz,!cego uprawnicn zwi'}zanych ze swiadczeniem uslug
i w tym zakresie wymogow sanilamo-epidemiologicznych,

4) zgloszenia w ksitrdze rcjcstrowej prowadzonej przez OkrtrgO\••..'! Izb~ Lekarsk(} w \Varszawic. Szpitala \Volskicgo
jako miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przedtozcnia Udziclaj~cemu zamowicnia dokumcntu
potwierdzajqcego dokonanie wlw \vpisu w tenninie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umo\\'y pod rygorcrn
rol\\'i,!zania umowy. 0 itc powy2:szy dokumcnt nie lostal dol~c7.ony do formularza oferty.

~ 18
I. \V z\\'iqzku z udziclaniem swiadczen zdrowotnych objc:tych zamowieniem Przyjmuj~cy zamm\'lcnie

zobowi<}zany jest do wydawania pacjentom zaswiadczen 0 czasO\••..cj niezdolnosci do pracy oraz wysta\viania
rccept zgodnie z wymogami okrcslonymi w przcpisach prawa.
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2. Recepty wystawiane pacjenrom w zwi~zku z wykonywaniem swiadczen objl'tych niniejsz~ umow~ sporz~dzane
s~ na drukach udostl'pnianych przez Udzielaj~c<go zamowi.nia.

~ 19
I. Pr'Yjmuj~cy zamowieni. zobowi~zuj. sil' do zachowania w lajemnicy wszelkich inforrnacji, 0 kt61)'ch powziql

wiadomosc przy realizacji postanowieri niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnic~ przedsie;biorstwa w
rozumieniu przepis6w uSlawy 0 zwalezaniu nieuczciwej konkurencji (lekst jedn. Dz. U. z 2003 r" Nr 153. poz.
1503 z pOin, zm.) oraz podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych. zgodnie
z wymogami obowi'Jzuj~cymi u Udzielaj<tcego zamowienia.

2. Przyjmuj<Jcy zamowienie osv,dadcza. te zoany jest mu fakt. it treSc niniejszej umow)'. a w szczcg61nosci
przedmiot umow)' i wysokosc wynagrodzenia stanowi<t infonnacjlY publiczn~ w rozurnieniu art. lust. 1 ustaw)' z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostl'pie do inforrnacji publicznej (lekst jedn. Dz, U, z 2016 poz. 1764 z pOin, zm.),
kt6ra podlega udostl'pnieniu w trybie przedmiotowej uSlawy, z z.astrzeieniem usl. 3 i 4,

3. Prz)'jmuj,!c)' zamowienie wyraza zgod~ oa udost~pnienie w trybie ustaw)', 0 ktorej mowa w ust. 2. zawartych
w niniejszej umowie dOlyc~cych go danych osobowych w zakresie obejmuj~cym imil' i nazwisko, a takie inne
dane wymagane przez NarodO\\'y Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie finny.

4, Ze wzgll'du na lajemnicl' przedsi,biorcy udostl'pnieniu, 0 kt6rym mowa w USI. I, nie b,d~ podlegaly
informacjc .

po
I. I)rz)'jmuj~c}' zamowienie uprawniony jest do przer\\' w \\')'konywaniu s\'Y'iadczen:

a. przerwy nie przekraczajOlcej I~cznie ..... dni kalcndarzowych przypadaj~cej w okresie obowhgywania
urnowy. z zastrzezeniem ust. 2.

b. przenvy zwi~zanej z potwierdzonym udzialem PrJ.:yjrnuj~ce~o zamowienie w szkoleniach. syrnpozjach.
zjazdach z zastrzezenicm ust. 2.

2. Skorzystanie z przerw)'. 0 kt6rej mowa w ust. I wymaga zgody Udzielaji:}cc~o zarnowienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nic udzielanie swiadczen zdro\\:otnych zgodnie z harmonograrnem

przez I'rz}'jmuj~cego zumowienie, w przypadku niezdolnosci do \\)'konywania swiadczen spowodowanej
chorob~. udokumentO\,,'anej zaswiadczeniem lekarskim. 0 ile Prz}'jrnuji:}c)' zamo'wicnie niezwtocznie
powiadomi 0 tym fakcic Udzielaj,!cego zarnowienia.

