
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 86/20/9
z dnia 08.04.20/9 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH
SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII

NACZYNIOWEJ W ODDZIALE CHIRURGII NACZYNIOWEJ SZPITALA WOLSKlEGO ORAZ
POZOSTAWANIE W GOTOWOSCI DO UDZIELANIA wrw SWIADCZEN

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE

I. Niniejsze szczeg6towe warunki konkursu ofert oa zawieranie umow oa udzielanie calodobowych specjalistycznych
swiadczen zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej w Oddziale chirurgii naczyniowej Szpitala Wolskiego oraz
pozostawanie w gotowosci do udzielania w/w swiadczen, okreslajq In. in.:
a) przedmiot konkursu ofen,
b) kryteria oceny ofert,
c) warunki wymagane od oferentow w tym zwiqzane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ich skladania.
d} tryb zglaszania i rozpatf)'\\'ania protestow oral odwolan zwillzanych z tymi czynnosciami.

2. W eelu prawidlowego przygotowania i zlozenia swojej oferty, cferent winien zapoznac si~ ze wszystkirni
informacjami zawanymi w niniejszych SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie an. 26 usl. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnosci leczniczej
(tekstjedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z poin. zm.), art. 140, art. 141, 146 usl. I, art. 147 - ISO, 151 usl. 1,2 i 4 - 6,
art, 152, 153 i art. 154 usl. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze srodkow publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., pOZ. 1510 z poin. zm.) oraz zar",dzenia Dyrektora Szpitala
Wolskiego Nr 8612019 z dnia 08.04.2019 r. w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie calodobowych
specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej w Oddziale chirurgii naczyniowej Szpitala
Wolskiego oraz pozostawanie w gotowosci do udzielania w/w swiadczen oraz przeprowadzenia konkursu ofert na
wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedrniotowym zakresie, zwanego dalej zarU}dzeniem.

4. Udzielaj'}cy zarn6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skJadania ofert. przesuni~cia
terminu skJadania ofert, uniewaznienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terrninu rozstrzygnicrcia
postcrpowania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie maj'} przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.
6. lIekroc w "Szczeg6Jowych warunkach konkursu ofert" oraz w zaJ'}cznikach do tego dokumentu jest mowa 0:

I) oferencie. to rozumie si~przez to podmiot, 0 ktorym mowa art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
zarejestrowany jako podmiot wykonuj~cy dzialalnosc lecznic", w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej,o ktorej mowa w ustawie 0 dzialalnosci lecllliczej;

2) Udzielahcym zamowienia - rozumie si, przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty • rozumie si, przez to obcwi~zuj~cy formularz oferty przygotowany przez Udzielaj~cego
zamowieni •• stanowiqcy zlllqcznik nr 3 do zar",dzenia wskazanego w pkl. 3 "Postanowien ogolnych";

4) swilldczenillch zdrowotn)'ch - rozurnie sicr przez to swiadczenia. 0 ktorych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy 0

swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych. obejrnuj'}ce calodobowe
specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii naczyniowej w Oddzialc chirurgii naczyniowej
Szpitala Wolski ego oraz pozostawanie w gotowosci do udzielania w/w swiadczen, w szczegolnosci dla os6b
bcrd'lcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych; (CPV 85121300-6185121200-5)

5) umowie - rozumie si~przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj'lcego zam6wienia, stanowiCJcy zalilcznik
nr 4 do zarZCJdzeniawskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych".

RnzdzilllII. I'RZEDMIOT poSn;POWANIA KONKURSOWEGO
1. Przedrniotem zamowienia jest:

1) wykonywanie caJodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej w
Oddziale chirurgii naczyniowej Szpitala Wolskiego oraz pozostawanie w gotowosci do udzielania wlw swiadczen.

2. Wykonywanie swiadczen zdrowotnych stanowi'lcych przedrniot zam6wienia obejrnuje okres: od dnia 01 maja 2019 r.
do dnia 31 mllrea 2020 r.

3. LC}clllaszacunkowa liczba godzin objcrtaprzedmiotem zam6wienia wynosi miesicrcznie:
340 godzin . w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych,
320 20dzin . w zakresie pozostawania w gotowosci do wykonywania swiadczen.
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4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostanlJwybrane najkorzystniejsze oferty zapewniajtlce
wyczerpanie liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie swiadczen oraz liczby godzin pozostawania w gotowoSci
do udzielania swiadczen wskazanych w pkt. 3, zawieraj~ce propozycje cenowe znajduj~ce pokrycie w wielkosci
srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.

5. Udzielaj::Jcyzam6wienia, uwzgl~dniaj,!c warunki realizacji zam6wienia zawarte w ztoi.onych ofertach zastrzega sobie
prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych z oferentami wylonionymi w wyniku niniejszego
post~powania konkursowego, iloSci godzin, przeznaczonych do realizacji przedmiotu zam6wienia, przypadaj~cych do
wykonania przez danego oferenta.

6, Szczeg610we warunki wykonywania swiadczen okreslaj~ odpowiednie przepisy, a w szczeg61noSci przepisy ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych oraz
postanowienia um6w zawartych przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent moie si~ zapoznae w siedzibie Udzielaj~cego
zam6wienia.

RozdziallII. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~cy prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~cy odpowiednimi kwalifikacjami:
niezbcrdneposiadanie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w postcrpowaniujest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze
prowadzonym przez wlasciw~ okr~gow~ rad~ lekarsk~ 0 wykonywaniu dzialalnosci leczniczej w formie
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisach ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

3. Orerta zlotona przez oferenta powinna bye kompletna, zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych
SWKO oa fonnularzu udostcrpnionym przez Udzielaj'lcego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w S\VKO oraz w tresci fonnularza ofertowego.

4. \V niniejszym postcrpowaniukonkursowym niedopuszczalne jest zlozenie ofert alternatywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Orerent sklada ofertc; zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "SzczegOlowych warunkach konkursu ofert"
na formularzu udost~pnionym przez Udzielajtlcego zam6wienia.

2. Udzielaj~cy zamowienia nie dopuszcza moiliwosci skladania ofert cz~sciowych na tylko jeden z konkursow.
3. Liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesi,!cu przez jednego oferenta nie powinna

bye mniejsza nii 90 godzin.
4. Liczba deklarowanyeh godzin pozostawania w gotowosci do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w miesitlcu przez

jednego oferenta nie powinna bye mniejsza nii: 120 godzin.
5. Przecicrtnamaksymalna liezba godzin wykonywania swiadczen zdrowotnyeh w miesitlcu przypadajtleychna jednego

oferenta nie powinna przekroczye 170 godzin.
6. Przecicrtnamaksymalna liczba godzin pozostawania w gotowosci do wykonywania swiadczen zdrowotnych w

miesi~cu przypadaj~cych najednego oferenta nie powinna przekroczye 160 godzin.
7. Oferenci ponosl4 wszelkie koszty zwitlzane z przygotowaniem i zloi:eniem oferty.
8. Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zaJ,!czonego wzoru wraz zal~cznikami wymienionymi w formularzu

oferty.
9. Oferta winna bye spor~dzona w sposob przejrzysty i czytelny.
10. Ofert~ oraz wszystkie zal~czniki nalety spor~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,

z wyl~czeniem poj~e medycznych.
II. Ofen~ oraz kaid~ z jej stron podpisuje oferent osobiscie.
12. Strony oferty oraz miejsca, w ktoryeh naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mogil bye dokonane

jedynie poprzez przekreslenie bJcrdnegozapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
13. Oferent moie wprowadzie zmiany lub wycofae zloion~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zloienie nowej oferty

zawierajlJcejzmiany i uzupclnionej 0 adnotacj~ 0 wycofaniu oferty zlozonej wczesniej. Wycofanie oferty nastcrpuje
poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj'}cego zam6wienia 0 tym fakeie. Zmiana oferty poprzez zlozenie nowej lub
wycofaniu oferty moze nasttlpie nie p6fniej jednak nit przed uplywem tenninu skladania ofert. Wymogi oznaczenia
koperty opisane w pkt. 14 stosuje si~ odpowiednio.

