
Za/qcznik nr 2 do zar:qdzenia
Dyreklora Szpila/a Wo/skiego nr /25/20/9

z dnia 03.06. 20/9 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ W RAMACH

PAL'ISTWOWEGO SYSTEl\tu RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W SZPIT ALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Rozdzial I. I'OSTANOWIENIA OGOLNE
I. Niniejsze szczeg6Jowe warunki konkursu ofen oa zawieranie um6w oa udzielanie calodobowych

speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie medyeyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym, zwane dalej "Szezeg61owymi warunkami konkursu ofert" okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oeeny ofert
c) warunki wymagane ad oferentow w tym zwi~zane ze sposobem przygotowania oferty j trybem ich skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwi~zanych z tymi czynnosciami.

2. \V celu prawidlowego przygotowania i zlozenia swojej oferty, oferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi
informacjami zawartymi w "Szczeg61owych \Varunkach Konkursu Ofert".

J. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 20 I I r. 0 dzialalnosci
leezniezej (tekstjedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 2190 z p6in. ZITI.), art. 140, art. 141, 146 us!. I, art. 147 - ISO, lSI
ust. I, 2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki
zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r., pOZ. 1510 z p6in. ZITI.) oraz
za~dzenia Oyrektora Szpitala Wolskiego Nr 125/2019 r. z dnia 03.06.2019 r. w sprawie udzielenia zam6wienia
oa calodobowe specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie medycyny ratunkowej w ramach panstwowego
systemu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przeprowadzenia konkursu orert na
wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie zwanego dalej zarZ')dzeniem.

2. Ookonuj~e wyboru najkorzystniejszyeh ofert Udzielaj~ey zam6wienia stosuje zasady okreslone
w niniejszych "Szczegotowych Warunkach Konkursu Ofert" oraz "Regulaminie pracy komisji konkursowej".

3. Udzielaj'lcy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwotania konkursu przed tenninem sktadania ofert,
przesuni~cia tenninu sktadania ofert, uniewainienia post~powania konkursowego or8Z przesuni~cia tenninu
rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczegotowych \Varunkach Konkursu Ofert" zastosowanie maj'l
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

5. J1ekroCw "Szezeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofert" oraz w zal~eznikaeh do tego dokumentujesl mowa 0:
I) oferencie. to rozumie si~ przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 us!. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj'lcy dziatalnosc lecznicl.'l w fonnie
indywidualnej lub indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej, zwany r6wniez ••Przyjmuj~eym
zamowienie".

2) Udziel.j~cym zam6wieni •• rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny
Publiezny zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formulanu oferty . rozumie si~ przez to obowi~zujilCYforrnularz oferty przygotowany przez Udzielaj'lcego
zarnowienia. stanowi'lcy zalqcznik nr 3 do zarZ'ldzenia wskazanego w pkt. 3 ..Postanowien ogolnych";

4) swiadczenlach zdrowotn}'ch - rozurnie si~przez to swiadczenia. 0 ktorych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych obejmuj(fce calodobowe
specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym, dla paejent6w Szpitala Wolski ego, w szezeg61nosci dla os6b b~d~eyeh swiadezeniobioreami
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodk6w publieznyeh, obejmuj~ee swiadezenia obj~te systemem ratownietwa medyeznego; (CPV 85121100-
485121200-5)

5) umowie - rozumie si~ przez to wzor umowy oprscowany przez Udzielaj'lcego zam6wienia, stanowiClcy
zal~cznik nr 4 do zarZildzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowieri ogolnych";
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Rozdziaill. PRZEDMIOT POST~POW ANIA KONKURSOWEGO

I. przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie ealodobowyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
medycyny ratunkowej w ramach panstwowego systemu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym.

2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowiqeyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 01.07.2019
r. do dnia 31.12.2020 r.

I. Lqezna szaeunkowa liezba 12.sto godzinnyeh eykli udzielania ,wiadezen zdrowotnyeh do wykonania przeci~tnie
w miesiqeu wynosi: : 16 eykli.

2. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostanq wybrane najkorzystniejsze oferty, w liezbie
zapewniajqeej wyezerpanie liezby 12.sto godzinnyeh eykli. wskazanej w pkt. 3, zawierajqee propozyeje eenowe
znajduj'lce pokrycie w wielkosci srodk6w przeznaczonych oa sfinansowanie przedmiotu zarn6wienia.

