
Za/qcznik nr 2a do zarzqdzenia
Dyrektora Szpila/a Wo/skiego nr 86/2019

z dnia 08.04.2019 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

CHIRURGII NACZYNIOWEJ W PORADNI CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE

J. Niniejsze szczeg610we warunki konkursu ofert oa zawieranie um6w oa udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej w Poradni chirurgii naczyniowej. zwane dalej "Szczeg6lowymi
warunkami konkursu ofert" okreslajl} m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oceny ofert
c) warunki wymagane ad oferent6w w tym zwil}zane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ich sktadania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwi'lzanych z tymi czynnosciami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zloi.enia swojej oferty, oferent winien zapoznac si.y ze wszystkimi
infonnacjami zawartymi w "Szczeg6lowych \Varunkach Konkursu Ofen".

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. I Ustawy z dn;a 15 kwietnia 201/ r. 0 dzialalnosci
leczniczej (tekstjedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 2190 z pain. zm.), art. 140, art. 141, 146 us!. I, art. 147 - 150, 151 ust.
I, 2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodkow publicznych (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 1510 z pain. zm.) oraz zar,,!dzenia
Oyrektora Szpitala Wolskiego 1'\r 86/2019 z dnia 08.04.2019 r. w sprawie udzielenia zamowienia na
specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii naczyniowej w Poradni chirurgii naczyniowej oraz
przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie zwanego
dalej zarz~dzeniem.

4. Ookonuj~c wyboru najkorzystniejszych ofert Udzielaj~cy zamowienia stosuje zasady okreslone
w niniejszych "Szczeg61owych Warunkach Konkursu Ofert" oral "Regulaminie pracy komisji konkursowej".

5. Udzielaj'}cy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert.
przesuni~cia tenninu skladania ofert. uniewainienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia tenninu
rozstrzygni~cia post'fPowania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert" zastosowanie maj~
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

7. lIekroc w "Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert" oral w zal~cznikach do tego dokumentujest mowa 0:
I) oferencie - to rozurnie si'f przez to podrniot, 0 ktorym mowa art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o

dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~cy dzialalnosc lecznic,,! w formie indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej w zakladzie leczniczym.

2) Udzielajqcym zamowienia • rozomie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny GostyJiskiej Samodzielny
Publiczny laklad Opieki Zdrowotnej:

3) przedmiocie konkursu ofert rozumie si'f przez to specjalistyczne swiadczenia zdrowotne
w zakresie chirurgii naczyniowej w Poradni chirurgii naczyniowej;

4) formularzu ofert)' - rozumie si'f przez to obowi'}zuj'}cy formularz oferty przygotowany przez Udzielaj'}cego
zam6wienia. stanowi'}cy za1llcznik or 3a do zarZ4dzenia wskazanego w pkt. 3 .•Postanowien og6Inych";

5) swiadczeniach zdrowotn)'ch - rozumie si'f przez to swiadczenia, 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy 0

swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych obejmuj4.}ce specjalistyczne
swiadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii naczyniowej w Poradni chirurgii naczyniowej. dla pacjent6w
Szpitala Wolskiego, w szczegolnosci dla osob b~d~cych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych; (CPV85121300.6)

6) umowie - rozumie si'f przez to wz6r umowy opracowany przez UdzielajC}cego zam6wienia. stanowi'}cy
zal:tcznik nr 43 do zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 ••Postanowieit og6Inych";

7) dzie,; powszedni - dzie,; tygodnia od poniedzialku do pi~tku z wyl~czeniem swi~t.

Rozdzial II. PRZEDMIOT POST~POWANIA KONKURSOWEGO
J. Przcdrniotem zamowienia jest wykonywanic specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie chirurgii

naczyniowej w Poradni chirurgii naczyniowej w dni powszednie. t.j. od poniedzialku do pi'ltku. z wyl'lczeniem
przypadaj~cych w tym okresie swi~t.

2. Wykonywanie swiadczeit zdrowotnych stanowiqcych przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 01.05.2019 r.
do un;a 31.03.2020 r.
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3. l~cznaszacunkowa liczba godzin udzielania swiadczen przecitttnie w miesijJcu wynosi: 40 godzin.
4. 4czna szacunkowa Iiczba punktow NFZ do wykonania w Poradni chirurgii naczyniowej obj~ta przedmiotem

zam6wienia w miesitlcu wynosi 15000 punktOw.
5. Udzielaj~cy zamowienia, uwzgl~dniaj~c warunki realizacji zamowienia zawarte w zloionych ofertach zastrzega

sobie prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych Z oferentami wylonionymi w wyniku
niniejszego postttpowania konkursowego. il.aSci godzin. przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamowienia.
przypadaj~cych do wykonania przez danego oferenta.

6. W wyniku przeprowadzonego postttpowania konkursowego zostanjJ wybrane najkorzystniejsze oferty. zapewniaj<Jce
realizacj~ liczby godzin wskazanej w pkt. 3 oraz liczby punktow NFZ wskazanej w pkt. 4, zawieraj~ce propozycje
cenowe znajduj'lce pokrycie w wielkosci srodkow przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamowienia.

7. Szczeg6l0we warunki wykonywania swiadczen okreslaj~ odpowiednie przepisy, a w szczegolnosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych oraz
postanowienia um6w zawartych przez Szpital Wolski. z kt6rymi oferent moze sitt zapoznac w siedzibie
Udzielajilcego zam6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~cy prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~cy odpowiednimi
kwalifikacjami (wymagany tytul specjalisty w zakresie chirurgii naczyniowej) spelniaj~cy wymagania zawarte w
RozporDJdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 Iistopada 2013 r. w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 357 z poin. zm.) oraz w Zar~dzeniu Nr
22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie okreSlenia warunkow zawierania i realizacji umow
w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna z poiniejszymi zmianami.

2. Oferent zobowi~zany jest do posiadania wpisu w rejestrze prowadzonym przez wlasciw~ okr~gow~ rad~ lekarsk~ 0
wykonywaniu dzialalnosci leczniczej w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w
przedsi~biorstwie podmiotu leczniczego.

3. Oferta zloiona przez oferenta powinna bye kompletna, zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj<Jcego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlozenie ofert altematywnych.