14. Ofert~ wraz z wymaganymi zahtcznikami nalei:y umiescie w zamkni~tej kopereie opatrzonej napisem: ..Konkurs IIa

calodobowe specjali.flyczne swiadczenia zdrowolne K' zakresie c1lirurgii IIac'J"lIiowej w Otltlziale ellirurgii
nacz,yn;ow,r i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa.

t 5. Udzielaj'lcy zamowienia zastrzega, iz nie jest motliwe I~czenie swiadezenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie
stosunku pracy zawartym z Udzie)aj~cym zam6wienia.

16. Oferta zloi:ona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwitlzal umowcrna udzielanie swiadczen zdrowotnych w
zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn lei~cych po stronie
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oferenta • podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALt\CZANYCH PRZEZ OFERENT A

I. W celu uznania, ie oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi~zany jest dol~czye do oferty dokumenty
wskazane w formularzu oferty.

2. Dokumenty, 0 ktorych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonej przez siehie za zgodnosc z oryginalem.

3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedloionych dokumentow Udzielaj~cy zamowienia mote za~dae od oferenta
przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosci.

4. Oferent jest zobowi~zany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiotow wykonuj~cych dzialalnose lecznic~ w
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o
dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERM IN SKLADANIA OFERT

I. Ofertpklada si~ w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II. pok. 10 a do dnia II kwietnia 2019 r. do godz. 10.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania siC;z Oferentami ze strony Udzielaj~cego zam6wienia uprawniony jest Dzial Kadr i

Szkole,; tel. 022.38-94.888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIt\ZANIA OFERT t\
Oferent zwi~zany jest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A

I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zamowienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczegolowe zasady pracy komisji konku"owej i tryb post~powania okresla "Regulamin pracy Komisji konkursowej"

obowi¥uj~cy na podstawie zarz~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowie,; ogolnych".
3. Czlonkiem komisji nie mote bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w

"Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie koniecznosci wyl~czenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt6rych mowa w pkt. 3, nowego czlonka

komisji powoluje Udzielaj~cy zamowienia.
5. Udzielaj~cy zamowienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreslonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa Iiczye b~dzie, pomimo wyl~czenia jej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zamowienia wskazuje nowego przewodnic~cego, jesli wyl~czenie czlonka komisji konku"owej dotyczy

osoby pelni~cej t~ funkck
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisjc; konkursow~ brak6w formalnych w zlozonej ofercie, Komisja konkursowa

wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zewn~trznej stronie intemetowej
Szpitala Wolski ego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenta, stwierdzone w
ofercie braki oraz ostateczny termin ich usunilYcia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacjt; 0 odrzuceniu
oferty na zewncytrznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj~c nazwc;
(imic; i nazwisko) skladaj(Jcego odrzucon(J oferteroraz przyczyner odrzucenia oferty.

RozdziallX. MIEJSCE I TERM IN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ztozonych ofert nast(Jpi w siedzibie Szpitala Wolskiego w
w dniu 11 kwielnia 2019 r. 0 godzi"ie 11.00.

Pawilonie II - Sala Konferencyjna

Rozdzial X. PROPONOWANA I'RZEZ UDZIELAJt\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA CENA
JEDNOSTKOWA

I. Proponowana przez Udzielaj'tcego zam6wienia maksymalna cena zajedn't godziner udzielania swiadczen zdrowotnych
wynosi: 80.00 zl brullo.

2. Proponowana przez Udzielaj(Jcego zam6wienia maksymalna cena za jedn(J godziner pozostawania w gotowosci do
udzielania swiadczen zdrowotnych wynosi: 30,00 zl brutto.

3. Ceny wskazane w pkt. I i 2 zostaly przyj~te w oparciu 0 wielkose srodkow przeznaczonych na sfinansowanie
swiadczeri bC;d~cychprzedmiotem zamowienia.

4. Oferty zawieraj~ce ceny przekraczaj~ce kwoty wskazan~ w pkt. 1 i 2 uznaje si~ za nieodpowiadaj~ce wymogom
formalnym i podlegaj~ce odrzuceniu.
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Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oecn)'
I. Kwalifikacje oferenta. 10%
2. Doswiadczenie - 10%
3. Cena. 70%
4. Dost,pnosc - 10%

Maksymalna liczba punkl6w za ocen, ofeny wynosi: 7 pkl.

Ad. 1. Kwalifikaeje oferenla
Komisja konkursowa dokonuj<}c Decoy kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj'lce dokumenty stanowi<}ce
zal~czniki do formularza ofeny:
• Aktualne zaswiadczenie 0 ukoticzeniu szkolenia w zakresie resusc)1acji - t pkt.
• Zaswiadczenia 0 ukonczonych innych nii. w/w kursach, szkoleniach, warsztatach w zakresie stanowit!cym przedmiot

zam6wienia a zrealizowanych na przestrzeni 2016-2018 roku w ilosci min. 3 szt.' I pkl.
• Zaswiadczenia 0 ukonczonych innych nii. w/w kursach, szkoleniach, warsztatach w zakresie stanowi<}cym przedmiot

zam6wienia a zrealizowanych na przestrzeni 2016.2018 roku w ilosci 0.2 szt .• 0 pkl.
L~czna liczba punkt6w mozliwa do uzyskania przy ocenie kwalifikacji oferenta wynosi 2 pkt.

Ad. 2. Doswiadczcnie
Komisja konkursowa dokonuj(Jc Decoy jakosci udzielanych swiadczen bierze pod uwagty Iiczbtr lat pracy oferenta w
szpitalu w oddziale chirurgii naczyniowej.
Dokonuj<}e oeeny jakosei na podstawie oswiadezenia oferenta (fonnularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje
oferentowi od 1 do 4 kt. z odnie z nast u' e mi zaloi.eniami:

Liezbalat rae w oddziale ehirur ii naez niowe' unktow
1.51al
6-10 lat
It-IS lat
ow if 161al 4 kl.

W przypadku niepelnych lal kalendarzowych niepelne lata stazu pracy zaokr~gla si, w d6l.

