
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
DyrekJora Szpitala Wolskiego nr 120/2019

z dnia 24,05,2019r,

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ODDZIALE GERIATRYCZNO.INTERNISTYCZNYl\I SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POST ANOWIENIA OG6LNE

1. Niniejsze szczeg6Jowe warunki konkursu ofert oa zawieranie um6w oa udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w Oddziale geriatrJ'czno.internisl)'cznym w zakresie:
a) Pakiet A • swiadezen zdrowotnyeh w dni powszednie w godzinaeh pomi~zy 8,00 a 15.30,
b) Pakiet B • ealodobowyeh swiadezen zdrowotnyeh w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8,00 dnia nast~pnego (w dni

powszednie) oraz pomi~dzy 8,00 a 8,00 dnia nasl~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta)
zwane dalej "Szezeg6l0wymi warunkami konkursu ofen" okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofen,
b) kryteria oeeny ofen,
e) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi¥8ne ze sposobem przygotowania ofeny i trybem ieh skladania,
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oral odwolan zwi¥8nyeh z tymi ezynnoSciami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zJo:ienia swojej oferty, oferent winien zapoznac si~ze wszystkimi informacjami
zawanymi w niniejszyeh SWKO,

3, Konkurs ofen prowadzony jesl na podslawie an, 26 USI.1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei leezniezej
(tekstjedn,Dz.U.z2018r.,poz,2190zp6in.zm.),an.140,an, 141,146uSI, l,an.147-150, 151 uSI.1,2i4-6,an.
152, 153 ian, 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze
srodk6w publieznyeh (Ieksl jedn, Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z p6in. zm.) oraz zar~dzenia Dyrektora Szpitala
Wolskiego Nr 12012019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na udzielanie speejalistyeznyeh
swiadczen zdrowotnych w Oddziale geriatryczno.intemistycznym oraz przeprowadzenia konkursu oren oa
wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zarz.Etdzeniem.

4, Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofen, przesuni~ia
temtinu skladania ofert, uniewai.nienia post~powania konkursowego oraz przesunif;cia temtinu rozstrzygni~cia
post~powania w przypadku konieeznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh SWKO zastosowanie maJ~ przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.
6, Hekroe w "Szezeg6l0wyeh warunkaeh konkursu ofert" oraz w zal~eznikach do tego dokumenlujest mowa 0:

I) ofereneie. 10 rozumie si~ przez to podmiot. 0 kl6rym mowa art. 26 USI. I ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0
dzialalnosci leezniezej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnose leeznie~ w formie indywidualneJ lub
speejalistyeznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w ustawle 0 dzialalnosci leezniezej.

2) Udzi.laj~eym zam6wienia • rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny PublielllY
Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formnlarzu of.rly - rozumie si~ przez to obowi¥uj~ey formularz ofeny przygotowany przez Udzielaj~eego
zam6wienia, stanowi~ey zal~eznik nr 3 do zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inyeh";

4) przedmiocie konkursu ofert. rozurnie si~przez to:
a, Paklet A • speejalistyezne swiadezenia zdrowotne w Oddzlale geriatryeznym w dni powszednie w godzinach

pomi~dzy 8.00 a 15.30,
b, Pakl.1 B - ealodobowe swiadezenia zdrowotne w Oddziale geriatryezno.internistycznym wykonywano

w godzinaeh pomi~dzy 15,30 a 8,00 dnla nast~pnego (w dni powszednie) oraz pomi~dzy 8,00 a 8.00 dnla
nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta),

Przedmiot konkursu wg CPV obejmuje uslugi oznaezone kodaml: 85121100-4, 85121200.5, 85121252-4
5) umowie - rozumie si~ przez to wzor umowy opracowany przoz Udzielaj~cego zam6wienia, stanowi'}cy zal~cznik

nr 4 do zar~dzenia wskazanego w pkt, 3 "Postanowi.~ og6lnych",

Rozdziaill. PRZEDMIOT POST~POWANIA KONKURSOWf;GO
I. Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie swiadczen zdrowotnych w Oddziale geriatryezno-intemistyeznym w

nast~puj~eyeh zakrcsaeh:
a) W ramach Pakielu A. w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.30.
b) W ramach Pakieln B. pomi~dzy 15.30 a 8,00 dnia nast~pnego (w dni powszednie) oraz pomi~zy 8.00 a 8.00 dnia

nast~pnego (w soboty. niedziele i swi~ta).
2. Wykonywanie ,wiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 14.06.2019 do

dnia 13.06.2021 r.

3, L~ezna szaeunkowa liezba godzin obj~ta przedmiotem zam6wienia, przypadaj~ea na okres umowy wynos;
sredniomiesi~cznie:
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a. w ramach P.kietu A - srednio miesi~cznie 150 godzin - w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych w Oddziale
geriatryczno-intemistycznym w dni powszednie w godzinach pomi~dzy 8.00 a 15.30.

b. w ramach Pakietu B - srednio miesi~cznie 98 godzin - w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych w Oddziale
geriatryczno-intemistycznym w godzinach pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni powszednie) oraz
pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nast~pnego (w soOOty,niedziele i swi~ta).

4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan~ wybrane najkorzystniejsze oferty, w liczbie
zapewniaj~cej wyczerpanie Iiczby godzin przeznaczonych na wykonywanie swiadczen w poszczeg61nych zakresach,
wskazanej w pkt. 3, zawieraj~ce propozycje cenowe znajduj~ce pokrycie w wielkosci srodk6w przeznaczonych na
sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.

5. 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
urnow zawartych przez Szpital Wolski, z ktorymi oferent moze sicyzapoznac w siedzibie Udzielaj'Jcego zam6wienia.

6. Nadzorowanie dla lekarza w

Rozdzial III. WARUNKJ WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~cy prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~cy odpowiednimi kwalifikacjami
(tytul specjalisty w dziedzinie geriatrii lub chor6b wewn~trznych I lub II stopien specjalizacji w dziedzinie chor6b
wewn~trznych lub lekarz w trakcie specjalizacji z chor6b wewn~trznych, geriatrii lub medycyny ratunkowej (po 2 roku
specjalizacji). Warunkiem dopuszczenia do udzialu w post~powaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu
w rejestrze prowadzonym przez wtasciw'l okrcygowC}radcy lekarskC}0 wykonywaniu dzialalnosci leczniczej w formie
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisach ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

2. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna, zloiona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych SWKO
oa fonnularzu udostcypnionym przez Udzielajqcego zamowienia oraz zawierac wszystkie wymagane oswiadczenia i
dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.

3. \V niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zloienie ofert altematywnych.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczegclowych warunkach konkursu ofert"
na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~cego zam6wienia na pakiet A lub pakiet B lub obu zakresach

2. Liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesillcu przez jednego oferenta powinna
wynosie:
a) \V ramach pakietu A ~ min. 75 godzin - w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych w godzinach pomi~dzy

8.00 a 15:30
b) W ramach pakietu B ~ min. 24 godzin - w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych w godzinach pomi~dzy

15:30 a 8.00 dnia nast<;pnego (w dni powszednie), oraz pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nast~pnego (w
soboty, niedziele i swi~ta)

3. Oferenci ponosZl:Jwszelkie koszty zwi¥-3ne z przygotowaniem i zioieniem oferty.
4. Ofert~ stanowi wypetniony formularz oferty wg zal~czonego wzoru wraz z zalllcznikami wymienionymi w fonnularzu

oferty. Oferent uprawniony jest do zlozenia oferty cz~sciowej tj. na Pakiet A lub Pakiet B.
5. Oferta powinna bye sp0l'Z'!dzona w sposcb przejrzysty i czytelny.
6. Ofert~ oraz wszystkie zal~czniki nalezy spor~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,

z wyl~czeniem poj~e medycznych.
7. Ofert~ oraz kazd~ zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
8. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonane

jedynie poprzez przekreslenie bI~dnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
9. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wycofae zlozon~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlozenie nowej oferty

zawierajllcej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacj~ 0 wycofaniu oferty zloionej wczesniej. Wycofanie oferty nastc;puje
poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj'lcego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zio:!enie nowej lub
wycofanie oferty moze nast'lpic nie p6i.niej jednak nii. przed uplywem terminu skladania ofert. Wymogi oznaczenia
koperty opisane w pkt. II stosuje si~ odpowiednio.