Rozdzial IV. PRZYGOTOW ANIE OFERTY

I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w "Szczeg6l0wych Warunkach Konkursu Ofert"
na fonnularzu udost~pnionym przez Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Liczba deklarowanych godzin udzielania swiadczen w miesijJcu nie )X>winnabye mniejsza nii 16 godzin.
3. Minimalna Iiczba punkt6w do wykonania przezjednego oferenta w miesil}cu wynosi 4000 punktow.
4. Oferenci ponosDJ wszelkie koszty zwijJzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
5. Ofert~ stanowi wypeJniony fonnularz oferty wg zaljJczonego wzoru wraz zal~cznikami wymienionymi w

formularzu oferty.
6. Oferta winna bye spo~dzona w sposob przejrzysty i czytelny.
7. Ofert~ oraz wszystkie zal~czniki naleZy spor~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,

z wyl~czeniem poj"" medycznych.
8. Ofert~ oraz kaid~ zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
9. Strony oferty oraz miejsca, w ktorych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye

dokonanejedynie poprzez przekreslenie bI~dnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
10. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wycofac zJoionjJ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlozenie nowej

oferty zawieraj~cej zmiany i uzupeJnionej 0 adnotacj~ 0 wycofaniu oferty zlozonej wczesniej. \Vycofanie oferty
nastt;puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~cego zamowienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez
zlozenie nowej lub wycofaniu oferty moie nast~pie nie poiniej jednak niz przed uplywem tenninu skladania ofert.
Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. 13 stosuje si~odpowiednio.

II. Ofert~wraz z wymaganymi zall}cznikami nalety umiescic w zamknit;tej kopercie opatrzonej napisem: "Koltkurs lIa
udue/onie specjali,ftyczlIYcI, swiodczell zt/rowolllyclt w zakresie cltirurgii 1Il1cZ,J'niowejw Poral/ni cI,irllrgii
nact,}'lIiowej" i przesJae na adres: Szpital \Volski ul. Kasprzaka 17. 0 }.211 Warszawa.

12. Oferta zloiona przez oferenta, z ktorym Szpital Wolski, w ci~gu 3 lat poprzedzaj~cych dzien rozstrzygni~cia
niniejszego konkursu, rozwi'JZ8l umowtt na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie objt;tym przedmiotem
niniejszego postt;powania w trybie natychmiastowym z przyczyn lei.<Jcychpo stronie oferenta. podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH I'RZEZ OFERENTA

I. W celu uznania. ze oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi~zany jest doljJczye do oferty dokumenty
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wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumenty, 0 ktorych mowa w pkt. I niniejszego rozdzi.lu oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii

poswiadczonej przez siebie za zgodnosc z oryginalem.
3. W celu sprawdzenia aUlenlycznosci przedlozonych dokumenlOw Udzielaj~cy zamowienia moze zatljdae od oferenla

przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi w~tpliwosci co dojej prawdziwosci.

4. Oferent jest zobowi~zany do zal~czenia do formularza oferty dokumenlow zwi~ych z rejeslracj~ indywidualnej
specjalislycznej praklyki lekarskiej jako podmiolu wykonuj~cego dzialalnose lecznic~ • zgodnie z przepisami
uSlawy z dnia 15 kwielnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. l\1IEJSCE I TERM IN SKLADANIA OFERT

I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpilala Wolski ego. Paw. II w pok. 10 a w terminie do dnia 11 kwielni. 2019 r. do
godz.10.15.

2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielajqcego zam6wienia uprawniony jest Dzial
Kadr i Szkolen tel. 022.38.94-888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWlt\ZANIA OFERTt\

Oferent zwi~zany jesl ofert~ do 30 dni od daly uplywu lerminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A

I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielajqcy zam6wienia powoluje komisj~ konkursow'l wraz z osobami
zast~puj~cymi czlonka Komisji konkursowej w przypadku jego nieobecnosci.

2. Szczegolowe zasady pracy komisji konkursowej i Iryb post~powania okresla "Regulamin pmcy Komisji
konkursowej" obowi~zuj~cy na podslawie zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnych".

3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w
,.Regulaminie pracy komisji konkursowej".

4. \V razie koniecznosci wylqczenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt6rych mowa w pkt. 3, nowego
czlonka komisji powoluje Udzielaj~cy zamowienia lub funkcj~ czlonka przejmuje osoba go zasl~puj~ca.

5. Udzielaj~cy zamowienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreSionym
w pkt. 3 0 Be komisja konkursowa liczye b~dzie. pomimo wyl~czenia jej czlonka, co najmniej Irzy osoby.

6. Udzielajqcy zam6wienia wskazuje nowego przewodnicZ'lcego, jesli wylqczenie czlonka komisji konkursowej
dOlyczy osoby pelni~cej t~ funkcj~.

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brakow formalnych w zlozonej ofere ie, Komisja
konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zewntytrznej
stronie inlemetowej Szpilala Wolskiego pod adresem ••.••.••.•••.olski.med.pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta. stwierdzone w ofercie braki oraz ostateczny tennin ich usunitycia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj~ 0 odrzuceniu
oferty na zewntytrznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolskLmed.pl wskazujqc nazw~
(imi~ i nazwi.ko) .kladaj~cego odrzucon~ ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

RozdziallX. MIEJSCE I TERMIN OTW ARCIA OFERT
Otwarcie zlozonych ofert nasl~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konferencyjna
w dniu II k••.ielni. 2019 r. 0 godz. 11.15

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJt\CEGO ZAMOWIENIA CENA
JEDNOSTKOW A
1. Proponowana przez Udzielajqcego zam6wienia maksymalna cena za jeden punkt rozliczeniowy NFZ wykonany,
prawidlowo sprawozdany i wskazany do zapJaty przez NFZ wynosi: 0,50 zl bruUo.

2. Cena wskazana w pkt. I zostata przyj~ta w oparciu 0 wielkosc srodk6w przewaczonych na sfinansowanie swiadczen
b~dllcych przedmiotem zamowienia.

3. Oferty zawierajllce ceny przekraczajqce kwot~ wskazanq w pkt. I uznaje si~ za nieodpowiadaj(Jce wymogom
formalnym i podlegaj~ce odrzuceniu.

Informarja dodatko\\:a
Przewidziane w projekcie umowy wynagrodzenie za udzielenie I parady specjalistycznej w Poradni chirurgii
naczyniowej osobom uprawnionym do swiadczen zdrowotnych na podstawie umow zawartych przez Szpital Wolski
z plalnikami innymi niz NFl ustalono na k••.ot~ 16.80 zl bruHo.
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Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny
I. Kwa!ifikacjeoferenta-IO%
2. Cena - 70%
3. Jakosc - 10%
4. Dost~pnosc - 10%

Maksymalna Iiczba punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 3,8 pkt.