Ad. 3. Cena*( klara bez podalku VAT stanowi cen, netto)
Komisja konkursowa dokonuj<}c oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert zawieraj(Jcych
propozycje cenowe za jedn<} godzin't wykonywania swiadczen lub pozostawania w gotowosci do ich udzielania
przewyzszaj<}ce wartost srodk6w przeznaczonych na realizacjer przedmiotu posterpowania w przeliczeniu na I godziner.

omi.szyml zasa ami:
Cena zaproponowana orzez oferenta Liezba ounklaw
75,01 - 80,00 zl I okt.
65,01 -75,00 zl 2okl.
60,01 - 6500 zl 3 nkt.
55,00. 60,00 zl 4 ok!.

\V pierwszej kolejnosci dokonuj<}c oeeny cen zaproponowanyeh przez oferenta w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa
przyznaje oferentowi od 1 do 4 pkt. za propozyej~ cenow<} za I godziner udzielania swiadezen zdrowotnych zgodnie z

. . d'

W dalszej kolejnosci dokonuj<}c oceny cen proponowanyeh przez oferenta w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa
przyznaje oferentowi od 1 do 4 pkt. za propozycj~ cenO\,,<} za 1 godzintr pozostawania w gotowosci do udzielania
sWladczen zdrowotnych z~odnle z ponii.szymi zasadarni:
Cena zaproponowana przez oferenta Liezba ounkl6w
25,01 .30,00 zl loki.
20,01 - 2500 zl 2 nkl.
15,0 I - 20,00 zl 3 nkl.
10.00 • 15,00 zl 4 nkl.
Oferty zawieraj<}ce propozycje cenowe ponii.ej odpowiednio: 55.00 zl zajedn<} godziner udzielania swiadczen zdrowotnych
oraz 10,00 zI za jedn<} godzin~ pozostawania w gotowosci do udzielania swiadczen zdrowotnych berd<}uznane za oferty
zawieraj<}ce ra4co nisk<}cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i berd<}podlegaly odrzuceniu.

Strona -Iz 6



Nast~pnie Komisja konkursowa dokonuje zsumowania punkt6w przyznanych za ocen~ cen zaproponowanych za I godzin~
udzielania swiadczen zdrowotnych oraz pozostawania w gotowosci do udzielania swiadczen.

Ulezna maksymalna Iiezba punkt6w moiliwa do uzyskania przy ocenie cen zaproponowanych przez oferenta wynesi 8 pkt.

Ad. 4. Dosl~pnosc
Przy ocenie dostlYpnosciswiadczen Komisja konkursowa bierze pod uwagt; minirnaln'l liczbt; godzin udzielania swiadczen
oral pozostawania w gotowosci do udzielania swiadczen zaoferowan<}przez oferenta w fonnularzu oferty.

W pierwszej kolejnosci. dokonujqe oceny dost~pnosci swiadezen Komisja konkursowa przyznaje oferentowi od I do 4
kt. za TO 02 c' oferenta w zakresie i10sci odzin udzielania swiadczen zdrowotn ch Z odnie Z oniisz i zasadami:
l\1inimalna ilose odzin udzielania Swilldczen oferowanych rzez oferenta Liczba unkt6w
90. 110 I kt.
111.120 2 kl.
121.140 3 kl.
141.160 4 kl.
W dalszej kolejnosci. dokonujqe oceny dost~pnosci swiadczen Komisja konkursowa przyznaje oferentowi od I do 4 pkl.
za propozycjt; oferenta w zakresie i10sci godzin pozostawania w gotowosci do udzielania swiadczen zdrowotnych zgodnie
z ponii:szvmi zasadarni:
Minimalna ilose ~odzin pozostawania w gotowosd oferowan)'ch przez Liczba punkl6w
oferenta
120-130 lokI.
131.140 2okl.
141.150 30kl.
151.160 4 pkl.
Nast~pnie Komisja konkursowa dokonuje zsumowania punktow przymanych za ocen~ ilosci godzin zaoferowanych przez
oferenta w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych oraz pozostawania w gotowosci do udzielania swiadczen
zdrowotnych.
Ulcma maksymalna liczba punkt6w moiliwa do uzyskania przy ocenie cen zaproponowanych przez oferenta wynosi 8 pkt.

Oeena koncowa ofert)' zostanie wyliczona wg nast~pujlJcego wzoru:

WO = LpK, 10% + LpDI , 10% + LpC, 70%+ LpD2, 10%
gd=ie:
WO - ocena koncowa oferty
LpK. lic=ba punk/ow uynikajqca = oceny kwalifikacji oferenra
LpDI -lic::ba punkJow wynikajqca:: oceny doSwiade:enia oferenta
LpC - lie::ba prmk./ow wynikajqca :: oeeny eeny propOnOlt'anej pr::e:: oferenta
LpD2 • lie::ba punk/ow wynikajqca ::oceny dostfpnosci swiadc::en ud=ielanych pr:e:: oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNI~CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygni~eie konkursu oznacza wskazanie oferentow wybranych w wyniku post~powania konkursowego w i10sci
zapewniajqcej realizacj~ zapotrzebowania Udzielajqcego zarnowienia odnosnie i10sci godzin wykonywania swiadczen
zdrowotnych oraz pozostawania w gotowosci do wykonywania swiadczen zdrowotnych, kt6rzy uzyskali lqcznie ze
wszystkich kryteri6w najwi~kszq ilosc punkt6w.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofert oglasza siC; w mlejseu i tennlnle okreslonym w ogloszeniu
o konkursie ofert. na tablicy ogloszeri w siedzibie Udzielajqeego zam6wienia oraz na zewn~trznej stronie intemetowej
Udzielajqcego zam6wienia. podajqc nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsce zamieszkania i adres)
Oferenta/Oferent6w, kt6rzy zostali wybrani.

3, Tennin rozstrzygni~cia ofert wyznacza siC;na dzieri 23 kwietnia 2019 r. 0 godzinie 12.15.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielajqcy zam6wienia wskazuje termin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewainienie post~powania

konkursowego w przypadkach okreSionych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej.
6. W przypadku przekroczenia liczby godzin obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. 11 pkt. 3, w wyniku

wyboru wi~kszej i10sci oferentow ze wzgl~du na koniecznosc uwzgl~dnienia ofen spdniajqcych kryteria oeeny ofert
na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj,!cy zam6wienia zastrzega sobie prawo okreslenia w urnowie zawartej w
tym oferentami takiej i10sci godzin wykonywania swiadczen, kt6ra umozliwi dostosowanie wanmk6w umowy do
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zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia.

Rorozial XlII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post~powania konkursowego, jednakze przed rozstrzygni~ciem konkursu, oferent moze zlozyc do komisji

konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w formie pisemnej
umotywowany protest.

2. Protest ztoiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci"gu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi

skladaj"cemu protest. Nieuwzglc;dnienie protestu \,.rymagauzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu postc;powanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba ie z tresci protestu wynika, ie

jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja pOWlarzazaskarzonq czynnosc.
6. Oferent, moze zloZyc do Udzielajqcego zam6wienia odwolanie dotyczqce rozstrzygni~cia konkursu w ciqgu 7 dni od

dnia ogloszenia 0 rozstrzygnic;ciu.
7. Odwolanie zloione po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. \Vniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie

umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotycZ<}cepostc;powaniakonkursowego przechowywane s'Jw siedzibie Udzielaj'Jcego zamowienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Walskiego Nr 86/2019

z dnia 08.04.2019 r.