10. Oferter wraz z wymaganymi zai'lcznikami nalety umiescic w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: ,J(ollkurs lIa
calodobowe specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w Oddtiale geriatrYCZllym-internistycznym Szpitala JIIolskiego"
i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.

11. Udzielaj'lcy zam6wienia zastrzega, it nie jest moiJiwe l"lczenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem oa podstawie stosunku
pracy zawartym z Udzielaj~cym zam6wienia.
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12. Ofena zl010na przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwi~zal umow~ na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w
zakresle obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le4eyeh po stronie
oferenta - podlega odrzueeniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

I. W eelu uznania, !e oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi~zany jest dol~ezye do oferty dokumenty
wskazane w formularzu oferty.

2. Dokumenty, 0 kt6ryeh mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonej przez siebie za zgodnosc Z oryginalem.

3. W eelu sprawdzenla autentyeznosei przedlownyeh dokument6w Udzielaj~ey zam6wienia m01e za4dae od oferenta
przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi w~tpliwosei co do jej prawdziwosei.

4. Oferent jest zobowi~ny do przedstawienia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnose leeznie~ w formie
indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0
dzialalnosei leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofertpklada si~ w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. lOa do dnia 28.05.2019 r. do godz. 10:00
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~eego zam6wienia uprawniony jest Kierownik

Dzialu Kadr i Szkolen, tel. 022.38.94.888.

Rozdzial VII. TERM IN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\

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

Rozdzial Vlll. KOMlSJA KONKURSOWA

1. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~ey zam6wienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szezeg610we zasady praey komisji konkursowej i tryb post~powania okreSia "Regulamin praey Komisji konkursowej"

obowi~zuj~ey na podstawie zarz~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inyeh".
3. Czlonkiem komisji nie m01e bye osoba podlegaj~ea wyl~ezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanyeh w

"Regulaminie praey komisji konkursowej".
4. W razie koniecznosei wyl~ezenia ezlonka komisji konkursowej z przyezyn, 0 kt6ryeh mowa w pkt. 3, nowego ezlonka

komisji powoluje Udzielaj~ey zam6wienia.
5. Udzielaj~ey zam6wienia nie powoluje nowego ezlonka komisji konkursowej w przypadku okreSionym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa Iiezye b~dzie, pomimo wyl~ezeniajej ezlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje nowego przewodnie~eego, jesli wyl~ezenie ezlonka komisjl konkursowej dotyezy

osoby pelni~eej t~ funkej~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brak6w formalnyeh w zl010nej ofereie, Komisja konkursowa

wzywa oferenta do ich uzupeJnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zcwn~trznej stronie intemetowej
Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenta, stwierdzone W ofereIe
braki oraz ostatecmy termin ich usuni~cia.

8. W przypadku odrzueenia oferty z przyezyn formalnyeh Komis)a konkursowa zamieszeza informaej~ 0 odrzueenlu oferty
na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med,pl wskazuj~e nazw~ (imi~ i
nazwisko) skladaj~eego odrzueon~ ofert~ oraz przyezyn~ odrzueenla oferty.

RozdziallX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwareie zl010nyeh ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolsklego w Pawilonie II - Sala Konfereneyjna
w dniu 28.05.2019 r. 0 godzinie 10.30.

Strona 3 z 6

http://www.wolski.med.pl


Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJ-,\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA CENA
JEDNOSTKOWA

I. Proponowana przez Udzielaj~eego zam6wieni. maksymalna eena za jedn~ godzin~ udzielania swiadcze,; zdrowotnych
wynosi:
.85,00 zl dla lekana z tytulem specjalisty w dziedzinie geriatrii lub chor6b wewn~trLnych. lekarza z 1111stopniem specjalizacji w
dzicdzinie chor6b wewn~trznychlub dla lekarza w trakcie specjalizacji z chor6b wewn.;trznych. geriatrii lub mOOye}'"yratunkowej
W)'konujllcegospccjalistyczne swiadczenia zdrowotne w dni powszednie w godzinach pomicrdzy8.00 a 15.30
. 75,00 zl dla lekana z tytulcrnspecjalisty w dziedzinie geriatrii lub chor6bwe"n~trznych lub Ickarzaz 1/11stopnicm specjalizacji w
dziedzinie chor6b wev¥TIt;trznychlub dla Ickarzaw trakcie spccjalil.acji z chor6b wewn~trznych.geriatrii lub mOO)'e}'")'ratunkowej
wykonujl}cego specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w dni powszcdnie w godzinach pomittdzy 15.30 a 8.00 orazmi~zy 8:00 a 8:00
w soboty, niedziele i swh;ta.
Ceny wskazane w pkt. 1 zostaly przyj~te w opareiu 0 wielkosc srodk6w przeznaczonyeh na sfinansowanie swiadcze,;
~d~eych przedmiotem zam6wienia.

2. Oferty zawieraj~ee ceny przekraezaj~ee kwoty wskazane w pkt. I uznaje si~ za nieodpowiadaj~ee wymogom formalnym I
podlegaj~ee odrzuceniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny

I. Kwalifikacje-IO %
2. Doswiadezenie- 10%
3. Cena -70%
4. Dost~pnosc - 10%
Maksymalna Iiezba punkt6w za oeen~ oferty wynosi: 3,8 pkl.

Ad. 1. Kwalifikacje oferenta - diD swiadczen w ramach Pakietu A i B
Komisja konkursowa dokonuj~e oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj~ee dokumenty stanowi~ee zal~ezniki
do formularza oferty:
Tytul speejalisty lub II stopie,; speejalizaeji w dziedzinie choreb wewn~trznyeh- 4 pkt.
Speejalizaeji 1stopni. w dziedzinie ehor6b wewn~trznyeh - 3 pkt.
Lekarz w trakeie specjalizaej i z medycyny ratunkowej - 2 pkt.
Lekarz w trakeie speejalizaeji z ehoreb wewn~trznych lub geriatrii (po drugim roku) • 1 pkt.
Lqczna Iiczba punkJ6w mo::/iwa do uzyskania przy ocenie Icwalijikacji oferenta wynosi -I pkt.

Ad. 2. Doswiadczenie - dla swiadczen w ramach Pakietu A i 8
Komisja konkursowa dokonuj4c oceny jakosci udzielanych swiadczeri bierze pod uwagf; doswiadczenie oferenta wynikaj'lce
ze statu zawodowego w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w zakresie chor6b wewn~trznych, geriatrii lub medycyny
ratunkowej w lecznictwie stacjonamym.
Dokonujllc oceny jakosci na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz ofeny) Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi
od 0 do 3 kt. z odnie z nast u. c mi zatozeniami:
Stat zawodow)' w udzielaniu swiadczen w zakresie chor6b wewn~trznych lub geriatrii w Liczba
lecznictwie stac'ooaro m unkt6w
I • Slat I kt.
6-101at 2 kt.
w i.e' 10 lat 3 kl.