Ad. I. Kwalifikacje orerenla
Komisja konkursowa dokonuj~c Dceoy kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast'rpujqce dokumenty stanowil}ce
zal~czniki do fonnularza oferty:
• Aktualne zaswiadczenie 0 ukonczeniu szkolenia w zakresie resuscytacji - 2 pkt.
• ZaSwiadczenia 0 ukonczonych innych nit w/w kursach. szkoleniach, warsztatach w zakresie stanowiqcym

przedmiot zam6wienia a zrealizowanych na przeslrzeni 2016-2018 roku w i10sci min. 3 szt .• I pkt.
• Zaswiadczenia 0 ukonczonych innych nii. w/w kursach. szkoleniach, warsztatach w zakresie stanowiilcym

przedmiot zam6wienia a zrealizowanych na przestrzeni 2016-2018 roku w ilosci 0-2 szt. - 0 pkl.
L~czna !icwa punkl6w motliwa do uzyskania przy ocenie kwalifikacji oferenta wynosi 3 pkt.

Ad. 2. Cena*( kt6ra bez podatku VAT stanowi cen~ netto)
Komisja konkursowa dokonujqc Dceoy cen zaproponowanych przez oferenta Die bierze pod uwag~ ofert zawieraj~cych
propozycje cenowe za jeden punkt rozliczeniowy wykonan)', prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez
NFZ. przewy1szaj~ce wartosc srodk6w przeznaczonych na realizacj~ przedmiotu post~powania.
Dokonuj~c oceny ceny proponowanej przez oferenta w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi
od I do'" kt. z odnie z nast u' c mi zalozeniami:
Cena ro onowana nez oferenta: unktow
0,49-0,5 zl
0,47 - 0,48 zl
0,45 - 0,46 zl
043 - 0,44 zl
Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe poniiej 0,43 zl brutto za jeden punkt rozliczeniowy b~d~ uznane za oferty
zawieraj~ce ra2:'Jconisk" cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d" podlegaly odrzuceniu.
* Ceny obejmuj~ wynagrodzenie brutto( kt6ra bez podatku VAT stanowi cen~ netto)

Ad. 3. Jakosc
Komisja konkursowa dokonuj'lc oceny jakosci udzielanych swiadczen bierze pod uwag~ doswiadczenie w udzielaniu
swiadczen zdrowotnych, okreslane jako stat pracy oferenta w poradnil gabinecie chirurgii naczyniowej.
Dokonuj'Jc oceny jakosci na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje
oferentowi unkt z ednie z nast u. c mi zalozeniami:
Stat rae w oradnil abinecie chirur ii nacz niowe' uRktow
I-Sial
6-101al
11-151al
ow ie' 16 lat 4 kl.

\V przypadku niepelnych lat kalendarzowych niepelne lata staiu pracy zaok~gla si~ w d61. \V przypadku oferent6w.
legilymuj~cych si~ slaiem pracy ponitej 1 roku - Komisja z kryterium "Jakosc" przyznaje 0 punkt6w.

Ad. 4. Dosl~pnosc
Komisja konkursowa dokonujt)c oceny dostftpnosci swiadczen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~
minimalnCJIic~ godzin udzielania swiadczen w miesi"cu oferowanych przez oferenta w formularzu oferty zgodnie z
zalozeniami:
Minimalna Hose {J'odzinoferowanvch Drzez oferenta w miesiacu Liczba ounkl6w
16 - 25 .odzin loki.
25-33 .odzin 2okl.
33 - 40 .odzin 3 nkl.

Ocena koncowa oferty zostanie wyliczona wg nast~puj~cego wzoru:
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\Va = LpK x 10% + LpC x 70%+ LpJ x 10% + LpDx10% gdzie:
WO - Deena koncowa oferty
LpK. /ie:ba punkJow wynikajqea: oceny kwa/ijikaeji oJerenta
LpJ • /ie:ba punkJow wynikajqea: oeeny jakosci oJerenta
LpC. /ie:ba punkJow wynikajqea : oceny eeny proponowanej pr:e: oJerenta
LpD. /ie:ba punkJow wynikajqea: oeeny dostrpnosei swiade:e,; udzie/anyeh prze: oJerenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
I. Rozstrzygni~cie konkursu aznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku post~powania konkursowego

zapewniajC)cych realizacj~ zapotrzebowania Udzielaj,!cego zamowienia odnosnie i10sci punkt6w/ godzin
wykonywania swiadczen stanowi'lcych przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali ''lcmie ze wszystkich kryteri6w
najwi~ksUj iJose punktow.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofert oglaslO si, w miejscu okrdlonym w ogloszeniu 0 konkursie ofert, na tabHcy
ogloszen w siedzibie UdzielajC)cego zamowienia oraz oa zewncrtrznej stronie intemetowej Udzielaj<}cego
lOmowienia, podaj~c nazw, (imi, i nazwisko) oraz siedzib, (miejsce lOmieszkania i adres) OferentalOferentow,
ktorzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni,cia ofert wyznaclO si, na dzien 23 kwietnia 2019 r.o godzinie 12,30,
4. Oferentom wybranym w wyniku postc;powania konkursowego Udzielaj,!cy zamowienia wskazuje tennin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. W przypadku przekroczenia liczby punktow/ godzin obj,tej lOpotrzebowaniem, wskalOnej w Rozdz. II pkt. 3 i 4, w

wyniku wyborn wi,kszej ilosci oferentow ze wzgl,du na koniecznose uwzgl,dnienia ofert spelniaj~cych kryteria
oceny ofert na lym samym poziomie punktowym, Udzielaj~cy lOmowienia zastrzega sobie pmwo okre.lenia w
umowie zawartej w tym oferentami takiej i10sci punkt6w/ godzin wykonywania swiadczen. ktora umotliwi
dostosowanie warunk6w umowy do zapotrzebowania Udzielajl:)cego zamowienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku posl,powania konkursowego, jednakie przed rozstrzygni,ciem konkursu, oferent moie z10tye do komisji

konkursowej w terminie 7 dni robocz)'ch od dnia dokonania zaskarionej czynnosci. w formie pisemnej
umotywowany protest.

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

skladajl:)cemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba ie z trdci protestu wynika, ie

jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl,dnienia protestu komisja pOWlarlOzaskarion~ czynnose.
6. Oferent, moie zloiye do Udzielaj~cego lOmowienia odwolanie dotycUjce rozstrzygni,cia konkursu w ci~gu 7 dni

od dnia ogloszenia 0 rOZ5trzygni~ciu.
7. Odwolanie zloione po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywanejest w terminie 7 dni ad dniajego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie

umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV, POSTANOWIENIA KONCOWE

Dokumenty dotycZlJce post~powania konkursowego przechowywane sl:)w siedzibie Udzielajl:)cego zamowienia.
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Za/qcznik nr 3a da Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr 86/20/9

z dnia 08.04.2019 r.

Warszawa, dnia .

Szpital Wolski im, dr Anny Gostynskiej
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w \Varszawie
ul. Kasprzaka 17
01 - 211 Warszawa

o FE RTA

na udzielunic specjalistycznych swiadczen zdrowotnych

w zukrcsie chirurgii nuczyniowej w Porudni chirurgii naczyniowcj

Imi~ i nazwisko .