Warszawa, dnia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyliskiej
Samodzielny Publiczn)' Zaklad Opieki Zdrowolnej w
\Varszawie
ul. Kasprzaka J 7
01- 211 Warszawa

OFERTA

na udzielan;e calollohowych specjalisty'cznych swiallcze" zllrowotnych w zakresie chirurgii

naczyniowej w Olldziale chirurgH naczyniowej oraz pozostawania w gotowosci do wykonywania w/w

swiallcze"

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywan ia zawodu .

Specja Iizacja w zakresie (stopieli specjal izacj i ) .

Nr dokumentu specjalizacj i .

Nr wpisu do rejestro indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich prowadzonego przez wlasciw~

OR L. .

Data wpisu do CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondencji (0 i1enie pokrywa si~ z adresem zamieszkania) .

Przedmiolem niniejszej oferly jest udzielanie calodobowych specjalist)'cznych swiadczeli zdrowotnych

w zakresie chirurgii naczyniowej w Oddziale chirurgii naczynio\\o'ej oraz pozostawanie w gotowo~ci do

w)"kony",'ania wI", swiadczen zgodnie z przedmiotem zamowienia wskazanym w Szczeg610wych Warunkach

Konkursu Ofert, na zasadach okreSionych we wzorze umowy na udzielanie swiadezeli zdrowotn)'ch obj~tyeh

konkursem.

OF'ERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapoznal si~ z tresci~ ogloszenia 0 konkursie, SWKO oraz projektem umowy i nie zglasza zastrzeteli.

2. Swiadczeli zdrowotnych obj~tych konkursem udziela~ b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie, w

miejscu wskazanym przez Udzielaj~cego zam6wienia oral przy utyciu sprz~tu nale~cego do Udzielaj~cego

zam6wienia.

3. Prowadzi indywidualn~ specjalistyczn~ praktyk~ lekarsk~ wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cych

dzialalnos~ lecznic~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionymi na wst~pie niniejszej oferty.

4. Swiadczeli zdrowotnych udziela~ b~dzie osobiscie.
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5. Posiada akrualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosci eywilnej (oe) na minimalnq kwot~ gwarantowanq

w wysokosci (Zobowiqzuje si~ do przedloienia kopii polisy oe w terminie okr.slonym we

wzorze umowy.)'

6. Oswiadeza, ii Szpital Wolski nie rozwiqzal z nim umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie

obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie naryehmiastowym z przyezyn leUjeyeh po stronie

oferenta.

7. Deklaruje minimalnq liezb~ godzin w miesiqeu:

a) godzin wykonywania .wiadezen zdrowolnyeh w Oddziale ehirurgii naezyniowej,

b) godzin pozo,lawania w golowo.ci do udzielania w/w swiadezen zdrowotnyeh,

8. Proponuje nast~pujqee warunki wynagrodzenia:

a) wysokosc stawki w kwocie zl netto (r6wnowame z brutto) za I godzin~ wykonywania

.wiadezen zdrowotnyeh w Oddziale ehirurgii naezyniowej,

b) wysokosc stawki w kwocie zl netto (r6wnowame z brutto) za 1 godzin~ pozo,lawania w

golowoSci do udzielania w/w swiadezen zdrowotnyeh.

9. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zalqeznikami od nr 3a do nr .

10. O.wiadeza, ii .wiadezen zdrowotnyeh w szpitalu w oddziale ehirurgii naezyniowej udzielal przez okres

................. .Ial i zobowiqzuje si~ do okazania na Ujdanie Udzielajqeego zam6wienia dokument6w

potwierdzajqeyeh wskazanq ilosc lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

I. Poswiadezony wydruk z CEIDG • zal. 'IT I.

2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonujqeyeh dzialalnosc leezniezq - zgodnie z ustawq 0

dzialalnosci leezniezej • prowadzonego przez ORL - zal. 'IT 1,

3. Kopie dokument6w doryezqeyeh prawa wykonywania zawodu lekarza posiadanyeh kwalifikaeji, w tym
speejalizaeji,lj.:
- dyplom ukonezenia studi6w;
- prawo wykonywania zawodu lekarza;
- dyplom speejalizaeji w dziedzinie ehirurgii naezyniowej,
- inne dokumenty potwierdzajqee kwalifikaeje i doswiadezenie zawodowe - zal. fir Ja, Jb, ild.,

4. Zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeeiwwskazan do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem
zam6wienia - zal. nr 4,

5. Kserokopia polisy OC lub zloione o.wiadezenie 0 przedloieniu polisy - zal. fir 5.

6. Wykaz podmiot6w, w kl61)'eh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w szpitalu w oddziale ehirurgii naezyniowej
z podaniem okres6w, w kt61)'eh uslugi te by!)' swiadezone - zal. fir 6,

• niepotrzebne skreilic,

(podpis ipieC:fc ofere fila )
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 86120/9

z dnia 08.04.20/9 r.

WZOR UMOWY NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ W ODDZIALE CHIRURGII

NACZYNIOWEJ SZPITALA WOLSKI EGO ORAZ POZOSTAWANIE W GOTOWOSCI DO UDZIELANIA
WfW SWIADCZEN

zawana w dniu 2019 r. w Warszawie pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Goslynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowolnej,
zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.SI. Warszawy, XII Wydzial Gospodarezy, pod nr KRS: 0000226288,
posiadaj~eym NIP 527.10.45-483 oraz REGaN 011035381, reprezenlowanym przez:
Dyreklora - Roberla Mazura
zwanym dalej Udzielaj~eym zam6wienia
a

Panem/Pani~ , adres: .

Zarejeslrowanym/~ w ewideneji dzialalnosei gospodarezej,
Wpisanym/~ do rejeslru podmiol6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznicZlj. nr ksi~gi:
Posiadaj~eym/~ NIP i REGaN .
Zwanym/~ dalej Przyjmuj~eym zam6wienie

Przyjmujqcy zamowienie zos/al uybrany w nyniku konkursu o/erl no udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych przez podmioty okreSione wart. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 20// r. 0 dzialalnose! leczniczej (tekst
jedn. Dz. U. z 20/8 r., pOZ. 2190).