3. Szczeg610we warunki wykonywania swiadczcn okreslaj~ odpowiednie przepisy, a w szczegolnosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze ,rodk6w publieznyeh
oraz postanowienia umow zawartych przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent mote siC; zapoznac w siedzibie
Udzielaj~cego zam6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofert~ sklada oferent dysponujqey odpowiednimi kwalifikaejami i uprawnieniami (oferent posiada tytul
specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej, interny. anestezjologii, chirurgii og61nej, lekarz medycyny
ratunkowej w trakcie speejalizaeji po ukonezeniu 2 roku speejalizaeji lub 3000 godzin praey w SOR, do
wykonywania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem zam6wienia w zakresie obj~tym post~powaniem
konkursowym.

2. Oferent zobowi~zany jest do posiadania wpisu w rejestrze prowadzonym przez wJasciw~ ok~gow'l rad~ lekarsk'l
o wykonywaniu dziaJalnosci leczniczej w fonnie indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej zgodnie z ustawq 0 dzialalnosei leezniezej.

3. Oferta zloiona przez oferenta powinna bye kompletna. zJoiona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych
SWKO na fonnularzu udost~pnionym przez Udzielajqcego zamowienia oraz zawierac wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tre5ici formularza ofertowego.

4. \V niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zloi:enie ofert altematywnych.

RozdziaI IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szezeg6/owyeh Warunkaeh Konkursu Ofert"
na fonnularzu udost~pnionym przez Udzielaj'lcego zamowienia.

2. Liczba deklarowanych 12-sto godzinnych cykli do wykonywania srednio w rniesit}cu nie powinna bye mniejsza
niz: 2 cykle (24 god.iny). Maksymalna liezba deklarowanyeh 12.sto godzinnyeh eykli do wykonywania w
miesiqeu nie powinna bye wi~ksza niz: 16 cykli (192 god.iny).

3. Deklarowane przez oferenta 12-sto godzinne cykle wykonywania swiadczen zdrowotnych obejmujt} udzielanie
swiadczen zar6wno w dni powszedniejak r6wniei: W soboty, niedziele i swi~ta.

4. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwit}zane z przygotowaniem i zloi:eniem oferty.
5. Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zaJqczonego wzoru wraz zalqcznikami wymienionymi w

formularzu oferty.
6. Oferta winna bye sporzqdzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
7. Ofert~ oraz wszystkie zalqczniki nalezy sporzqdzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wylqezeniem poj~e medycznyeh.
8. Ofert~ oraz kaZdq zjej stron podpisuje oferent osobi,cie.
9. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mogt} bye

dokonane jedynie poprzez przekreslenie bI~dnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent moze wprowadzie zmiany tub wyeofae zlozonq ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlozenie nowej
oferty zawierajqeej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty z/ozonej wezesniej. Wyeofanie oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielajllcego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez
zloienie nowej lub wycofaniu oferty mote nast'lpie nie p6iniej jednak nii przed uplywem tenninu skJadania
ofert. Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. II stosuje si~odpowiednio.

11. Ofert~ wraz z wymaganymi zalt}cznikami nalety umieScie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: ,.Konkurs
no udue/anie caio{/ooowycll specjalistycznycll swiadczen zdrowotnycll w zakresie medycyny rotunkowej ",'
systemie ratownier ••.a medycznego w SOH" i przeslac na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17, 01.211
\Varszawa.
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12. Udzielaj~cy zarnowienia zastrzega. it niejest rnoiliwe lqczenie swiadczenia uslug w ramach urnowy 0 udzielenie
zarnowienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu, z zatrudnieniem na podstawie
stosunku pracy zawartyrn z Udzielajft.cym zam6wienia.

13. Oferta zloiona przez oferenta. z ktorym Szpital Wolski posiada zawart~ na podstawie art. 26 ustawy 0

dzialalnosci leczniczej urnow.; na realizacj.; swiadczen zdrowotnych stanowi~cych przedmiot niniejszego
konkursu, przypadaj~cych do wykonania w calosci lub w c'\'sei w okresie wskazanym w Rozdziale 11pkt. 2 lub z
kt6rym rozwift.zal umow.; na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie obj.;tym przedmiotem niniejszego
post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le~cych po stronie oferenta • podlega odrzuceniu.