W przypadku niepe/nych lat kalendarzowyeh niepe/ne lata stai.u praey zaokrqgla si~ w dOl. Oferenei posiadaj~ey
doswiadczenie w udzielaniu swiadczeri w zakresie chor6b wewn~trznych w lecwictwie stacjonarnym ponizej I roku z oceny
kryterium .jakosc" otrzymuj~ 0 punkt6w.

Ad. 2. Cena*( bez podatku VAT stano ••.icen~ nello)
Komisja konkursowa dokonujfJc oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert zawieraj'lcych
propozycje cenowe za jednll godzinc; wykonywania swiadczen przewyzszaj4ce wartosc srodk6w przemaczonych na
realizacjc; przedmiotu postc;powania.
Dokonuj'Jc oceny cen proponowanych przez oferenta w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od 1
do 4 pkt. zgodnie z nasl~puj~cymi zaloi.eniami:
Dla swiadczen zdrowotnych wykonywanych w ramach specjalistycznych swiadczen zdrowotnych:
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powszednie ora: 8:00 a 8:00 w soboN. niedziele iswiela)
CeRa orODonowana orzez orerenta Liczba Dunkt6w
70,0 I - 75,00 zl I okt.
65,0 I - 70,00 zl 2 pkt.
60,0 I - 65,00 zl 3 pkt.
55,00 - 60,00 zI 4 pkt.

Pakiel A
_ dla Idana posiadajqcego tytu/ specjalisty II JI slOpien specjalizacji w dziedzinie geria/ri; /ub chorob wewnftrznych. w trakcie
s ec 'alkoc'; w dzietizinie chorob wewnrtrzn h, erialrii tub medycyn ratunkowe' dni wszednie w godzinach omifdzy 8,00 a J 5.30 :
Cena ro onowana rzez oferenta Liczba unkt6w
80,01 - 85,00 zl 1 kl.
75,01 - 80,00 zl 2 kt.
65,0 I - 70,00 zI 3 kt.
40,00 - 50,00 zl 4 kt.
Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe ponizej 40,00 zl za jedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh b~d~ uznane za
oferty zawieraj~ee ra~eo nisk~ een~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzueeniu.
Dla swiadezen zdrowotnyeh w ramaeh ealodobowyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh:

Pakiel B
_ dla Idana fXJSiadajqcego tytul specjalisty 1/ /I stopien specjalizacji w dziedzinie geriatrii lub chorob wewnrlrznych. w trakcie
specjalizacji w dziedzinie chorob wewnftnnych tub medyeyny ratunkowej w dni powszednie w godzinach pomic;d.zy /5.30 a 8.00 w dni

Oferty zawleraHce propozyeje eenowe ponizej 55,00 zl zajedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh b~d~ uznane za
oferty zawieraj~ee ra~co nisk~ een~ w stosunku do przedmiotu zam6wlenia i b~d~ podlegaly odrzueeniu.

unktowLiczba
1 kt.
2 kt.
3 kt.

Ad. 3. Dost~pno!c dlo zokresu A
Dla swiadezen zdrowotnyeh w ramaeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w Oddziale geriatryczno-intemistyeznym
kon an eh w dni wszednie w odzinaeh mi d 8.00 a 15.30

Suma lIosci godzin oferowanych pnez orerenta zliczana dis
odzln wskazan ch oml dz 8:00 - 15:30
75-99
100-124
.125-150

unkt6wLiczba
1 kt.
2 kt.
3 kt.

Ad. 3. Dost~pnosc dlo zokresu B
Dla swiadezen zdrowotnyeh w ramaeh speejaJistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w Oddziale geriatryczno-Intemistyeznym
wykonywanyeh w ealodobowyeh speejaJistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh wykonywanyeh w dnl powszednie w godzlnach
pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w soboty, niedziele i swi~ta w godzinach pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnla
nast De 0:
Suma ilosci godzin oferowanych przez oferenta zliczana dla
odzin wskazan ch omi dz 15:300 8:00 i 8:00 - 8:00
24-48
49-73
74-98

o 'AKIET A- LpK x 10% + LpD x 10% + LpC x 70%+ LpD x 10%
o 'AKIETB ~ LpK x 10% + LpD x 10% + LpC x 70%+ LpD x 10%

gdzie:
o PAKlf.T if I 0 PAKlr.T if - oeena oferty pos:czegolnego pakietu
LpK -Iiczha punk/ow wynikajqca Z oeeny kwalifikacji oferenta
LpD. /iczba punku)w wynikajqca Z oeen}' doswiadczenie proponowanej pr=ez oferenta
LpC -liaba prmktow wynikajqca z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpD - liczba punktow wynikajqca Z oceny doslfpnosci iwiadczen udzie/anych przez oferenta

Rozdzial XII, ROZSTRZYGNI~CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

I. Rozstrzygni~ie konkursuozna= ,,,kazanie ofennt6w wybranychw wyniku IJOSlWOwaniakonkursowegoZ3l""'niaj~h reaJizacj~
zapotrzebowaniaUdzielaj¥esO zam6wienia odnoSniei10Scigodzin wykonywania swiadczel\ stanowi~h przedmiot zam6wienia,
kt6rzyuzyskaliIljczniew wSZ)'Slkichkr)1eri6wnajwi~ i1c6Cpunkt6wodpowiedniodla kaZdegoz pakiet6w.
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2. Rozstrzygni.,eie kookursu ofat oglasm si~ w mle.Jscu i temume okreSlooym w ogloszeniu
o kookursie ofert, na tablicy ogloszdl w siedzibieUdzielaj:p:go :rnm6wieniaoraz na zewnc;trzn~stronie imemeto~ Udzielaj<jOegO
nun6wienia, ~'lC ~ (imi~i nazwisko)orazsiedzi~ (miejsoezamieszkaniai adres)OferentalOferent6w,kt6rzyznstaIi~i.

3. Tennin nllSlrzygni.,eja ofert wyzna<:2llsi~nadzien 06.06.2019 r, 0 godzinie 12.00.
4. Oferentom ,,)bran)m w wyniku JlOSIw>wania kookursowego Udzid'li'l"Y nun6wienia wskazuje ll:m1in

imiejsce zawarciaipodpisaniawnowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowae do Dyrektora Szpitala Wolsldego 0 uniewainienie JlOSIw>waniakookursowegow

prL)padkachokreSlooychw RegulaminiepracyKomisjikookurso".j.
6. W przypadku przekroczenia liczby godzin obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku W)boru

wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na koniecznose uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cych kryteria oceny ofert na tym
samym poziomie punktowym, Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowie zawartej z tymi
oferentami w takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen. kt6ra umo1Jiwi dostosowanie warunk6w umowy do
zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post~powania konkursowego, jednakZe przed rozstrzyg",~clem konkursu, oferent mote zlotye do komisji

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

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

sk.adaj~cemuprotest. Nieuwzghrdnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba ie z tresci protestu wynika, ie jest

on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powlarza zaskarton~ czynnose.
6. Ofere nt, mote zlotye do Udzielaj~cego zam6wienia odwolanie dotyc~ce rozstrzygni~cia konkursu w ci~gu 7 dni od

dnia ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. Odwolanie zlozone po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w tenninie 7 dni od dnia jego otrzyrnania. Wniesienie odwolania wstrzyrnuje zawarcie

umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotycZllce post~powania konkursowego przechowywane s~ w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 120/20/9

z dnia 24.05.2019 r.