~ J
I. Przedmiolem niniejszej umowy jest udzielenie zam6wienia na wykonywanie ealodobowyeh speejalistyeznyeh

swiadezen zdrowolnyeh w zakresie ehirurgii naezyniowej w OddziaIe ehirurgii naezyniowej oraz powstawania w
gOlowosei do udzielania w/w swiadezen, zwanych dalej swiadezeniami zdrowotnymi, dla paejenl6w Szpilala
Wolskiego w szezeg61nosei dla os6b b~d~eyeh swiadczeniobioreami w rozumieniu przepis6w uslawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej tinansowanyeh ze srodk6w publieznyeh.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si, do:
I) wykonywania ealodobowyeh speejalislyeznyeh swiadezen zdrowolnyeh w zakresie ehirurgii naezyniowej w

OddziaIe chirurgii naezyniowej w iloki godzin okreSlonej w !l 10 usl. I, a w szezeg6lnosei:
a. diagnostyki i leezenia zaehowawczego i operaeyjnego paejent6w Oddzialu ehirurgii naezyniowej,
b. przygolowania paejenl6w do zabiegu operaeyjnego i opieki lekarskiej pooperaeyjnej,
e. konsultowania paejenl6w z innyeh oddzial6w SzpitaIa Wolskiego

2) pozostawania w gotowosci do udzielania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kl6ryeh mowa w pkl. I), w ilosci godzin
okreSlonej w ~ 10 usl. 2 oraz wykonywania tyeh swiadezen w przypadku zgloszenia przez Udzielaj~cego
zam6wienia potrzeby ieh udzielania.

3. Swiadezenia, 0 kl6ryeh mowa w usl. 2 pkl. I udzielane b~d~ w eykIaeh trwaj~eyeh nie dluzej niz 24 kolejne
godziny, a kolejne eykle nie nast~puj~ bezposrednio jeden po drugim.

4. W ramach udzieIania swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot niniejszej umowy Przyjmuj~ey
zam6wienie jest zobowi~zany do przekazywania rapon6w lekarskich w spos6b przyj~ty u Udzielaj~cego
zam6wienia.

5. Za wykonywanie ezynnosei, 0 kl6ryeh mowa w pkl. 4, Przyjmuj~cemu zam6wienie nie przysluguje dodatkowe
wynagrodzenie.

I. I'rzyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do:
I) udzielania swiadezen zdrowolnyeh, 0 kl6rych mowa w !l I usl. 2 pkt. 1) w dniaeh i godzinaeh okreSionyeh w

harmonogramie, sporZljdzanym wed lug wzoru stanowi~cego Zal~eznik nr I do niniejszej umowy, na okresy
miesi~czne w formie pisemnej, uzgodnionym z Ordynatorem Oddzialu ehirurgii naezyniowej lub inn~ osob~
wskazan~ przez Udzielaj~cego zam6wienia,

2) pozostawania w gotowosei do udzieIania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6rej mowa w !l I usl. 2 pkl. 2), w dniaeh
i godzinaeh okreSJonyeh w harmonogramie, sporZljdzanym wed lug wzoru stanowi~cego Zal~eznik or II do
niniejszej umowy, na okresy miesi~ezne w formie pisemnej, uzgodnionym z Ordynatorem Oddzialu ehirurgii
naezyniowej lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz wykonywania swiadezen
obj~lyeh umow~ w przypadku otrzymania zgloszenia 0 konieeznosei ieh udzielania.

2. Harmonogramy, 0 kl6ryeh mowa w usl. I podlegaj~ kaidorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~cego zam6wienia, przed rozpoez,eiem miesi~ca kt6rego dOlyeZlj.

3. Przyjmuj~cy zam6wicnie oezekiwac b,dzie na zgloszenie od Udzielaj~cego zam6wienia, 0 kt6rym mowa w !l I
usl. 2 pkl. 2), pod numerem telefonu .

4. a kazdej zmianie numeru telefonu Przyjmuj~cy. zam6wienie zobowi~zany jesl niezwloeznie powiadomic
Udzielaj~cego zam6wienia w formie pisemnej. Do przyj,eia zawiadomienia upowaznia si, Ordynatora Oddzialu
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ehirurgii naezyniowej Szpitala Wolskiego lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zamowienia. lmiana
numeru telefonu nie wymaga aneksu do umO\,y.

Przyjmuj~ey zamowienie zobowi¥uje si~ do wykonania uslug, 0 kloryeh mowa w ~ I i ~ 2 mmeJszej umo••••y
i o!wiadeza, iz wykonywac je b~dzie z zaehowaniem nalezytej staranno!ci, zgodnie z posiadan~ wied~ medyezn~
i standardami posl~powania obowi~zuj~eymi w zakresie ehirurgii naezyniowej, na zasadaeh wynikaj~eyeh z ustawy
o zawodaeh lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Oz. U. z 2019 L, poz. 537), usta\ry 0 dzialalno!ei !eezniezej (lekst
jedn. Oz. U. z 2018 r., pOZ. 2190 z pOin. zm.), usta\ry 0 !wiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze !rodkow
publieznyeh (tekstjedn. Oz. U z 2018 L, poz. 1510 z pom. zm.), ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Praw Paejenta
(Iekst jedn. Oz. U. z 2017 r., poz. 1318 z pom. zm.) przepisow dotye~eyeh oehrony danyeh osobowyeh i innyeh
przepisow reguluj~eyeh zasady "ykonywania zawodu lekarza oraz udzielania !wiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh
leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami.

~4
1. Swiadezenia zdrowotne obj~te nmleJs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmujqcego zamowienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szezegolno!ei w Oddziale ehirurgii naezyniowej przy uzyeiu sprz~tu
medyeznego oraz aparatury medyeznej, ktoryeh obsluga jest mu znana! z klorymi zoslal zapoznany przez
Udzielajqcego zamowienia najpomiej w dniu rozpoez~cia udzielania swiadezen--, stanowi~eyeh wlasnosc
Udzielaj~cego zamowienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ \rymagania niezb~dne do wykonywania !wiadezen
obj~tyeh niniejsz~ umow~.

2. Przy'jmuj~cy zamowienie zobowi~zuje si~ do korzystania z pomieszezen oraz sprz~tu i aparalury medyeznej,
nale4eyeh do Udzielajqcego zamowienia, zgodnie z ieh przeznaezeniem i w celaeh okreSionyeh w niniejszej
umowie.

3. Przyjmujqcy zamowienie zobowi~zuje si~ do ponoszenia kosztow napraw sprz~tu medyeznego nale4eego do
Udzielaj~eego zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionyeh przez Przyjmuj~cego zamowienie.

~5
Umowa zostaje lOwana na ezas okreSiony od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.03.2020 r.

~6
Zleeenia na badanie diagnostyezne i transpon b~d~ wystawiane przez Przyjmujqcego zamowienie, wed lug zasad
obowi~zujqeyeh u Udzielaj~cego zamowienia, z ktorymi Przyjmujqcy zamowienie zostal zapoznany.

~ 7
1. Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzuje si~ do przestrzegania lOsad wykonywania !wiadezen zdrowotnyeh

wskazanych w umowaeh zawanyeh przez Udzielajqcego zamowienia z Narodowym Funduszem ldrowia i
innymi podmiotami oraz przepisaeh i lOsadaeh obowiqzujqeych u UdzieJaj~cego zamowienia, z ktorymi to
zasadami zostal zapoznany.

2. Na 4danie UdzieJajqcego zamowienia Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzany jest do przedstawienia
dokumentow wymaganyeh przez NFl lub innego plalnika !wiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez
Udzielaj~cego zamowienia.