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

1. W celu uznania, ze oferta spclnia wymagane warunki, oferent zobowi<}zany jest dol<}czyc do oferty dokumenty
wskazane w formularzu oferty.

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

3. W celu sprawdzenia autenlycznosei przedloronych dokumentow Udzielaj~cy zamowienia moie ~da.: od
oferenta przedstawienia oryginafu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. gdy kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi w~lpliwosei co dojej prawdziwosci.

4. Oferent jest zobowi~ny do zal~czenia do formularza oferty dokumentow zwi~nych z rejestracj~
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej jako pOOmiotuwykonuj~cego dzialalnos.: lecznicz~. zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej.

Rozdzia! VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolskiego. Paw. 11 w pok. 10 a w terminie do dni. 14.06.2019 r. do
godz. 09.00.

2. Do bezposredniego kontaktowania si.; z Oferentami ze strony Udzielaj<}cego zamowienia uprawniony jest
Kierownik Dzialu Kadr i Szkolen. tel. 022-38-94.888.

Rozdzia! VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\

Oferent zwi~zany jest ofert~ do 30 dni 00 daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMlSJA KONKURSOW A

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

konkursowej" obowi¥uj~cy na podstawie zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnych".
3. Czlonkiem komisji nie moie by': osoba pOOlegaj~cawyl~czeniu z udzia!u w komisji w przypadkach wskazanych

w ..Regulaminie pracy komisji konkursowef'.
4. W razie koniecznosei wyl~czenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn. 0 ktorych mowa w pkt. 3. nowego

czlonka komisji powoluje Udzielaj~cy zam6wienia, z zastrzezeniem pkt. 5.
5. Udzielaj<}cy zamowienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreslonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liczy.: b~dzie, pomimo wyl~czeniajej czlonka. co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zamowienia wskazuje nowego przewodnicz~cego, jesli wyl~czenie czlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelni~cej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brakaw formalnych w zloionej ofereie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupclnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zewn.;trznej
stronie internetowej Szpitala \Volskiego pod adresem ",,'ww.wolski.med.pl podaj<}c nazw~ (imi.; i nazwisko)
oferenta. stwierdzone w ofercie braki oraz ostateczny terrnin ich usuni~cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Kornisja konkursowa zamieszcza informacj.;
o odrzuceniu oferty na zewn~trznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl
wskazuj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) skladaj~cego odrzucon~ ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

RozdziallX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie zloionych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolski ego w Pawilonie II - Sala Konferencyjna
w dniu 14.06.2019 r. 0 godz. 09:30.

Rozdzia! X. I'ROPONOWANA I'RZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAMOWIENIA CENA
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JEDNOSTKOW A
I. Proponowana przez Udzielaj~eego zam6wienia maksymalna kwota nalezno,ci za kazd~ godzin~ wykonywania

swiadczen zdrowotnych wynosi:

110,00 zl brulto - za jedn~ godzin~ udzielania ,wiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem post~powania.
2. Ceny wskazane w pkt. I zostaly przyj~te w opareiu 0 wielko,c ,rodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie

,wiadezen b~d~eyeh przedmiotem zam6wienia.
3. Oferty zawieraj~ee eeny przekraezaj~ee kwoty wskazane w pkt. I i 2 uZllaje si~ za nieodpowiadaj~ee wymogom

formalnym i podlegaj~ee odrzueeniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceuy
I. Kwalifikaeje oferenta - 10%
2. Doswiadczenie - 10%
3. Cena. 70%
4. Dost~pno,c • 10%

Maksymalna liezba punkt6w za oeen~ oferty wynosi: 3.8 pkl.

Ad. 1. Kwalifikacje oferenta
Komisja konkursowa dokonujtJc oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj'lce dokumenty stanowi,!ce
zal~eZlliki do formularza oferty:
• Tytul speejalisty w dziedzinie medyeyny ratunkowej - 3 pkt.
• Tytul speejalisty lub speejalizaeji II stopnia w innyeh dziedzinaeh medyeyny maj~eyeh zastosowanie

w ratownietwie medycznym na podstawie uSlawy 0 ratownictwie medycznym - 2 pkt.
• Dokument potwierdzaj<}cy~ ie oferent jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie mOOyeynyratunkowej i ukonczyl

co najmniej drugi rok speejalizaeji w tej dziedzinie, lub przepraeowal 3000 godzin w SOR - 1 pkt.