Warszawa. dn ia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej
Samodzielny Pu bliczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Warszawie
ul. Kasprzaka 17
01 - 211 Warszawll

OF E R TA

na udzieillnie specjalistyczny'ch swiadczen zdrowotnych w Oddziale gerilltryczno-

internistycznym Szpitala Wolskiego

Imi~ i nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Speejalizaeja w zakresie (stopien) .................................................................................................•....................

Nr wpisu do rejestru indywidualnyeh praktyk lekarskieh prowadzonego przez wlaSeiw~

ORL.. .

Data rozpoez~eia dzialalnosei wg. CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu adres e.mail .•....................................................

Adres zamieszkania .............................................................•.............................................................................

Adres do korespondeneji (0 ile nie pokrywa si~ z adresem zamieszkanla) .

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

Przedmiolem niniejszej oferly jest udzlelanie speejalistyeznych swiodczeJi zdrowotnych w Oddziole

geriolryezno.inlernistyeznym Szpilola Wolskiego, zgodnie z przedmiotem zom6wlenia wskozanym

w Szezeg610wyeh Warunkoeh Konkursu Ofert, no zosodaeh okreslonyeh we wzorze umowy na ud.lelonle

swiodc.en zdrowolnyeh obj~tyeh konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapoznal si~ z tresel~ ogloszenia 0 konkursie. SWKO oraz projektem umowy i nie zglasza zastrzezen.

2. Swiadezen zdrowornyeh obj~tyeh konkursem udziela.: b~dzie w sledzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie.

w miejseu wskazanym przez Udzielaj~cego zam6wienla oraz przy uzyeiu spr~tu nale4eego do

Udzielaj~cego zam6wienia.

3. Prowadzi indywidualnij speejalistyezn~ praktyk~ lekarsk~ WplSllll~ do rejestru podmiot6w wykonl\l~eyeh

dzialalnos.: leeznie~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionymi na wst~pie nlniejszej

oferty.

4. Swiadezen zdrowotnyeh udziela.: b~dzie osobiSele.

5. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosel eywilnej (oe) na minimaln~ kwot~ gwaranlowan~

w wysokosel (Zobowi~zuje si~ do przedlozenia kopii polisy oe w terminie

okreslonym we wzorze umowy.)*
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6. Oswiadeza, i~ Szpital Wolski nie rozwi~z.1 z nim umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie

obj~tyrn przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le~eyeh po stronie

oferenta.

7. Deklaruje minimaln~ i maksymaln~ Iiezb~ godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w miesi~eu:

P.kiet A D**

min godzin oraz m.x ..•••••. godzin - w zakresie udzielania swiadezen zdrowotnyeh w Oddziale

geriatryemo-intemistyemym w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.30,

P.kiel B D""

min godzin oraz max godzin - w zakresie udzielania swiadczeli zdrowotnych w Oddziale

geriatryemym-intemistyemym w godzinaeh pomi~dzy 15.30 • 8.00 dni. n.st~pnego (w dni powszednie)

or.z pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta),

8. Proponuje nast~puj~e~ kwot~ nalemosci za realizaej~ zam6wienia: wysokosc stawki w kwocie zl

brulto za jedn~ godzin~ wykonywania swiadezen zdrowotnyeh.

9. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zal~emikami od or 4a do nr .

10. Oswiadeza, i~ swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tyrn konkursem udzielal w leemictwie staejonamym

przez okres Iat i zobowi~zuje si~ do okazania na ~danie Udzielaj~eego zam6wienia

dokument6w pOlWierdzaj~eyeh wskazan~ i10sc lat praktyki zawodowej.

ZALJ\CZNIKI:

I. Poswiadezony aktualny wydruk z CEJDG • lal. n, I.
2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leemiel:j - zgodnie z ustaw~

o dzialalnosci leemiezej - prowadzonego przez ORL - lal. n,2.
3. Poswiadezona kopia nadania NIP - lal. n,3,
4. Kopie dokument6w dotyel:jeyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji. w tym

speejalizaeji, tj.:
- dyplom ukonezenia szkoly WYBzej;
- prawo wykonywania zawodu lekarza;
- dokument potwierdzaj~ey uzyskanie tytulu speejalisty w dziedzinie geriatrii lub tytulu
speejalisty/speejalizaeji II' lub I' w dziedzinie chor6b wewn~trznyeh lub geriatrii, lub kopia karty
speejalizaeyjnej w dziedzinie ehor6b wewn~trmyeh, geriatrii lub medyeyny ratunkowej (wraz ze zgod~
kierownika speejalizaeji na samodzielne peloienie dy~ur6w). lal. 11,4. 4a•...•

5. Zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh
przedmiotem zam6wienia - zal. nr 5,

6. Kserokopia polisy OC lub zlo~one oswiadezenie 0 przedlo~eniu polisy - zal. 11,6.
7. Wykaz podmiot6w. w kt6ryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie ehor6b wewn~trznyeh

w leemictwie staejonamym z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadezone - lal. "' 7.

• niepolrzebne skreslic

•• zaznaczyc wybrany pakiet

(podpis ipieczrc oferelit a)
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 120/2019

z dnia 24.05.2019 r.

WZ6RUMOWY
NAUDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W
ODDZIALE GERIATRYCZNO- INTERNISTYCZNYM SZPIT ALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2019 r. w Warszawie

pomi,dzy:

Szpltalem Wolskim 1m. dr Anny Gostynsklej Samodzlelnym Publieznym Zakladem Opiekl
Zdrowotnej, zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarezy, pod nr
KRS: 0000226288, posiadaj~eym NIP 527-1 Q.45-483 oraz REGON 011035381, reprezentowanym przez:
Dyrektora - Roberta Mazura
zwanym dalej Udzlelaj~eym zamowienia

a

PanemJPani~ adres: .
zarejestrowanym w ewideneji dzialalnosci gospodarezej,
wpisanym do rejestru podmiolow wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ - nr ksi,gi:
posiadaj~eym NIP i REGON .
zwanym dalej Przyjmuj~eym zamowlenle

Przyjmujqcy zamowienie zoslal wybrany w wyniku konkursu ofert na udzielanie speeja/lstycznych swiadczen
zdrowolnych przez podmioty okreS/one w arl. 26 ust. I USIOW)' z dnia 15 kwietnia 20 JJ r. 0 dzlalalnosel
lecznlczej (tekstjedn. Dz. U. z 2018 r.. pOZ.2190zpOin. zm.).

~ 1
I. przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zamowienia na wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh w

Oddziale geriatryezno-intemistyeznym:
- w dni powszednie w godzinaeh pomifdzy 8.00 a 15.30,
- W godzinaeh pomifdzy 15.30 a 8.00 dnia naslfpnego (w dni powszednie) ora: pomifd.")l 8.00 a 8.00 dnla
naslfpnego (w soboly, niedziele iswifla) zwanyeh dalej swladczeniami zdrowotnyml,
dla paejentow Szpitala Wolskiego w szezegolnosci dla os(Jb b,d~cyeh swiadczeniobiorcami w rozumienlu
przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opleki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publieznyeh.

2. Przyjmujqey zamowlenle zobowi~uje sl, do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh, 0 ktoryeh mowa w
usl. I, polegaj,!eyeh mi,dzy Innymi na udzielaniu swiadezen zdrowotnyeh obejmuj~eyeh wst,PlUl
diagnostyk" podj,eie leezenia w zakresie niezb,dnym do stabilizaejl funkeji tyclowych, udzielanlu
pozostalyeh swiadezen zdrowotnyeh zwi~zanyeh z leezeniem paejenta omz udzielaniu porad obejm'll~eyeh
swiadezenia diagnostyezno - terapeutyezne w zakresie geriatrii, ehorob wewn,trznyeh lub medyeyny
ralunkowej pacjentom hospitalizowanym w w Oddziale geriatryezno-intemistyeznym, w godzinaeh
wskazanyeh w ~I0 ust. 2 umowy.