~8
Przyjmuj~cy zamowienie zobowiqzuje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz dokumentaeji
wymaganej przez NFl, zgodnie z wymogami obowi~zuj~eymi w podmiotaeh leezniezyeh nieb~d~eyeh
przedsil;biorcami oraz przepisami i zasadami obowi'lzuj(Jcymi u Udzielajllcego zamowienia, w tym z ul:yciem systemu
informatyeznego Szpitala Wolski ego, w tym dotye~eymi proeedur zwi~lOnyeh z oehron~ danyeh osobowyeh.

~9
1. la zrealizowane !wiadezenia zdrowotne, 0 kloryeh mowa w ~ lust. 2 pkt. I) Przyjmuj~cemu zamowienie

przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie w kwoeie, stanowi~eej iloezyn Iiezby godzin udzielania swiadezen
zdrowotnyeh - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 klorym mowa w ~ I I • przez stawk~ za jednq godzin~
w wysokosei zl brutto (slownie: zlotyeh).

2. za pozostawanie w gotowosei do udzie!ania !wiadezen zdrowotnyeh, 0 ktorej mowa w ~ lust. 2 pkt. 2)
Przyjmuj~cemu zamowienie przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie w kwoeie stanowi~eej iloezyn Iiezby
godzin pozoslawania w golowoSci do udzielania swiadezen zdrowotnyeh - zgodnie z lOtwierdzonym
sprawozdaniem, 0 ktorym mowa w ~ II - przez slawk~ za jedn~ godzin~ w wysokosei zl bruno
(slownie: zlotyeh).

3. W przypadku wezwania do wykonywania !wiadezen wynagrodzenie za ieh udzielanie przysluguje wedlug stawek
okreslonyeh w ~ 9 ust. 1.

4. Naleinosci z tytu/u realizaeji umowy lo okres sprawozdawezy Udzielaj~cy zamowienia "yplaca, lo miesiqe
poprzedni, w terminie do 14 dni po dniu dostarczenia przez Przyjmuj~cego zamowienie faktury wraz z
zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ I I. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wmz le
sprawozdaniem jest data wplywu oznaczona prezentat~ Kaneelarii Glownej Szpitala Wolskiego.

5. Nale.i.nosc za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Prz)'jrnujqcemu zam6wienie na jego
raehunek bankO\ry wskazany na fakturze. la dzien lOplaty uznaje si~ dzien obci~zenia raehunku bankoweg\\ J
Udzielaj~cego zamowienia. \-' .
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~ 10
I. Minimalna ilose godzin w stosunku miesi~eznym przeznaezonyeh na wykonywanie swiadezeli zdrowotnyeh, 0

kt6ryeh mowa w ~ I US!. 2 pk!. I). wynosi godzin. Przeci~tna maksymalna ilose godzin
przewidzianyeh do realizaeji w stosunku miesi~eznym nie powinna przekroezye godzin.

2. Minimalna ilose godzin w stosunku miesi~eznym przeznaezonyeh na pozostawanie w gotowosci do udzielania
swiadezeli zdrowotnych, 0 kt6rej mowa w ~ I us!. 2 pkt. 2), zgodnie z ofert~ zioion~ w post~powaniu
konkursowym, wynosi godzin. Przeei~tna maksymalna ilose godzin pozostawania w gotowosei do
udzielania swiadczeli zdrowotnyeh w stosunku miesi~eznym nie powinna przekroezye godzin.

3. L~ezna szaeunkowa wartose umowy wynosi w okresiejej trwania z zastrzetoniem us!. 5.
4. Wynikaj~ee z us!. I • 2 zapotrzebowanie na minimaln~ ilose zakontraktowanyeh godzin moie ulee zmniejszeniu w

przypadkach uzasadnionyeh organizaej~ funkejonowania kom6rki organizaeyjnej, w kt6rej realizowane s~
swiadezenia b~di zmniejszeniem srodk6w finansowyeh uzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnik6w. Zmiana
uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy miesi~ezne i nie wymaga spor~dzania pisemnego
aneksu do niniejszej umowy.

5. Udzielai~ey zam6wienia moie powierzye Przyimui~eemu zam6wienie wi~ks~ ilose swiadezeli obj~tyeh
niniejs~ umow~ skutkuj~eyeh przekroczeniem ilosci godzin udzielania swiadezeli zdrowotnyeh wskazanyeh w ust.
I i 2 w ramach srodk6w pieni~inyeh przeznaezonyeh na ieh sfinansowanie poehod~eyeh z NFZ lub od innyeh
platnik6w, jednak nie wi~eej nii 0 20%.

~II
I. Przyimui~ey zam6wienie zobowi~zany jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdan z liezby godzin udzielanyeh

swiadezen zdrowotnyeh oraz z liczby godzin pozostawania w gotowosei do udzielania swiadezen wg wlasciwyeh
wzor6w stanowi~eyeh zal~eznik nr 2 oraz zal~eznik nr 2' do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6ryeh mowa w us!. I skiadane s~ po zakoliezeniu miesi~ea kalendarzowego oraz po
zatwierdzeniu, w terminie do 3 dnia roboezego kaidego miesi~ea za tniesi~e poprzedni. Sprawozdania, po
weryfikaeji przepraeowanyeh godzin, zatwierdza Ordynator Oddzialu ehirurgii naezyniowej lub inna osoba
wskazana przez Udzielai~ccgo zam6wienia.

~ 12
Przyimui~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do;

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielai~cego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danyeh i informaeji niezb~dnyeh do przeprowadzenia
kontroli,

2) noszenia imiennyeh identyfikator6w przekazanyeh przez Udzielai~cego zam6wienie w zwi:jZku z niniejs~
umow~ i rcalizaeji pozostalyeh obowi~zk6w dotye~eyeh identyfikator6w okreSlonyeh w aktaeh
wewn~trznyeh Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania proeedur obowi~zuj~cyeh u Udzielajqeego zam6wienia zwi~zanyeh z wykonywaniem
swiadezeli zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyeznej.

~ 13
Przyimujqcy zam6wienie nie moie prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraezaj~eej poza zakres umowy i
konkureneyjnej wobee dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udziclai~cego zam6wienia.

~ 14
Udzielai~cy zalll6wienia zobowi~zuje si~ zabezpieezye obsiug~ piel~gniarsk~ oraz administraeyjn~ i gospodare~ w
zakresie niezb~dnym dla realizaeji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizaeji zadali obj~tyeh niniejs~ umow~ Przyimui~c)' zam6wienie zobowi~zany jest do wsp6lpraey
z personelem medyeznym zatrudnianym przez Udzielai~cego zam6wienia.

~ 16
I. Z tytuiu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnose solidarn~.
2. Przyimui~cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnose za szkody powstale z przyezyn le4eyeh po jego Slronie, a w

szezeg61nosci wynikaj~ee z;
a. niewykonania lub niewlaSciwego wykonania swiadezenia zdrowotnego,
b. nieprawidlowego wystawiania reeept podlegaj~eyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
c. przedstawienia danyeh stanowi~eyeh podstaw~ rozliezenia niezgodnie ze stanem faktyeznym,
d. nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
e. braku rcalizaeji zaleeeli pokontrolnyeh,
f. nieprawidiowego wprowadzania danyeh zwi~zanyeh z realizaej~ procedur, a wymaganyeh przez NFZ.