PESEL. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specjal izacja w zakres ie (stopien specj al izacj i ) .

Nr dokumentu specjalizacj i .

Nr wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wykonywanych w przedsi~biorslWie

podmiotu leczniczego prowadzonego przez wlasciwij ORL. .

Data rozpocz~cia dzialalnosci wg CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu e-mail .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondencji (0 ile nie pokrywa si~ zadresem zamieszkania) .

przedmiotem niniejszej oferly jest udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowolnych

w zakresie chirurgii naczyniowcj w Poradni chirurgii naczyniowej zgodnie z przedmiotem zam6wienia

wskazanym w Szczeg610wych Warunk.ch Konkursu Ofert, n. zasadach okreSlonych we wzorze umowy n.

udziel.nie swiadezen zdrowotnych obj~tych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapoznal si~ z tresciij ogloszenia 0 konkursie, "SzclOg61owymi warunkami konkursu ofert" oraz

postanowieniami okreslonymi we wzorze umowy i je akceptuje.

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

miejscu wskazanym przez Udzielajijcego zam6wienia oraz przy uiyciu sprz~tu nalei4cego do Udzielajijcego

zamowienia.

3. Prowadzi specjalistycznij indywidualnij praktyk, lekarskij w przedsi,biorstwie podmiotu leczniczego w

dziedzinie ...............................................• wpisanij do rejestru podmiot6w wykonujijcych dzialalnosc lecznicZij

prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionym na wst,pie niniejszej oferty.
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4. Swiadezen zdrowotnyeh udzielac b~dzie osobiScie.

5. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosei eywilnej (oe) na minimalnq kwot~ gwarantowanq

w wysokosci (Zobowiqzuje si~ do przedlotenia kopii polisy oe w terminie okreslonym

we wzorze umowy.)*

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

obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastow)'l11 z przyezyn letqeyeh po stronie

oferenta.
7. Deklaruje minimalnq Iiezb~ godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w miesiqeu w

Poradni ehirurgii naezyniowej.

8. Deklaruje minimalnq Iiezb~ punkt6w do wykonywania w miesiqeu w Poradni ehirurgii naezyniowej.

9. Proponuje nast~pujqee warunki wynagrodzenia: \rysokosc stawki w kwocie zl neno

(r6wnowame z bruno) za I punkt rozliezeniowy wykonany, prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty

przez NFZ.

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

10. Oswiadeza, it swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tym konkursem udzielal w poradnil gabineeie ehirurgii

naezyniowej przez okres Iat i zobowiqzuje si~ do okazania na tqdanie Udzielajqeego zam6wienia

dokument6w potwierdzajqeyeh wskazanq ilosc lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

I. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG • zal. nr J.

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

dzialalnosci leezniezej • prowadzonego przez ORL - zal. nr 2,

3. Kopie dokument6w dotyezqeyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji, w tym
speejalizaeji:

a) dyplom ukonezenia studi6w;
b) prawo wykonywania zawodu lekarza;
e) dyplom potwierdzajqey zyskanie tytulu speejalisty w dziedzinie ehirurgii naezyniowej
d) inne dokumenty potwierdzajqee kwalifikaeje i doswiadezenie zawodowe - zal. lIT Ja, Jb, itd.

4. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie ehirurgii naezyniowej w
poradni/gabinecie ehirurgii naezyniowej z podaniem okres6w, w kt6rych uslugi te byly swiadezone-zal. nr 4,

5. ZaSwiadezenie lekarskie 0 braku przeeiwwskazan do \rykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh
przedmiotem zam6wienia - zat. nr 5,

6. Kserokopia polisy oe lub zlotone oswiadezenie 0 przedloteniu polisy - zal. lIT 6.

(pod pis ipiecz~c aferenta)

*.niepotrzebne skreslic
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Zalqeznik Nr 4a do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 86/2019

z dnia 08.04.2019 r.

WZOR UMOWY
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ W PORADNI CHIRURGII NACZYNIOWEJ

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

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem 0rieki Zdrowotnej,
zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.sl. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy, pod or KRS:0000226288,
posiadaj~cym NIP 527.10-45-483 oraz REGON 011035381, reprezenlowanym przez:
Dyreklora - Roberta Mazura
zwanym dalej Udziclaj~cym zamowienia
a
PanemiPani~ adres: .
wpisanym do rejeslru podmiotow wykonuj~cych dzialalnose lecznic~ - nr ksi~gi: ......• zarejeslrowanym w ewidencji
dzialalnosci gospodarczej, posiadaj~cym NIP i REGON .
zwanym dalej Przyjmuj~cym zamowienic

Przyjmlljqcy zam6wienie zostal wybrany w wyniku konkursll ofert na lIdzieianie speejalistyeznyeh iwiadcze,; zdrowotnyeh
przez podmioty okreSlone wart. 26 ust. I USlawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei leczniczej (tekstjedn. Dz. U. z
20/8 r.o poz. 2190).

~I
1. Przedmiotem niniejszej umowy jesl udzielenie zamowienia na wykonywanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych
w zakresie chirurgii naczyniowej w Poradni chirurgii naczyniowej w dni powszednie, , I.j. od poniedzialku do pi~lku. z
wyl~czeniem przypadaj~cych w Iym okresie swi~t, zwanych dalej swiadczeniami zdrowotnymi, dla pacjenlow Szpilala
Wolskiego w szczegolnosci dla osob b~d~cych swiadczeniobiorcami w rozumieniu przepisow uSlawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

2. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zuje si~ do wykonywania specjalislycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
chirurgii naczyniowej w Poradni chirurgii naczyniowej lub innym miejscu wskazanym przez Udzielaj~cego
zamowienia. w zwi~zku z realizacj~ Rozpor~dzenia Minislra Zdrowia 06 lislopada 2013 r. w sprawie swiadczen
gwarantowanych z zakresu ambulalotyjnej opieki specjalislycznej (Iekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 357 z pom. 00.)
zwanych dalej swiadczeniami zdrowolnymi, a w szczegolnosci udzielania swiadczen zdrowolnych w ramach
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, do realizacji klorych jesl uprawniony zgodnie z wymogami okreSlonymi w
rozpo~dzeniu. 0 ktorym mowa powytej oraz w Zar~dzeniu 6212016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r
w sprawie okreSlenia warunkow zawierania i realizacji umow w rodzaju: ambulaloryjna opieka specjalislyczna z
p6iniejszymi zmianami.

p
I. Przyjmuj~9' zamowienie zobowi¥uje si~ do udzielania swiadczen zdrowolnych, 0 klorych mowa w ~ I USI. 2 w
dniach i godzinach okreSlonych w harmonogramie, spo~dlOnym w formie pisemnej na okresy miesi~czne. wedlug
wlOru stanowi~cego Zal~cznik nr I do niniejszej umowy, uzgodnionym z p.o. Kierownika Poradni chirurgii
naczyniowej lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zamowienia.