~ 21
Udzielaj~c)' zamo\\'icnia uprav,•.niony jest do odsuni~cia Przyjmuj~cego zamo"'icnie od \\lykony\\'ania swiadczen
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjasniajqcego. w przypadku gdy do Udzielajqcego
zam()\\:ienia wplynie skarga lub zastrzezenie dotycZ'!ce sposobu wykonywania. przez Przyjmuj~cego zamon'icnic,
swiadczeri zdrov,!otnych obj~tych niniejsZ'! umow'l. \\1 tym zwi'lzanych z prowadzcniem dokumentacji medycznej
b'ldi. przekazywaniem danych wymagall)'ch przez NFZ.

~ 22
Umov,la ulcga rOZWi'll..aniuw nast~puj'lcyeh przypadkach:
I) z uply\\'em czasu. na kt6ry zostala zawarta.
2) na moe:y porozumienia stron,
3) w wyniku oswiadezenia ka:i.dej ze Stron z zaehowaniem 3 miesi~czncgo okresu \••..ypowicdzenia.
4) \\1 wyniku oswiadczenia Udziclaj~cego zamo\\'ienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyczyn stanowi~cyeh naruszcnie istotnych warunk6w umowy. le~cych po stronie Prz}jmllj~cego
zamowicnic. a dotycZ'!cych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczeri, zawt;ienia ich zakresu lub ich nicwlasci\\lej ilosci ijakosci;
b. nie przcdstawiania w ustalonym niniejsz~ umo\,,'~ terminie wymaganych sprav.lozdan i infonnacji;
c. uzasadnionych skarg pacjcnt6w, uznanych przez Udziclaj~cego zamou'icnia zgodnie z procedurami

prZ)j<ytymi w Szpitalu \Volskim. jesli zwi,!zanc s,! one z naruszenicm postanowieri niniejszej umowy lub
przepisow prawa reguluj~cych zasady wykony\ ••..ania swiadczen zdrowotnych;

d. V,I przypadku nie uzgodnienia hannonogramu. 0 ktorym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadczcnia Udziclaj,!ccgo zamowicnia z zachowaniem miesi~cznego okrcsu wypowicdzenia.jezeli

Przyjll1uj~C)' z31110wienic narusza inne nii wskazane w pkt. 4) postanowicnia umowy. istotne dla zapewnienia
pra\\"idlowej realizacji przedmiotu zamowienia

6) z dniem nastl'Puj~cym po dniu, w kt6rym nast~pilo przekroczenie wartosci umowy.

~23
I. Udzielaj~c)' zamowlcnia uprawniony jest do rozwi~zanie umowy bel. wypowicdzenia I.e skutkiem

natychmiasto\\)'m.jcicli Prz)'jrnujl'lc)'1.arncm:jenie rai:'!co narusza istotnc postanowienia umo\\lY, tj.:
I) utracil prawo wykonywania za\\lodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawicszone.
2) przcni6s1 prawa i obowi''JZki wynikaj,!ce z niniejszej umowy na osobt; trzeci'l bez zgody Udzielajilce~o

zamowicnia.
3) nie dotrzymal warunk6w okreslonych w * 17 ust. 1.2 i 4 umowy.
4) r.ll-4COnaruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umo\\l)'.

2. Za raz~ce naruszenie pozostalych istotnych postanO\ ••..ien umowy, 0 kt6rych 1110\1,'3 \\l ust. I pkt. 4 uznaje sitr
naruszenie obowi~zk6w wynikaj'lcych z ~ 3 is 19 ust. I niniejszej umowy. kt6rego PrLyjll1uj~cy zamowicnic
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nie zaniechal pornirno otrzyrnania od Udzielaj~C'e~o z.amowicnia pisernnego \\o'ezv,:aniado jego zaprzestania lub
naruszenic obo\vi~zkow zwi£!,zanych z bezpicczenstwcrn pacjentow.