3. Udzielaj~ey zalll6wicnia uprawniony jest do 4dania od Przyimui~cego zalll6wienie pokrycia szkody
wyr~dzonej niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyimui~cego zalll6wienie niniejszej
umowy, w tym m.in. koszt6w swiadezeli nieplaeonyeh przez NFZ lub innyeh platnik6w z tego tytulu oraz kar
umownyeh i obowi~zk6w odszkodowawczyeh naloionyeh na Udzielai~cego zam6wienia przez NFZ lub innyeh
platnik6w w umowaeh zawartych z Udzielaj~C)'m zam6wienia.

~ 17
Przyimui~cy zam6wienie zobowi~ny jest do;
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I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialno,ci cywilnej obejmuj~cej szkody b~d~ce naslf;pstwem
udzielania ,wiadczen zdrowolnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania ,wiadczen zdrowotnych -
zgodnie zan. 25 ust. I pkt. I ustawy 0 dzialalno,ci leczniczej oraz Rozpor~dzenia Ministra Finans6w z dnia 22
grudnia 2011 r. w sprawie obowi~zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno,ci cywilnej podmiotu wykonuj~cego
dzialalno,e lecznic~ (Dz. U. Nr 293, poz. 1729), najp6tniej w lerminie 7 dni od daty podpisania umowy, 0 ile
powyZszy dokument nie zoslal dol~czony do formularza ofeny,

2) ulrzymywania przez caly okres obowi~zywania niniejszej umowy slalej sumy gwarancyjnej oraz wano,ci
ubezpieczenia okreSionych w przepisach, 0 kl6rych mowa w pkt. I,

3) przedlozenia za,wiadczenia lekarza medycyny pracy dotycz~cego uprawnien zwi~zanych ze ,wiadczeniem uslug i
w tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologicznych,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala Wolski ego
jako miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przedlozenia Udzielajqcemu zam6wienia dokumentu
potwierdzaj~cego zlozenie wniosku 0 w/w wpis w lerminie do dnia 14.02.2017 r. pod rygorem rozwi"",nia
umowy, 0 ile powyzszy dokumenl nie zostal dol~czony do formularza ofeny.

~ 18
I. W zwi~zku z udzielaniem swiadczen zdrowotnych obj~tych zam6wieniem Przyjmujqcy zam6wienie uprawniony

jest do wydawania pacjentom zaswiadczen 0 czasowej niezdolno,ci do pracy.
2. Recepty wystawiane pacjentom w zwi~zku z wykonywaniem swiadczen obj~tych niniejs~ umow~ spor~dzane s~

na drukach udost~pnianych przez Udzielajqcego zam6wienia.

~ 19
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~zuje si~ do zachowania w tajemniey wszelkieh informacji, 0 kl6rych powzi~1

wiadomose przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re slanowi~ tajemnic~ przedsi~biorslwa
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwakzaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., po". 419) oraz
podlegaj~ ochronie w rozumieniu uslawy 0 ochronie danych osobm'ych, zgodnie z wymogami obowi¥uj~cymi u
Udzielajqeego zam6wienia.

2. Udzielajqey zam6wienia powierza Przyjmujqcemu zam6wienie dane osobowe pacjent6w, obejmuj~ce dane
wyszczeg61nione w rozpo~dzeniu Ministra ldrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzaj6w, zakres6w i
wzor6w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) oraz ustawy 0

,wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ,rodk6w publicznyeh (tekst jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 1510 z
p6tn. zm), kt6re to dane Przyjmujqey zam6wienie zobowi~zuje si~ przetwarzae zgodnie z przepisami ustawy 0
ochronie danyeh osobowych.

3. Przyjmujqcy zam6wienie oswiadcza, ze znany jest mu fakt, ii. trese niniejszej umowy, a w szczeg61no,ci
przedmiot umowy i wysokose ''Ynagrodzenia stanowi~ informacj~ publiczn~ w rozumieniu an. I ust, I ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (Iekstjedn. Dz. U. z 2018 r., pOZ. 1330 z p6in, zm.),
kl6ra podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

4. Pnyjmujqcy zam6wienie wyraza zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w ust. 3, zawanych w
niniejszej umowie dotyc~cych go danych osobowych w zakresie obejmuj~cym imi~ i nazwisko, a lakze inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. le wzgl~du na tajemnic~ przedsi~biorcy udost~pnieniu, 0 kt6rym mowa w ust. I, nie b~d~ podlegaly
informacje ' .

6. Dla cel6w zwiqzanych z realizacjq umowy Udzielajqey zam6wienia upowatnia Przyjmujqcego zam6wienie do
przetwarzania danyeh osobowyeh pacjent6w, kl6rym Przyjmuhcy Zam6wienie udzielae b~dzie ,wiadczen
zdrowotnyeh. Przetwarzanie danyeh osobowych przez Przyjmujqcego zam6wienie dokonywane jest na sprz~cie
informatycznym nale~cym do Udzielajqcego zam6wienia, podlega przepisom reguluj~cym zasady oehrony
danyeh osobowyeh i proeedurom obowi~zuj~cym u Udzielajqcego zam6wienia. Przyjmujqcy zam6wienie
ponosi odpowiedzialnose za prawidlowe przetwarzanie danyeh osobowyeh Udzielajqcego zam6wienie i os6b
trzecieh wynikaj~cej z przepis6w reguluj~cych zasady ochrony danych osobowych.

pO
I. Przyjmujqcy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu ,wiadezen:

a. przerwy nie przekraczaj~cej I~cznie 30 dni kalendarzowych przypadaj~cej w okresie obowi~zywania niniejszej
umowy z zastrzeteniem ust. 2,

b. przerwy zwi"",nej z potwierdzonym udzialem Przyjmujqcego zam6wienie w szkoleniach, sympozjach,
zjazdach z zastrzezeniem ust. 2.

2. Skorzyslanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w ust. I wymaga zgody Udzielajqcego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w urnowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych w dniach i godzinach. 0 kt6rych

mowa w ~ 2, przez Przyjmuj~eego zam6wicnie, w przypadku niezdolnosei do wykonywania ,wiadczen
spowodowanych chorobq, udokumentowanyeh zaswiadezeniem lekarskim, 0 ile Przyjmujqcy zam6wienie
niezwloeznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~cego zam6wicnia.

~ 21
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujqcego zam6wienie od wykonywania swiadczen
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjaSniaj~cego, w przypadku gdy do Udzielajqcego zam6wienia
wplynie skarga lub zastrzezenie dotyc~ee sposobu wykonywania, przez Przyjmujqcego zam6wienie, ,wiadczen
zdrowotnych obj~tych niniejs~ umow~, w Iym zwi~zanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej b~di
przekazywaniem danych wymaganyeh przez NFl.
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Umowa ulega rozwi~zaniu w nast~puj~eyeh przypadkaeh.:
I) z uplywem ezasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na moey porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadezenia kaidej ze Stron z zaehowaniem 3 miesi~eznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadezenia Udzielaj~cego zam6wienia z zaehowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z

przyezyn stanowi~eyeh ra4ee naroszenie waronk6w umowy, le4eyeh po stronie Przyjmujqcego zam6wienie, a
dotye~eyeh:
a. ograniezenia dost~pnosci swiadezen, zaw~ienia ich zakresu lub ieh niewlaseiwej i10sci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umow~ terminie wymaganyeh sprawozdan i informaeji;
e. uzasadnionyeh skarg paejent6w, uznanyeh przez Udzielajqcego zam6wienia zgodnie z proeedurami

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, jeSii zwi~zane s~ one z naroszeniem postanowien niniejszej umowy lub
przepis6w prawa reguluj~eyeh zasady wykonywania swiadezen zdrowotnyeh.