2. Katda ooiana harmonogramu, 0 klorym mowa w USI. I wymaga pisemnej zgody Udzielaj~cego zamowienia.
p

Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zuje si~ do wykonania uslug, 0 klorych mowa w ~ I i ~ 2 niniejszej umowy
i oswiadcza, it wykonywae je b~dzie z zachowaniem naletytej starannosci. zgodnie z posiadan~ wied~ medycznq
i slandardami post~powania obowiqzujqcymi w zakresie chirurgii naczyniowej, na zasadach wynikaj~cych z ustawy
o zawodach lekarza i lekarza denlysly (teksljedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 537). uSlawy 0 dzialalnosci leczniczej (Iekstjedn.
Dz. U. z 2018 r., pOZ. 2190 z pom. zm.), uslawy 0 swiadczeniach opieki zdrowolnej finansowanych ze srodkow
publicznych (Ieksl jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 1510 z pom. zm.), uslawy 0 prawach pacjenla i Rzeczniku Praw Pacjenla
(teksl jedn. Dz. U. z 2017 r.. poz. 1318 z pMn. 00.) przepisow dotyc~cych ochrony danych osobowych i innych
przepisow regulujqcych zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiolach
leczniczych nie b<;dqcych przedsi~biorcami.

~ 4
I. Swiadczenia zdrowolne obj~le mmeJs~ umowq udzielane b~dq przez Przyjmujqcego zamowicnie

w siedzibie Szpilala Wolski ego, a w szczegolnosci w Poradni chirurgii naczyniowej, przy utyciu sprz~lu medycznego
oraz aparatury medycznej, ktorych obsluga jesl mu znanal z klorymi zoslal zapoznany przez Udzielaj~cego
zamowicnia najpomiej w dniu rozpocz~cia udzielania swiadczen". slanowiqcych wlasnose Udzielajqcego
zamowienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczen obj~tych umow~.

2. Prz)'jmuj~cy zamowienie lObowiqzuje si~ do korzyslania z pomieszczen oraz sprz~tu i aparatury medycznej.
nale4cych do Udzielaj~cego zamowienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach okreslonych w niniejszej
umowie.
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3. Przyjmujqcy zamowienie zobowi~zuje si~ do ponoszenia kosztow napraw sprz~tu medyeznego naletljeego do
UdzieJajqcego zamowienia. uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionyeh przez Przy"jmujqcegn zamowienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na ezas okreslony od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.03.2020 r.

~6
Zleeenia na badanie diagnostyczne i transport b~d~ wystawiane przez Przyjmujqcego zamowienie, wedlug zasad
obowi~zuj~eyeh u Udzielajqcego zamowienia, z ktorymi Przyjmujqcy zamowienie zostal zapoznany.

p
1. Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezen zdrowotnyeh

wskazanyeh w umowaeh zawartyeh przez Udzielajqcego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowiqzujqeyeh u Udzielajqcego zamowicnia. z kt6rymi to zasadami zostal
zapoznany.

2. Na tljdanie Udzielajqcego zamowicnia Przyjmujqcy zamowienie zobowi~zany jest do przedstawienia dokument6w
wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielajqcego
zamowienia.

~8
Przyjmujqcy zamowienie zobowi~zuje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz dokumentaeji
wymaganej przez NFZ. zgodnie z wymogami obowiqzuj~eymi w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami
oraz przepisami i zasadami obowi~zuj~eymi u UdzieJajqcego zamowienia, w tym z uzyciem systemu informatyeznego
Szpitala Wolskiego. w tym dotyezqeymi proeedur zwiaz.anyeh z oehron~ danyeh osobowyeh.

~9
1. za zrealizowane swiadezenia zdrowotne na rzeez os6b uprawnionyeh do swiadezen na podstawie urnowl' zawartej

pomi~dzy Szpitalem Wolskim a NFZ Przyjmujqeemu zamowienie przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie w
kwoeie stanowiqeej iloezyn Iiezby wykonanyeh. prawidlowo sprawozdanyeh i wskazanych do zaplaty przez NFl -
zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w ~ II • punkt6w rozliezeniowyeh przez stawk~ za I
punkt w wysokosei zl bruno (slownie: zlotyeh).

2. la kazdq porad~ speejalistyeznq zrealizowan~ w Poradni ehirurgii naezyniowej, w ramaeh um6w zawartyeh przez
Szpital Wolski z platnikami innymi niz NFl. Przyjmujqcemu zamowicnie przysluguje wynagrodzenie miesi~ezne w
kwocie stanowiqeej iloezyn liczby wykonanyeh - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w ~ II .
porad przez stawk~ za I porad~ w wysokosei 16,80 zl brullo (slownie: szesnoSeie zlotych osiemdziesi~t groszy).

3. Nalemosci z tytulu realizaeji umowy za okres sprawozdawezy Udzielajqcy zamowienia wyplaea. za miesi~e
poprzedni, w terminie do 14 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmujqcego zam6wicnie faktury wraz z
zatwierdzonym sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w ~ II. Potwierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezentatq Kaneelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

4. Nalemose za wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmujqeemu zam6wienie na jego raehunek
bankowy wskazany na fakturze. la dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci~zenia raehunku bankowego Udzielajqcego
zamowienia.

~ 10
1. Minimalna ilose godzin w stosunku miesi~eznym przeznaezonyeh na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofert~

zlozon~ w post~powaniu konkursowym wynosi godzin. Przeei~tna maksymalna ilose godzin
przewidzianyeh do realizaeji nie powlnna przekroezye godzin miesi~cznic.

2. Minimalna ilose punkt6w rozliezeniowyeh do wykonania w miesi~eu zgodnie z ofertq zlozonq w post~powaniu
konkursowym wynosi: punkt6w. Przeci~tna maksymalna ilose punkt6w rozliezeniowyeh
przewidzianyeh do realizaeji w okresie obowi~zywania umowy nie powinna przekroezye •.... punktow.

3. 4ezna szaeunkowa wartose umowy wynosi zl w okresiejej trwania. z zastrzezeniem usl. 5
4. Wynikajqee z usl. I i 2 zapotrzebowanie na ilose zakontraktowanyeh punkt6wl godzin udzielania swiadezen

zdrowotnyeh moze ulee zmniejszeniu w przypadkaeh uzasadnionyeh organizaej~ funkejonowania kom6rki
organizaeyjnej, w kt6rej realizowane s~ swiadezenia bqdz zmniejszeniem srodk6w finansowyeh uzyskanyeh od NFl
lub innyeh platnik6w. lmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy miesi~ezne i nie wymaga
sporzqdzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

5. Udzielajqcy zamowienia moze powierzyc Przyjmujqcemu zamowienie wi~kszq ilosc swiadezen obj~tyeh niniejszq
umowq skutkujqeyeh przekroezeniem ilosei punkt6wl godzin udzielania swiadezen zdrowotnyeh wskazanej w usl. I i
2, w ramaeh srodk6w pieni~znyeh przeznaezonyeh na ieh sfinansowanie poehodzqeyeh z NFl lub od innyeh
platnik6w. jednak nie wi~eej niz 0 20%.