2. Swiadezenia, 0 ktorych mowa w ust. 2 udzielane b,d~ w eyklaeh trwajqeyeh nie dluiej nii 24 kolejne
godziny, a kolejne eykle nie nast,puj~ bezposrednio jeden po druglm.

3. W ramach udzielania swladezen zdrowolnyeh stanowi~eyeh przedmiol niniejszej umowy Przyjmujqey
zamowlenie jest zobowi~zany do przekazywania raportow lekarskieh w sposob przyj,ty u Udzlelajqeego
zamowienia.

4. Za wykonywanie ezynnosei, 0 ktoryeh mowa w pkt. 4 PrzyjlllUjqeemu zam6wlenie nie przysluguje
dodatkowe wynagrodzenie.

p
I. Przyjmujqey zamowlenle zobowi~zuje si, do udzielania swiadezen zdrowotnyeh, 0 ktoryeh mowa w ~I

w dniaeh i godzinaeh okreSionyeh w harmonogramie, spor~dzanym wedlug wzoru stanowi~cego Zalqeznik
nr I lub nr 3 do niniejszej umowy, na okresy miesi,ezne w formie plsemnej, uzgodnionym z Ordynalorem
Oddzialu geriatryezno-intemistyeznym lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzlelajqcego zamowlenla,

2. Harmonogram, 0 ktoryeh mowa w ust. I podlegajq kaidorazowo zatwierdzeniu przez osob, wskazan~ przez
Udzlelajqeego zamowlenla, przed rozpoe'\'ciem miesi~ea ktorego dotye~.

~3
Przyjmuj~ey zamowlenie zobowi~zuje si, do wykonania uslug, 0 ktoryeh mowa w ~ 1 nmle)szej umowy
i oswiadeza, ii wykonywac je b,dzie z zachowaniem naleiyrej slarannosci, zgodnie z posiadan~ wied~
I standardami post,powania obowi~uj~eymi w zakresie geriatrii, na zasadaeh wynikajqeyeh z ustawy 0

zawodaeh lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 I., poz. 617 z pom. zm.), uslawy 0 dzialalnosci
leezniezej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z pOm. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
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finansowanyeh ze srodk6w publielOyeh (tekstjedn. Dz. U z2018 r., poz. 1510 z p6tn. zm.), ustawy 0 prawaeh
paejenta i RzeelOiku Praw Paejenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., pOZ. 1318 z p6tn. zm.) i innyeh przepis6w
reguluheyeh zasady udzielania swiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh
przedsi~bioreami oraz ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh (tekstjedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z p6tn. zm.)
i innyeh przepis6w reguluj~eyeh zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadezen zdrowotnyeh
w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh przed.i~bioreami oraz proeedurami obowi~zuj~eymi u Udziel.j~eego
zamowienia.

~~
I. Swiadezenia zdrowotne obj~te nmleJs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~eego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szezeg61nosci w Oddziale geriatryelOo-internistyeznym przy utyciu
sprz~tu medyelOego oraz aparatury medyeznej, kt6ryeh obsluga jest mu lOana, stanowi~eyeh wlasnos~
Udzielaj~eego zam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania
swiadezen obj~tyeh niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do korzystania z pomieszezen oraz sp~tu i aparatury
medyeznej, naleZlleyeh do Udzielaj~eego zam6wienia zgodnie z ieh przelOaezeniem i w eelaeh
okreslonyeh w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medyeznego
nalei~eego do Udzielaheego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionyeh przez
Przyjmuj~eego zam6wienie.

~5
Umowa zostaje zawana na ezas okrdlony od dnia 1~.06.2019 r. do dnia 13.06.2021 r.

~6
Zleeenia na badania diagnostyelOe i transpon b~d~ wystawiane przez Przyjmuheego zam6wienie, wedlug
zasad obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~eego zam6wienia, z kt6rymi Przyjmuj~ey zam6wienie zostal zapolOany.

p
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezen zdrowotnyeh

wskazanyeh w umowaeh zawanyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia
i innymi podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowi~zuj~eyeh u Udzielaheego zam6wienia, z kt6rymi
to zasadami zostal zapolOany.

2. Na Zlldanie Udzielaj~eego zam6wienia Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zany jest do przedstawienia
dokument6w wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy
przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~8
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyelOej i statystyeznej oraz
dokumentaeji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi~zuj~eymi w podmiotaeh leezniezyeh
nieb~d~eyeh przedsi~bioreami oraz przepisami i zasadami obowi~zujqeymi u Udzielaj~eego zam6wienia, w
tym z utyeiem systemu informatyelOego Szpitala Wolski ego, w tym dotyez~eymi proeedur zwiqzanyeh z
oehron~ danyeh osobowyeh.

swiadczen

SWiadeze/?( .8.00 dni
~
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~9
Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.30, 0 kt6ryeh
mowa w ~ I, Przyjmuj~eemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~elOie w kwoeie stanowiqeej
iloezyn wykonanej - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II - liezby godzin
udzielania swiadezen przez stawk~ za godzin~ w wysokosci zl bruno (slownie: osiemdziesiqt pi~~
zlotyeh).
Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego w dni
powszednie oraz pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego w soboty, niedziele i swi~ta, 0 kt6ryeh mowa w
~ I, Przyjmuj~eemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie w kwoeie stanowiqeej iloezyn
wykonanej - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II - Iiezby godzin udzielania
swiadezen przez stawk~ za godzin~ w wysokosei zl bruno (slownie: siedemdziesiqt pi~~ zlotyeh).
Naleinosci z tytulu realizaeji umowy Udzielajqey zam6wienia wyplaea, za miesiqe poprzedni, w terminie
do 14 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmuj~eego zam6wienie faktury wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II. Potwierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze sprawozdaniem
jest data wplywu OlOaezona prezentatq Kaneelarii Gl6wnej Szpitala Wolskiego.
Nalemosc za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6wienie najego
raehunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty ulOaje si~ dzien obciqienia raehunku
bankowego Udzielajqeego zam6wienia.

~IO
Minirnalna ilose godzin w stosunku miesiercznym przeznaczonych Da wykonywanie swiadczcn
zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~ I wynosi godzin - w zakresie udzielania swiadezen zdrowotnyeh
W Oddziale geriatryezno-internistyeznym w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.30.
Przeci~tna maksymalna ilos~ godzin przewidzianyeh do realizaeji w slosunku miesi~eznym nie powinna
przekroezy~ godzin.
Minimalna ilos~ godzin w stosunku miesi~elOym przeznaezonyeh na wykonywanie
zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~ 1 wynosi godzin - w zakresie udzielania
zdrowotnyeh w Oddziale geriatryezno-internistyelOym w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a

I.

I.

2.

2.

3.

4.
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nast~pnego (w dni powszednie) oraz pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nast~pnego (w soboty,
niedziele i swi~ta). Przeci~ma maksymalna ilose godzin przewidzianyeh do realizaeji w stosunku
miesi~emym nie powinna przekroezye ~odzin.