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6rym mowa w S 2 umowy.
5) w wyniku oswiadezenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem miesi~eznego okresu wypowiedzenia, jeieli

Przyjrnujqcy zamlm:ienie narusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy, istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizaeji przedmiotu zam6wienia.

6) z dniem nast~puj~eym po dniu, w kt6rym nast~pilo przekroezenie I~emej szaeunkowej wartosei umowy.
S 23

1. Udzielajqey zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natyehmiastowym, jeieli Przyjmujqcy zam6wienie ra4eo narosza istome postanowienia umowy, tj.:
I) utraeil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowi~zki wynikaj~ee z niniejszej umowy na osob~ trzeciq bez zgody Udzielajqcego

zamowienia,
3) nie dotrzymal waronk6w okreslonyeh w S 17 ust. 1,2 i 4 umowy,
4) ra4eo naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ra4ce naruszenie pozostalych istotnyeh postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w ust. I pkt. 4) umaje si~
naroszenie obowi~zk6w wynikaj~cyeh z S 3 i S 19 us!. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmujqcy zam6wienie nie
zanieehal pomimo otrzymania od Udzielajqcego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub
naroszenie obowiqzk6w zwi~zanyeh z bezpieezenstwem paejent6w.

p4
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w
kt6rym ulegnie rozwi~zaniu umowa zawarta przez Udziclajqcego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadezenie 0 rozwi~zaniu umowy w tym trybie Udzielajqcy zam6wienia zloZy Przyjmujqcemu zam6wlenie na
pismie, niezwloemie po uzyskaniu stosownej informaejL

S 2S
Przyjmujqcy zam6wienie uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natyehmiastowym, w przypadku ra4cego naroszenia postanowien niniejszej umowy dotyc~cyeh wyplaty
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w S 9 ust. I • 3, tj. zwloki w jego wyplaeie przekraezajqeej 30 dni, po uprzednim
wezesniejszym pisemnym powiadomieniu Udzielajqcego zam6wicnia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplaeie
w/w"'Ynagrodzenia.

S 26
I. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umow~ majq zastosowanie m.in. Kodeks eywilny, przepisy powolane w

niniejszej umowie oraz art. 304' Kodeksu praey.
2. Realizaej~ obowi~zk6w wynikaj~eyeh z art. 304' Kodeksu praey zapewnia Przyjmujqcy Zam6wienie.p7
Umow~ sporz~dzono w dw6eh jednobrzmiqeyeh egzemplarzaeh, po jednym dla kaidej ze Stron.

p8
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewainosei.

S 29
Spory powstale na tie realizaeji niniejszej umowy rozpatroje S~d powszeehny, wlaseiwy dla siedziby Udzielajqcego
zamowienia.

* niepotrzebne :os/anie skreslone

Przyjmujqcy zam6wienie:
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Zalqc:nik nr J do umowy na udzie/anie
ca/odobowych specjalistyc:nych swiade:eri
zdrowolnych w :akresie ehirurgii nac:yniowej
w Oddziale ehirurgii nae:yniowej

MIESIE;CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ W ODDZIALE CHIRURGII NACZYNIOWEJ

m icsilj c.. ....•...••... ro k .

(imi~i nazwisko Ickarza)

DZIEN: OD GODZINY.: DO GODZINY.: SUMA GODZIN W DANYM DNIU.

Razcm

WPIS obeJmuJe wyl~eznoe peine godzmy Iub 0,5 godz.

pieez," i podpis lekarza pieez," i podpis osoby zatwierdzaj~eej



Zalqcznik nr II do umowy na udzielanie
calodobolf.ych specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych \I.' zakresie chirurgii naczyn;owej
w Oddz;ale chirurgii nac=yn;owej

MIESI~ZNY HARMONOGRAM POZOST AWANIA W GOTOWOSCI DO UDZIELANlA
SWIADCZENZDROWOTNYCH W ODDZlALECHIRURGII NAClYNIOWEJ

micsil!c.............. ....•.... rok .

(imilf i nazwisko lekarza)

DZIEN OD GODZINY DO GODZINY SUMA GODZIN
W DANYM DNW*

Razcm
WPIS obeJrnuJe wyl~czJ1le peine godzmy Iub 0.5 godz.

pieczec i podpis lekarza pieczec i podpis osoby zatwierdzaj~cej



Zalqc:nik nr 2 do umowy na ud:ielanie
caiodobowych specjalistyc:nych swiadc:en
:drowotnych w :akresie ehirurgii naczyniowej
w Oddziale chirurgii naczyniowej

MIESIE;CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ W ODDZIALE CHIRURGII NACZYNIOWEJ**

m iesil! c..... .•..•.•.••........ ro k......................••..•.••.

(imiit inazwisko Ickarza)

DZIEN OD GODZINY" DO GODZINY" SUMA GODZIN W DANYM DNW ••

Razem

Czy uzupelniono dokumenlacj~ mcdyczn,!: 0 - Ink / 0 - nie ••• )

• - god:iny udzielania swiadc:en :drowotnych w prz}padku wezwania prze: Udzielajqcego :amowienia do ich wykonywania nalety
uw:glfdnic w Zalqc:niku nr 2
•• - wpis obejmuje wylqc:nie peine god:iny lub 0,5 god: .
••• - wlasciwe za:naczyc

piecz~c i podpis lekarza piecz~c i podpis osoby zatwierdzaj~cej



la/qcznik nr 2' do umowy na udzieJanie calodobowych
specja/istycznych swiadczeiz zdrowolnych w zakresie
chirurgii naczyniowej w Oddziale chirurgii naczyniowej

MIESII;CZNE SPRA WOZDANIE Z LICZBY GODZIN POZOSTA WANIA
W GOTOWOSCI DO UDZIELANIA SWIADCZEN*

m ies iq c......•...•............ ro k .

(imi~ i nazv.:isko lekarza)

DZIEN OD GODZINY" DO GODZINY" SUMA GODZIN W DANYM DNIU"

Razem

Czy uzupelniono dokumenlacj~ medyczn,,: 0 - lak I 0 - nic ••• l

* • godziny ud;;elania swiadc:eiz :drowornych w przypadku ,'rezwania przez Ud:ielajqce1{o zamowienia do ich 'wylwnywania na/e:ty
uw:glrdnic w Za/qc:niku nr 2
* * • wpis obejmuje wylqc=nie peine godziny /ub 0,5 god:.
* ••• w/asciwe =~nac:y{;
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