~II
1. Przyjmujqcy zamowienie zobowiaz.any jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdan z liezby wykonanyeh swiadezen

zdrowotnyeh wg wloSeiwego wzoru stanowiqeego zal~eznik nr 2 i 2' do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 kt6ryeh mowa w ust. I skladane sq po zakonezeniu miesiqea kalendarzowego oraz po zatwierdzeniu

ieh przez p.o. Kierownika Poradni ehirurgii naezyniowej lub inna osob~ wskazana przez Udzielajqcego zamowienia.
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3. Sprawozdania z liezby punkt6w wykonanyeh w Poradni ehirurgii naezyniowej w ramaeh um6w zawartyeh przez
Szpital Wolski z NFl lub innymi platnikami, zatwierdzane s~ dodatkowo przez Sekej~ Rozliezen Uslug Medyeznyeh
nie wez.sniej nii w terminie 20 dni od zakonezenia miesi~ea w kt6rym realizowane byly swiadezenia.

~12
Przyjmujqey zam6wienie zobowi~zuje si~ do:

1) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielajqeego zam6wienia, Narodowy Funduszu ldrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkieh danyeh i informaeji niezb~dnyeh do przeprowadzenia kontroli,

2) noszenia imiennyeh identyfikator6w przekazanyeh przez Udzielajqeego zam6wienie w zwi~zku z niniejs~
umowq i realizaeji pozostalyeh obowiqzk6w dotye~eyeh identyfikator6w okreslonyeh w aktaeh wewn~trznyeh
Szpitala Wolski ego,

3) przestrzegania proeedur obowi~zuj~eyeh u Udzielajqeego zamowienia zwi~zanyeh z wykonywaniem swiadezen
zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyeznej.

~ 13
Przyjmujqey zamowienie nie moie prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraezaj~eej poza zakres umowy i
konkureneyjnej wobee dzialalnoSci statutowej prowadzonej przez Udzielajqeego zamowienia.

~ 14
Udzielajqey zamowienia zobowi~zuje si~ zabezpieezyc obslug~ piel~gniarsk~ oraz administraeyjnq gospodare~ w
zakresie niezb~dnym dla realizaeji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy real izaej i zadan obj~tyeh niniejs~ umow~ Przyjmujqey zamowienie zobowi~zany jest do wsp6/praey
z personelem medyeznym zatrudnianym przez Udzielajqeego zamowienia.

~ 16
I. l tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnosc solidarn~.
2. Przyjmujqey zamowienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyezyn le4eyeh po jego s!Tonie, a w

szezeg61nosei wynikaj~eyeh z:
a. niewykonania lub niewlaseiwego wykonania obowi~zk6w wynikaj~eyeh z niniejszej umowy,
b. nieprawidlowego wystawiania reeept podlegajqeyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz ldrowia,
e. 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 realizaeji zaleeen pokontroinyeh,
f. nieprawidlowego wprowadzania danyeh zwi~zanyeh z realizaej~ proeedur, a wymaganyeh przez NFl.

3. Udzielajqey zamowienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmujqeego zamowienie pokryeia szkody wyr~dzonej
niewykonywaniem lub niewlaseiwym wykonywaniem przez Przyjmujqeego zamowienie niniejszej umowy, w tym
m.in. koszt6w swiadezen nieoplaeonyeh przez NFl lub innyeh platnik6w z tego tytulu oraz kar umownyeh i
obowiqzk6w odszkodowawezyeh naloionyeh na Udzielajqeego zamowienia przez NFl lub innyeh platnik6w w
umowaeh zawartyeh z Udzielajqey'm zamowienia.

~ 17
Przyjmujqey zamowienie zobowi~zany jest do:
I) posiadania polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosei eywHnej obejmuj~eej szkody b~d~ee nast~pstwem

udzielania swiadezen zdrowotnyeh albo niezgodnego z prawem zanieehania udzielania swiadezen zdrowotnyeh -
zgodnie z art. 25 usl. I pkt. I ustawy 0 dzialalnosci leezniezej oraz Rozpor~dzenia Ministra Finans6w z dnia 22
grudnia 20 II r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywHnej padmiotu wykonujqeego
dzialalnosc leeznie~ (Dz. U. Nr 293, poz. 1729), najp6iniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy 0 ile
powyzszy dokument nie zostal dol~ezony do formularza oferty,

2) utrzymywania przez ealy okres obowiqzywania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz wartosei
ubezpieezenia okreSJonyeh w przepisaeh, 0 kt6ryeh mowa w pkl. I,

3) przedloienia zaswiadezenia lekarza medyeyny praey dotye~eego uprawnien zwi~zanyeh ze swiadezeniem uslug i w
lym zakresie wymog6w sanitarno.epidemiologieznyeh,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Izb~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala Wolskiego jako
miejsea udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz przedloienia Udzielajqeemu zamowienia dokumentu
potwierdzaj~eego dokonanie w/w wpisu w terminie 7 dni od zawareia umowy pod rygorem rozwi~zania umowy, 0 He
powyzszy dokument nie zostal dol~ezony do formularza oferty.

~ 18
I. W zwi~zku z udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh zam6wieniem Przyjmujqey zamowienie zobowiljZ8l1Y

jest do wydawania paejentom zaswiadezeli 0 ezasowej niezdolnosei do praey oraz wystawiania reeept zgodnie z
wymogami okreSJonymi w przepisaeh prawa.

2. Reeepty wystawiane paejentom w zwi~zku z wykonywaniem swiadezen obj~tyeh niniejs~ umowq spor~dzane s~ na
drukaeh udost~pnianyeh przez Udzielajqeego zamowienia.
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~ 19
I. Przyjmujqcy zamow;enie zobowiqzuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 ktorych powziijl

wiadomose przy realizacji postanowien niniejszej umowy i ktore stanowiq tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy 0 zwalezaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn, Oz, U, z 2018 L, poz, 419) Oral podlegajij
ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie z wymogami obowiqzujqcymi u Udzielajqcego
zamowienia.