~ 24
Udzielaj<}c)' zam6wienia uprawniony jest do odst£!,pienia od urno\,,'y w przypadku. \v ktoryrn ulegnie rozwi'lzaniu
urnowa zawarta przez Udziclaj<tcego zamowicnia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenic 0 odst~pieniu
od umowy UdzielajqC)-' :lamowienia zloty I)rzyjmuj<}cemu zamowicnie na pismic. niezwlocznie po uzyskaniu
stosowncj informacji.

~ 25
I)rzyjrnuj<}cy zarnowienic uprawniony jest do roz\'.'i~zania ninicjszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym. w przypadku raz(lcego naruszenia postanowicn ninicjszej umowy dotycl..4cych wyplaty
wynagrodzenia. 0 ktorym mowa w ~ 9 usl. I. tj. zwloki w jego wyplacie przekraczaj£!,cej 30 dni. po uprzednim
wczesniejszym piscmnym powiadomieniu Udlielaj~cego zamowicnia 0 st\\'ierdzcniu powstania zwloki \\i wyplacic
W/\\I wynagrodzenia.

~ 26
I. '\i.,' zakrcsie nieurcgulowanym nmlejSz£!,urnow£!,maj'l zastosowanie m.in. Kodeks c)'wilny. przepisy pO\\iolane

w niniejszcj umowic oraz art. 3041 Kodeksu pracy.
2. Rcalizacjt; obowi(lzkow wynikaj'lcych z al1. 3041 Kodeksu prac)' zapewnia Przyjmuj~cy zamowienie.

~ 27
Umow~ sporz~dzono w dwoch jcdnobrzmi~cych egzemplarzach. po jednym dla kaidej ze stron.

~ 28
Zmiany do umowy dokonywane S'l w formic pisemnego aneksu. pod rygorem niewatnosci.

~ 29
Spory powstale na tie realizacji mnlejszej umowy. ktol)'ch nie uda si~ zalalwi" polubownie. rozpatrujc S~d
powszechny wlasch\'y dla sicdziby Udliclaj:lce~() zamowicnia.

+niepntr:ehne :o,\'lanie skre.,:/one

Prz)'jrnuj"lC)' zam6n'ienic:
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Zaiqc:nik nr I do umO\ly nu IId:ie!anie
(,'%dohouych specja/isf)'c:ny,'h .~\l'iadc:e,j
:drmro/fl.vch w :akresie neuroloKii \t' 5j()/?

MIESI!;CZNY HARMO;\,OGRAI\1 UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE NEUROLOGII W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

rn ics i'Ic ro k. .

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

WPIS obeJrnuJe wyl:jczme peine godzmy lub 0.5 godz .

(imic imlLwisko Ickarza)
DZIEN OD GODZINY*; DO GODZINY*; SUMA GODZIN

W DANYM DNIU*

Razcrn
•

.....................................
piccz~c i podpis Ickarza

. .
piecz~c i podpis osoby zalwicrdZaj~C~



lalqc:rtik nr 2 do umoll:~'na IId:ielcmie
ealodobOl ••ych specjalistyc:nych .fwiadc:el;
:droll'otnych w :akresie nellr%l{ii U' .'.DR

MIESIF,CZNESPRAWOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZE ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE NEUROLOGII W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

m icsiq c... ..•..•.. ro k .

...................................................................................................................................................
. k k(lmic i nazwls.o Ie .arza )

DZIEN ODGODZINY' DOGODZINY' SUMA GODZIN
\V DANYM DNIU'

Razcm
\\PIS ohcJrnuJc wyl(Jcznll: peine godzmy lub 0.5 godl.

Czy uzupclniono dokumcnl"cj~ med)"Czn'l: 0 - I"k I 0 - nic .1

,.J _ Zllz"a('~rc Ol/powiel/"if!

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

. .
piccz~c i pOOpisosoby zatwicrdzaj~cej