3. Szaeunkowa warlose przedmiotu umo,,"y wynosi (slownie: ) w okresie jej trwania
4. Wynikaj~ee z USI. I zapotrzebowanie na ilose zakontraktowanyeh godzin udzielania swiadezen zdrowotnyeh

mote ulee zmniejszeniu w przypadkaeh uzasadnionyeh organizaej~ funkejonowania kom6rki
organizaeyjnej, w kt6rej realiwwane ~ swiadezenia b~di zmniejszeniem srodk6w tinansowyeh uzyskanyeh
od NFZ lub innyeh platnik6w.

5. Udzielaj~cy zam6wienia moie powierzye Przyjmuj~eemu zam6wienie wi~ks~ ilose swiadezen obj~tyeh
niniejs~ umow~ skUlkuj~eyeh przekroezeniem ilosci godzin udzielania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6rej
mowa w usl. I, w ramaeh srodk6w pieni~inyeh przemaezonyeh na ieh stinansowanie poehod~eyeh z NFZ
lub od innyeh plamik6w, jednak nie wi~eej nii 0 30010, szaeunkowej warlos.i przedmiotu umowy
wynikaj~eej z ~ 9 USI. I. Zmiana wymaga spo~dzenia aneksu.

~11
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do skladania miesi~emyeh sprawozdan z liezby godzin

udzielanyeh swiadezen zdrowotnyeh wg wzoru stanowi~eego zal~emik nr 2 lub nr 4 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 kt6ryeh mowa w usl. I skladane s~ po zakoliezeniu miesi~ea kalendarzowego oraz po

zatwierdzeniu, w terminie do 5 dnia roboezego kaidego miesi~ea za miesi~e poprzednL Sprawozdania, po
werytikaeji przepraeowanyeh godzin, zatwierdza Ordynator Oddzialu getiatrii lub inna osoba wskazana
przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 12
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do: ,

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

2) noszenia imiennyeh identytikator6w przekazanyeh przez Udzie1aj~cego zam6wienie w zwi~zku
z niniejs~ umow~ i realizaeji pozostalyeh obowi¥k6w dotye~eyeh identytikator6w okr.slonyeh
w aktaeh wewn~trznyeh Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania proeedur obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~cego zam6wienia zwi~zanyeh z wykonywaniem
swiadezen zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyeznej, z kt6rymi ma obowi~k zapomae
si~ nie p6iniej, nii w pierwszym dniu obowi~zywania umowy.

~ 13
Przyjmuj~cy zam6wienie nie moie prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalnosei wykraezaj~eej poza zakres
umowy i konkureneyjnej wobee dzialalnosci statutowej prowaellonej przez Udzielaj~cego zam6wlenla,

g 14
Udzielajqcy zam6wienia zobowi~zuje si~ zabezpleezye obslug~ piel~gniarsk~ oraz administraeyjn~
i gospodare~ w zakresie niezb~dnym dla realizaeji przedmiotu nlnlejszej umowy.

~ 15
I. Przy realizaeji zadan obj~tyeh niniejs~ umow~ PrzyJmuJ~cy zam6wlenie zobowi~zany jest do wsp6lpraey

z personelem medyemym zatrudnianym przez Udzlelaj~cego zam6wienia.
2. Przyjmuj~ey zam6wienie b~d~ey lekarzem bez speejalizaejl lub ~d~eym w trakcie speejalizaeji w trakeie

realizaeji umowy zobowi~zany jest stosownie do wymagari i standard6w wykonywanla zawodu lekarza, do
korzystania z doswiadezenia i wiedzy lekarzy posladaj~eyeh speejalizaej~ lub tytul speejoUsty, udzielaj~eyeh
swiadezen w I Oddziale Chor6b wewn~trmyeh i endokrynologii uprawnionyeh do nadzoru merytoryemego
w zakresie realizaeji swiadezen obJ~tyeh przedmlotem umowy.'

~ 16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialno~e solidam~.
2. Przyjmuj~ey zam6wienie ponosi odpowiedzialnose za szkody powstale z przyezyn le4eyeh po jego

stronie, a w szczeg61nosci wynikaj~ee z:
a. niewykonania lub niewlaseiwego wykonanio swiadezenlo zdrowotnego,
b. nieprawidlowego wystawiania reeept podlegaJ~eyeh refundseji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
e. przedstawienia danyeh stanowi~eyeh podstaw~ rozliezenl. niezgodnie ze stanem faktyemym,
d. nie prowadzenia dokumentaeji medyemej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidl0"'Y

i niekompletny,
e. braku realizaeji zaleeen pokontrolnyeh,
f. nieprawidlowego wprowadzania danyeh zwi~nyeh z realizaej~ proeedur, a wymaganyeh przez NFZ.

3. Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmuj~eego zam6wienie pokryeia szkody
wyr~dwnej niewykonywaniem lub niewl.seh'ym wykonywaniem przez Przyjmuj~eego zam6wienie
niniejszej ummry, w tym m.in. koszt6w swiadezen nieplaeonyeh przez NFZ lub innyeh platnik6w z tego
tytulu oraz kar umownyeh i obowhl':k6w odszkodowawezyeh naloionyeh na Udzielaj~ccgo zam6wienia
przez NFZ lub innyeh platnik6w w umowaeh zawartyeh z Udzielaj~eym zam6wienia.

~ 17
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zany jest do:
I) posiadania polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywilnej obejmuj~eej szkody b~d~ee

nast~pstwem udzielania swiadezeli zdrowotnyeh albo niezgodnego z prawem zanieehania udzielania
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swiadczen zdrowotnych - zgodnie z al1. 25 USI. I pkl. I ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz
RozporZlldzenia Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu wykonujqcego dzialalnose lecznicZll (Dz. U. Nr 2019, poz. 866),
najp6iniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 0 ile powyzszy dokument nie zostal dolqczony do
formularza ofeny,

2) utrzymywania przez caly okres obowiqzywanianiniejszejumowy stalej sumy gwaranc)jnej oraz wartoSciubezpieczenia
okreSlonychw pm.;>isach,0 kt6lychmowa w pkt. I,

3) przedloo!miazaSwiadczeniaIekarzamedycynyprncydotycZJjCCgouprawnienzwiqlanych ze swiadczeniemuslug i w tym
zakresiewymog6w sanilJllllO-epidemiologicmych.KosztbadaJ\ponosi PrzY.imujqcyzam6wienie.

4) zgIoszeniaw ksi<;dzerejestrowej prowadzonej przez O~owq ~ Lekarskqw Warszawie, Szpitala Wolskiegojako
miejsca udzielaniaswiadczen zdrowotnychoraz przedloo!miaUdzielajqccmu z>lm6wieniadokumenlUpotwienlzajqcego
zlo2enie wniosku 0 wlw wpis w lenninie 7 doi od daly podpisania umowy pod rygorem rozwiqzania umowy, 0 ile
powytszy dokument nie zostaIdohjczonydo formularzaofeny.

~18
I. W zwiqzku z udzielaniem swiadczel\ zdrowotnychobj<;tychzam6wieniem Prqjmujqcy ZJlm6wienieuprawnionyjest

do wydawania pacjentomzaSwiadczel\0 czasowejniezdolnoScido pracy.
2. Recepty wystawiane pacjentom w zwiqzku z wykonywaniemswiadczen obj~'Ch niniejszq umowq spornjdzane sq na

drukachudost,pnianych przez UdzielajqcegoZJlm6wienia.

~ 19
I. Przyjmujqc)' zam6wienie zobowiqzuje si, do ZJlchowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych

powziql wiadomose przy realiZJlcji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowiq tajemnic,
przedsi,biorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Oz. U.
z 2018 r., poz. 419) oraz podlegajq ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie
z wymogami obowiqzujqcymi u UdzieJajqcego zam6wienia.