2, Udzielajqcy zamowicnia powierza Przyjmujqcemu zamowienie dane osobowe pacjentow, obejmujijce dane
wyszczegolnione w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09, II ,20 15 L W sprawie rodzajow, zakresow i wzorow
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Oz, u, z 2015 r" poz, 2069) oraz ustawy 0 swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (tekstjedn, Oz, U z 2018 r., poz, 1510 z pOtn, zm), ktore
to dane Przyjmujqcy zamowienie zobowiijzuje si~ przetwarzae zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych
osobowych,

3, Przyjmujqcy zamowienie oswiadcza, i.e znany jest mu fakt, ii. trese niniejszej umowy, a w szczegolnosci przedmiot
umowy i wysokose wynagrodzenia stanowiij informacj~ publicznij w rozumieniu art, I us!. I ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 L 0 dost~pie do informacji publicznej (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r" poz, 2330 z pOtn, zm,), ktora podlega
udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzei.eniem us!. 4 i 5.

4, Przyjmujqcy zamowienie wyraza zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 ktorej mowa w us!. 3, zawartych w
niniejszej umowie dotYCZllcych go danych osobowych w zakresie obejmujijcym imi~ i nazwisko, a taki.e inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy,

5, Ze wzgl~du na tajemnic~ przedsi~biorcy udost~pnieniu, 0 ktorym mowa w us!. I, nie b~dij podlegaly
informacje ", , .. , .. " .. " .. , , ," .

6, Ola celow zwiijzanych z realizacjq umowy Udzielajqcy zamowienia upowai.nia Przyjmujqcego zamowienie do
przetwarzania danych osobowych pacjentow, ktorym Przyjmujqcy Zamowienie udzielae b~dzie swiadczeli
zdrowotnych, Przetwarzanie danych osobowych przez Prz)'imujqcego zamowienie dokonywane jest na sprz~cie
informatycznym nale:i'!cym do Udzielajqcego zamowienia, podlega przepisom regulujijcym zasady ochrony danych
osobowych i procedurom obowiijzujqcym u Udzielajqcego zamowienia. Przyjmujqcy zamowienie ponosi
odpowiedzialnose za prawidlowe przetwarzanie danych osobowych Udzielajqcego zamowienie i osob trzecich
wynikajijcej z przepisow regulujijcych zasady ochrony danych osobowych.

~ 20
I, Przyjmujqcy zamowienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczeli:

a. przerwy nie przekraczajqcej lijcznie 30 dnl kalendarzowych przypadajqcej w okresie obowiqzywania umowy, z
zastrzezeniem ust. 2,

b. przerwy zwiijzanej z potwierdzonym udzialem Przyjmujqcego zamowienie w szkoleniach, sympozjach, zjazdach
z zastrzeteniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 ktorej mowa w us!. 1 wymaga zgody Udzielajqcego zamowienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie ~wiadczen zdrO\lf'otnych zgodnie

z harmonogramem przez Przyjmujijcego zamowienle, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczeli
spowodowanych chorobq, udokumentowanych zaswiadczeniem lekarskim, 0 ile Przyjmujqcy zamowienie
niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajqcego zamowienia.

~ 21
Udzielajqcy zamowienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujqcego zamowienie od wykonywania swiadczen
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjaSniajijcego. w przypadku gdy do Udzielajqcego zamowienia
wplynie skarga lub zastrzei.enie dotycZllce sposobu wykonywania, przez Przyjmujqcego zamowienie, swiadczen
zdrowotnych obj~tych niniejsZll umowq. w tym zwiijzanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej bqdi
przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ,

Umowa ulega rozwiqzaniu w nast~pujqcych przypadkach.:
I) z uplywem czasu, na ktory zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia katdej ze Stron z zachowaniem 3 miesi~cznego okresu wypowiedzenia.
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zamowienla z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z

przyczyn stanowiqcych naruszenie istotnych warunkow umowy, le:i'!cych po stronie Przyjmujqcego zamowienie, a
dotyCZllcych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~i.enia ich zakresu lub ich niewlasciwej Hosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejsz'l umowll terminie wymaganych sprawozdafl i informacji;
C. uzasadnionych skarg pacjentow, uznanych przez Udzielajqcego zamowienia zgodnie z procedurami przyj~tymi w

Szpitalu Wolskim. jesli zwiijzane Sij one z namszeniem postanowien niniejszej umowy lub przepisow prawa
regulujijcych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych;

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu. 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy,
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5) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcel:0 zHmowieniH z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia. jeteli
I'rzyjmujqcy 'Hmowienie narusza inne nit wskazane w pkl. 4) postanowienia umowy. istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizacji przedmioru zamowienia.

6) z dniem nast~pujqcym po dniu, w ktorym nastqpi!o przekroczenie wartosci umowy.
~ 23

1. Udzielajqcy zHmowieniH uprawniony jest do rozwiqzanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym. jeteli Przyjmujqcy zamowienie raiqco narusza postanowienia umowy, tj.:
I) utraci! prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone.
2) przeniosl prawa i obowiqzki wynikajqce z niniejszej umowy na osob~ trzeciq bez zgody UdzielHjqcego

zamowienia,
3) nie dOlrzymal warunkow okreslonych w ~ 17 usl. 1.2 i 4 umowy.
4) raiqco naruszyl pozostale istolne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za raiqce naruszenie pozostalych istotnych postanowieJi umowy, 0 ktorych mowa w usl. I pkl. 4 uznaje si~
naruszenie obowiqzkow wynikajqcych z ~ 3 i ~ 19 usl. I niniejszej umowy, ktorego Przyjmujqcy 'Hmowienie nie
zaniechal pomimo olrzymania od UdzielHjqcego zHmowieniH pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub
naruszenie obowiqzkow zwiqzanych z bezpieczeJistwem pacjentow.

~ 24
UdzielHjqcy 'HmowieniH uprawniony jest do odstqpienia od umowy w przypadku. w ktorym ulegnie rozwiqzaniu umowa
zawarta przez Udzielajqcego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0 odsll!pieniu od umowy
Udzielajqey zHmowienia zloty Przyjmujqcemu zamowienie na pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

~ 25
Przyjmujqcy 'Hmowienie uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku raiqcego naruszenia postanowieJi niniejszej umowy dOlYCzqcych wyplaty wynagrodzenia.
o ktorym mowa w ~ 9 usl. I i 2. tj. zwloki w jego wyplacie przekraczajqcej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielajqcego zHmowienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.p6
I. W zakresie nieuregulowanym niniejszq umowq majq zastosowanie m.in. Kodeks cywilny. przepisy powolane w

niniejszej umowie oraz art. 304' Kodeksu pracy.
2. Realizacj~ obowiqzkow wynikajqcych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmujqcy Zamowienie.

~ 27
Umow~ sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla katdej ze stron.pS
Zmiany do umowy dokonywane sq w formie pisemnego aneksu. pod rygorem niewatnosci.p9
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy, ktorych nie uda si~ zalatwic polubownie. rozpatruje Sqd powszechny
wlasciwy dla siedziby Udzielajqcego zHmowieniH.

*niepotrzebne zoslanie skreilone

Przyjmujqc)' zHmowienie: UdzielHjqcy zamowieniH:

KUUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie l art. 13 ust. I rozporlll-dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Yo' sprawie ochrony osbb fizycznych
w zwi¥ku z przctwarzaniem danych osobo",,"ych( ... ) . llW. (RODO infonnujemy, 1e:

I. administrotorem danych osobowych Pruimujqcego ZamoK';enie jest S=pi/al Wolski im. dr Ann)' Gostynskiej Samod:.ielnego Publicznego
Zak/adu Opieki Zdrowotnej \II Wars:awie, adres.' uf. Kaspr:aka 17, 01-2/1 Warszawa:

2. administrator wyznac:yllnspektora Ochrony Danych. : k/6rym mogq sir Parishl'O kon/ak/Qwac U' sprawach przeMar:ania Pansm'a tiLlnych
osobowych:a posredmcm'em poc=ty elek/ron/c:ne}: kancelar;alj9wolski.medpl;

3. administrator brd:ie przeMarw/ PansMa dane osobowe no pod.stawie arlo 6 u.s/. J Ii/. b) i c) RODO, Ij. pr:elwarzanie je.st niezbfdne w celu
w)'konania umony. klore} .slronqje.st o.soba, Ktore} dane dotyCZq. lub do pod}fcla d:ia/ari no tqdanle o.soby, /ctore} dane dOlyczq. pned zawarciem
umowy. a talce obowiq:/c6wl.ciq:qc)'ch na admini.slraror:e napodstawie obowiqzu}qcych pr:episow prawa. m.in. wlaw wskazonychponltej.:

../. dane osobowe mogq bye lIdostfpnione innym uprawnionym podmiotom, no podstawle pr::episow prawo (np. Narodowemu Fundus:owi Zdrowio).
organom ipodmlotom uprawnionYffl do pr:eprowad:ania kontroli. orgonom podatkowym, Zak/adowi Ube:piec:eri Spolec:nych). a taJc:eno nee:
podmiolow. ::K/orymi administrator zawar/ urnoU'fpowier:enio pr:elwarzania danych w zwiq=ku ::reali::ac}q uslug na r:ec: admini.stralOra (np.
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kancelariq prawnq, doslawcq oprogramowania. :eWnflr::nym audytorem, z1eceniobiorcq Sort'iadczqcym uslugf : :akresu ochrony danych
osobo ••vych);

5, administralor nie zamierza przeka..'ywaf: PansMa danych osobo •••.ych do pansMa tr;eciego lub organizacji mird.-ynarodowej;
6. majq PansMo prawo uzyskac kopir swoich danych osobowych w siedz/bie administralora.

Dodalkowo zgodnie z arl, 13 ust, 2 ROOO injormujemy. ie:
1. Palistwa dane osobawe brdq przechow)'wane do momemu up/ywu okresu pr;edawnienia wynikajqcego : ustauy z dnia 23 kwietnia /964 r.

Kodeks C)'wilny ora przepisow uSlcmy = dnia 27 sierpnia 201" r. 0 Jwiadczeniach opieki :tirowomej [tnansowarrych u srodkoll' pub/ic:znych i
ustaw)' z dnia 6 /islopada 20/8 r. 0 prmt'Och pacjenta i Rzeczniku Prow Pacjenla w zakresie, w Jakim dane umieszc:ane sq w dokumemaC)i
sporzqdzanej dla cel6w zwiqzanych = prowad:eniem dokumenlaC)"i medycznej i innych celOw wskazanych w WW. ustawach:

2. przys/uguje Pansn •.u pr(m'O dostfpu do IreSci swoich danych, ich sprostawania lub ograniczenia przerwarzania, a lalce prawo do wnies/ema
sprzeciwu wobec prze/warzania, prawo do przeniesienia danych ora: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorc:ego:

3. podanie danych osobowychjesl dobrowolne, jednaJde nie:bfdne do :awarcia umowy, Konsekwencjq niepodania danych osobow)'ch bfd:ie brak
motliwoici rea/i:acji umow)';

4. administrator nie podejmuje dec)':ji w sposob :aulomalyZowany w oparciu 0 Paiis/wQ dane osobowe.

data ipodpis Pn,yjmuJqcego zanujwienie
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Zaiqc:nik nr J do umowy na udzielanie specjalistycznych
Swiade:en zdrowotnych w :akresie ehirurgii nac=yniowej
'HI Poradni ehirurgii naezyniowej

HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ W PORADNI CHIRURGII NACZYNIOWEJ

mies illc... rok .

(imicy i nazwisko Ickarza )

Data udzielania swiadczen:

PiC'cz~~i pod pis Ickana

Godziny od - do:

Pitcz(~i JKK.lpisosuhy 7-1lfwiudzajltctj



Zalqcznik nr 2 do umowy na udzjelanie specjalistycznych
swiadczen zdrowotnych w zakresie chirurgij naczyniowej
w Poradni chirurg;i naczyniowej

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ W PORADNI CHIRURGII NACZYNIOWEJ

m icsill c ro k •............•.........•..•..•....•....

(imit; i nazwisko lekarza)

Data udzielania Godziny od - do lIose wykonanych nunktow
swiadczen w danym dniu

Razem godzin: I Suma punktow: I

Czy uzupelniono dokumentacj~ medyeznll: 0 - tak I 0 - nie •• )
**) - ""ht~(hH z.lIznacz)'c

riecz~Ci podpis lekaJ7-3 Piecz~C ipodpis osoby zatwierdzajq.cej Piecz~ci podpis pracownika Sekcji ROZI~

Uslug Med)'czn)'ch ( 4.--.



Zalqcznik nr 21 do umo~y na udzielanie specjalistycznych
swiadc:en zdrowotnych w zakresie ehirurgii naczyniowej
w Poradni ehirurgii naczyniowej

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ W PORADNI CHIRURGII NACZYNIOWEJ -

SWIADCZENIA KOMERCY JNE
m ies iljc•..........•........•.. ro k ...••.................•..............••

(imil; i nazwisko lekarza)

Datil udzieillnia Godziny od - do 1I0se wykonanych Dorad
swiadczen w danym dniu

Razem godzin: I Suma porad: I

Czy uzupelniono dokumentacj~ medycznlj: 0 - luk I 0 - nie •• )
.*) - "Idci"t' 7..unaCz)'t

Piecz~c i podpis IckaT7..a Picczc;c i podpis osoby zatwierdzaj'Jcej Piecz~c i podpis pracolA-nika Sekcji Rozliczet'L
V,lug Medycznych c2