2. Udzielajqcy zam6wienia powierza Przyjmujqcemu zam6wienie dane osobowe pacjent6w, obejmujqce
dane wyszczeg61nione w rozporZlldzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodZJlj6w,
ZJlkres6w i wzor6w dokumentacji medycznej omz sposobu jej przetwarzania (Oz. U. z 2015 r., poz. 2069)
omz ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicmych (tekstjedn. Oz. U z
2018 r., poz. 1510 z p6zn. zrn), kt6re to dane Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si, przelwarZJle
zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych osobowych.

3. Przyjmujqcy zam6wienle oswiadcza, te many jest mu fakt, it IreSe niniejszej umowy, a w szczeg61nosci
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowiq informacj, publicznq w rozumieniu al1. I USI. I
ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dost,pie do informacji publicznej (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 1330
z p6in. zrn.), kt6ra podlega udost,pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeteniem ust. 4 I 5.

4. Przyjmujqc)' zam6wlenie wyrata zgod, na udost,pnienie w trybie ustawy, 0 kl6rej mowa w USI. 3,
zawal1ych w niniejszej umowie dotycZllcych go danych osobowych w zakresie obejmujqcym imi,
I nazwisko, a takte Inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. Dla cel6w zwiqzanych z realizacjq umowy UdzieJajqcy zam6wienia upowamia Przyjmujqcego
zam6wienie do przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmujqcy Zam6wienie udzielae
b,dzle swiadczen zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwiqzanych z realizacjq zleconych niniejsZll umowq
swiadczen zdrowotnych oraz wymaganych stosownymi przepisaml ustawy 0 prawach pacjenta i Rzecznlku
Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych przez Przyjmujqcego zam6wienle dokonywane jest na sprz,cie
informalycznym naletqcym do UdzieJajqcego zam6wienia I podlega przepisom regulujqcym zasady
ochrony danych osobowych I procedurom obowiqzujqcym u Udzielajqcego zam6wienia I z tego tylulu
Przyjmujqcy zarn6wienie ponosi odpowiedzialnose wynikajqq z ww. przepls6w oraz przepis6w
dotyCZllcych ochrony danych osobowych. Upowatnienie do przetwarzania danych osobowych oraz
Oswladczenie podpisane przez Przyjmujqcego zarn6wienie slanowiq integralnq cz,se umowy.

pO
I. Przyjmujqcy zant6wienie upra'\Tllonyjest do przerwwwykonywaniuswiadczel\:

a przerwy nie przekraczajqcej hjcznie doi kalendarzowych przypadajqcej w okresie obowiqzywania niniejszej
umowy z zastrzeteniem ust 2,

b. przerwy zwiqzanej z potwierdzonym udzialemPrzyjmujqcego zarn6wienie w szkoleniach,sympo~ach, zjazdachz
zastrzeteniem ust 2.

2. Skorzystaniez przerwy,0 kt6rej rnowa w ust. I wymagazgody Udzielajqcegomm6wienia.
3. Nie stano,,; naruszeniawarunk6w umowy nie udzielanieswiadczel\zdrowotnychw doiach Igodzinach,0 kt6r)'Chmowa

w 9 2, przez Przyjmujqcego zam6wienie, w przwadku niezdolnoSci do wykonY'","ia swiadczel\ spowodowan)'Ch
chorolJ'l,udokumentowanych zaSwiadczeniernlekarskim,0 ile Przyjmujqcy zarn6wienie niezwlocmie powiadomi 0
tym fukcieUdzielajqcego zam6wienia.

~21
Udzielajqcy zam6wienia uprawniooy jest do odsuni,cia Przyjrnujqcego ZJlrn6wienie od wykonywania swiadczel\
zdrowotnych, na Cr.JSprzeprowadzenia posl<;powaniaw)jaSniajqcego,w przypadku gdy do Udzielajqcego ZJlm6wienia
wplynie skarga lub zastrzetenie dotyczqcesposobuwykonywania,przez Prl)jrnujqcego zam6wienie, swiadczenzdrowotnych
obj<;tychniniejszq umo",!- w tym zwUjzanychz pro,wdzenlern dokwnentacji rnedycmej bqdZ przekazy\","iem cxdanYCh '
wymaganych przezNFL
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Umowaulega rozwi'lZ1ll1iuw nastwujljCyChprz)p8dkach:
I) z uplywemczasu, na kt6rywstala zawarta,
2) na mocyporozumieniaStron,
3) w ~'lliku oSwiadczeniakatdej ze Stronz zachowaniem3 miesi<;cmegookresu "YJlOwiedzenia,
4) w ~iku oSwiadczeniaUdzielajqcego zamo"ienia z zachowaniem tygodniowego okresu "YJlOwiedzeniaz przyczyn

stlIlOwiljcychraiJlcenaruszeniewanmkow umowy, le~h po stroniePrzyjmujqcego zamowienie, a dotycZ'JCYCh:
a ograniczeniadost~noSci Swiadczen.za~ia ichzakresu lub ichniewlaSciwejiloSciijakoSci;
b. niepl7.edsta"ianiaw ustalon)1llniniejSZ'lumo,,'1 tenninie "ymaganych sprnwozdail i infonnacji;
c. uzasadnionychskarg pacjentow, uznanych przez Udzielajqcego zamowienia zgodnie z procedurnmi prz)jf;lyJlliw

Szpitalu Wolskim, jeSli zwi'lZ1lI1eSlj one z naruszeniem postlIlOwieil niniejszej umO\')' lub przepisOw prawa
regulujqcychzasadywykonywania swiadczenzdrowotnych.

d. w prz)padku nie uzgodnieniahannonogramu, 0 kt61)'1l1mowa w ~2 umO\'y.
5) w ~iku oSwiadczenia Udzielajqcego zamowlenia z zachowaniem miesil'Cznego okresu "YJlOwiedzenia,jeteli

I'rz)jmujqcy zamowienie narusza ione nit wskazane w pia. 4) postmo"ienia umO\')', istotne dla zapewnienia
prawidlowejrealizacjlprzedmlotuzamowienla,

0) z dnlem~j'lC)1l1 po dniu,w kt61)'1l1nastyJiloprzekroczenlewartoSciumo,')',
~23

I. Udzielajqcy zamowienia upra\\1llonyjest do rozwiqzanieumowy bez "YJlOwiedzeniaze skutkiem natychmiastowym,
jeteli Przyjmujqcy zamo"ienic railjco narusza istotnepostanowieniaumowy, tj.:
I) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do nlego zawleszone,
2) przeniosl prawa I obowi~zki wynikajqce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielajqcego

zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunkow okreSionych w ~ 17 us!. 1,2 14 umowy,
4) raillco naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za raillce naruszenie pozostalych Istotnych postanowieJl umowy, 0 ktorych mowa w ust. I pkt. 4 uznaje si~
naruszenie obowi~zkow wynikaj~cych z ~ 3 i ~ 19 ust. I niniejszej umowy, ktorego Przyjmujqcy
zamowienie nie zaniechal pomimo otrzymania od Udzlelajqcego zamowienia pisemnego wezwania do
jego zaprzestania lub naruszenie obowi~zkow zwi~zanych z bezpieczeJlstwem pacjentow.

~ 24
Udzielajqcy zamow;enia uprawniony jest do rozwi~nia ninlejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku,
w ktorym ulegnie rozwiqzaniu umowa zawarta przez Udzielajqcego zamowienia z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Oswiadczenie 0 rozwi~zaniu umowy w tym trybie Udzielajqcy zamowienia zloty Przyjmujqcemu
zamowienie na pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.pS
Przyjmujqcy zamowicnie uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowledzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku raillcego naruszenia postanowieJl niniejszej umowy dotyc~cych wyplaty
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 ust. I i 2, tj. zwlokl w jego wyplacie przekraczaj~cej 30 dnl, po
uprzednim wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Udziel~jqcego zamow;cnia 0 stwierdzeniu powstania
zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

p6
I. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks cywilny, przepisy powolane
w niniejszej umowie oraz art. 304' Kodeksu pracy.

2. Realizacj~ obowiqzk6w wynikaj~cych z art. 3041 Kodeksu pracy zapewnia Przyjmujqcy zam6wienle.
~ 27

Umow~ spor~dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach. po jednym dla kaMej ze Stron.
~ 28

Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksij, pod rygorem niewainosci.
p9

Spory powsta!e na tie realizacji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszechny, wlas~iwy dla sledziby
Udzielajqcego zamowienia.

Przyjmujqcy zamowienie:
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KLAUZULA /NFORIIfACYJNA:
Zgodnie z arlo J3 usl. J Og6/nego Rozpor:qd=enia 0 Oclzronie Danych (RODO) informujemy. ie:

I. adminislratorem danych osobowych Pn,yjmujqcego Zamowienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyilskiej
Samod:ielnego Publicznego Zok/adu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. adres: ul. Kasprzaka /7, 0/-2 J J lVarszawa;

2. administrator 'wy=naczy/ InspekJora Ochrony Danych, z kt6rym mogq sir Panstwo kontakJowac w sprav,.'och
przetwarzania PGf1stwa danych osobowych to polrednic/wem poetry elekJroniczne): kanceJaria@wolski.med.pl;

3. administrator bftbie przetwarzaJ Panstwa dane osohowe no podstawie arl, 6 usi. J lit. b) j c) RODO, lj.
przetwarzanie jest niezbrdne w eelu wykonania umowy. kJore) slronqjesl osoba. kJ6rej dane dotyczq, lub do podJfcia
dzialan no zqdanie osoby. ktorej dane dotyczq. przed zawarciem umowy, £1 talee obowiqzkowa. dqtqcyc:h no
administratorze no podstawie obowiqz/ljqcych pr=episow prawa. m.in. ustaw wska:anych poni':ej.;

4. dane osohowe mogq bye udostfpnione innym uprawnionym podmiotom. no podstawie przepisow prawo (np.
Narodowemu Funduszowi ldrowia). 0 takte na rue:: podmiotow. z kJorymi administrator zawar/ umowf powier::enia
przetwarzania danych w zwiqzku z reali::aejq uslug na rzecz administratora (np. kance/ariq prawnq. dostaweq
oprogramowania. zewnrtnnym audytorem. zleceniobiorcq iwiadczqcym uslugr z zakresu ochrony danych
osobowych);

5. administrator nie zamierza przekazywac Panstwa danych osobowych do pmistwa trzeciego lub organizacji
mifdzynarodowej;

6. majq Panstwo prawo uzyskac kopir swoieh danych osoboltych w sied:ibie administratora.

Dodatkowo zgodnie ::art. 13 ust, 2 RODO informzy'emy, ze:
I. PansfWa dane osobowe hrdq przechowywane do momentu up/ywu okresu przedawnienia wynikajqeego z ustawy z

dnia 23 kwielnia 1964 r. Kodeks e}'Wi/ny ora przepisow ustmty z dnia 27 sie'pnia 2014 r. 0 iwiadczeniach opieki
zdrowotnej jinansowanyeh ze srodkOw publicznych i ustaw)' z dnia 6 Iistopada 2018 r, 0 prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenla w zakresie. w Jakim dane umjeszezane sq w dokumentacji sporzqdzanej dla celOw
wskazanych W WW, ustawach;

2. przysluguje Pansrn'u prawo dostfpu do treSci swoich danych, jeh sprostowania luh ogranjc=enia pr:etwarzania. a
talde prawo do wniesienja sprzeciwu wobee przetwar:ania. prawo do przeniesjenia danych ora:: prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorezego;

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne. jednakte Ilie::bfdne do zawarcia umowy, Konsekwenejq niepodania
danych osobowych brdzie brale mozliwosci realizaeji umowy;

4. administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany W oparciu 0 Pmistwa dane osobowe.
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Zalqcznik nr / do umowy na udzielanie
specjalistyc:nych swiadc:en zdrowotnych w
Oddziale geriatryc:no-internistyc:nym
Szpitala IVo/skiego

MIESIE;CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE GERIA TRYCZNO-I TERNISTYCZNYM SZPIT ALA WOLSKIEGO

w godzinach pomi~dz)' 15:30 a 8:00 lub 8:00 a 8:00

m ies ill c ro k ..•...............•......•..•..•..•..•..

...................................................................................................................................................
(imie i nazwisko lekarza)

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

. Razem
•wpis obejmuje wylqcznie peine godziny lub 0,5 godz.

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



Za/qcznik nr 3 do umowy na ud=ie/anie
specjalislycznych swiadczdt zdrowolnych w Odd=ia/e
gerialryczno-internisrycznym S:pila/a lVo/skiego

MIESII;(7NYHARMONOGRAM UDZl8.ANlA SWlAIX:ZENZDROWOINYGI
W ODDZ1AI.EGfRlA1RYC1NJ-INITRNISTYCZNYMSZPITAI.AWCL'KIEGO

w godzinach porni~dzy 8:00 a 15:30

m icsillC•.•...••...••..•..••••• ro k .

....................................................................................................................................
(imier i nazwisko lekarza)

DZIEN OD GODZINY*: DO GODZINY*: SUMAGODZIN
W DANYM DNW*

Razem
WPIS obeJrnuJe wylllczme peine godzmy tub 0,5 godz .

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



Zalqcznik nr 2 do umowy na ud:ielanie
Specjalistycznych swiadczen :drowotnych w Oddziale
geriatryczno.internistyc:nym Szpita/a Wo/skiego

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE GERIATRYCZNO-INTERNISTYCZNYM SZPITALA WOLSKIEGO

w godzinach pomi~dzy 15:30 a 8:00 lub 8:00 a 8:00

miesillc ••..•................•. rok .

........................................................................................................................................
(imi~i nazwisko lekarza)

DZIEN OD GODZINY' DO GODZINY' SUMAGODZIN
W DANYM DNW'

Razem

• wpis obejrnujc w)'lqcznie peine godzin)' lub 0,5 godz.

Czy uzupclniono dokumenlacj~ medycznll: 0 - lak I 0 - nle "J

• .J _ :aUlac~)'c adpowledllie

.....................................
piecz<;ci podpis lek.rza

..........................................
piecz<;ci podpis osoby zatwierdzaj~cej



Za/qcznik nr .J do umowy na ud:ielanie specjalistycznych
swiadczen :drowornych w Oddziale gerialryczno-
internistycznym Szpilala IVa/skiego

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE GERIA TRYCZNO-INTERNISTYCZNYM SZPITALA WOLSKIEGO

w godzinach pomi~dzy 8:00 a 15:30

miesillc •..••..••.............. rok .

.....................................................................................................................................
(imi~i nazwisko Ickarl.a )

DZIEN OD GODZINY* DO GODZINY* SUMAGODZIN
W DANYM DNIU*

Razcm
. v.-pis obejrnuje \V).t~cznie peine godzin)' tub 0•.5godz.

Czy uzupelniono dokumenlacj~ medyczn'}: 0 - lak I 0 - nle •• )
.wJ _ zatnac~'codpowiedllie

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

.............................................
piecz~c i podpis osoby zatwierdzaj,!cej