Maksymalna l~eZlla liezba punkt6w mozliwa do uzyskania przez oferenta dla kryterium "kwalifikaeje" wynosi 3 pkl.

Ad. 2. Doswiadczenie
Komisja konkursowa dokonuj'lc oceny doswiadczenia oferenta bierze pod uwager stai; pracy oferenta przy udzielaniu
swiadczen w jednostkach systemu ratownictwa medycznego!izbie przyjltc.
Dokonuj(}c oceny doswiadczenia na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa
rz zna'e oferentowi od 1 do 4 kt. z odnie z nast u' c mi zalozeniami:
Stat rae' Yt' 'ednostkaeh s sternu! izbie rz . c Liezba unkt6,,,,'
0-51al I kt.
6 - 10 lal 2 kl.
II - 15 lat 3 kl.
owvie' 15 lal 4 kt.

W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata stazu praey zaokr~gla si~ w d6l.

Ad. 3. Cena' (bez podalku VAT slanowi een~ nelto)
Komisja konkursowa dokonuj'lc oceoy cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag.y ofert
zawieraj'lcych propozycje cenowe za kaid'l godzio.y wykonywania swiadczen przewyzszaj<}ce wartosc srodk6w
przeznaczonych na realizacjlt przedmiotu post~powania.
Dokonuj'lc oceuy cen proponowanych przez oferenta w fonnularzu oferty Kornisja Konkursowa w pierwszej
kolejnosci przyznaje oferentowi od 1 do 4 pkt.• w zaleinosci ad ceny zaproponowanej przez oferenta za 12-sto
odzinn c kl, z odnie z nast u' c rniza!ozeniami:
Cena ro onowana rzez orerenta
100,0 I - II 0,00 zl
90,01 - 100,00 zl
85,0 I - 90,00 zl
75,00 - 80,00 zl 4 kt.

Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe ponizej 75,00 zl za kazd~ godzin~ udzielania ,wiadezen zdrowotnyeh b~d~
uznane za oferty zawieraj'lce rai.<}conisk" cenlt w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~'l podlegaly odrzuceniu.
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Zj;!;O me z za ozemaml:
lIose cvkli 12 20dzinnvch oferowanveh urzez oferenta Liczb. uunkt6w
2-7 1 ukt.
8-12 2ukl.
13-16 3 ukt.

Ad. 4. Dost~pnosc
Komisja konkursowa dokonujqe oeeny dost~pnosci swiadezen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~
minimalnq liezb~ 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezen oferowanyeh przez oferenta w formularzu oferty

d . I . .

Dost~pnosc ponitej minimum stanowi podstaw~ odrzueenia oferty.

Occua koncowa ofert)' zostanie wyliczona wg nast~pujtJ:cego wzoru:

\VO = LpK x 10% + LpOI x 10% + LpC x 70%+ LpD2 x 10%
gdzie:

WO - ocena k011cowa o/erty
LpK - liczba punk/ow wynikajqca z oceny kwalifikacji oferenta
LpDI -liczba punk/ow wynikajqca z oceny doiwiadczenia oferen/a
LpC. liczba punkJ6w wynikajqca : oceny ceny proponowanej pr:e: ojeren/a
LpD2 -/iczba punk/ow wynikajqca z aceny doslfpnosci swiadczen ud:ielanych proez oferenla

Rozdzinl XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU. W ARUNKI ZA WARCIA UMOWY

I. Rozstrzygnit;cie konkursu oznacza wskazanie nie wi~cej nit dwoch oferent6w wybranych w wyniku
post~powania konkursowego, kt6rzy uzyskali kolejno Iqeznie ze wszystkieh kryteri6w najwi~kszq ilosc punkt6w.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofert oglasza si~ w miejseu okreSionym w ogloszeniu 0 konkursie ofert, na labliey
ogJoszen w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia oraz oa zewn~trznej sleonie internetowej Udzielaj<}cego
zam6wienia, podajqe nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsee zamieszkania i adres) Oferenta/Oferent6w,
kt6rzy zostali wyhrani.

3. Termin rozstrzygni~eia ofert wyznaeza si~ na dzien 24.06. 2019 r. 0 godzin!e 11:00.
4. Oferentom wybranym w wyniku postcrpowania konkursowego Udzielaj<}cy zamowienia wskazuje termin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. W przypadku przekroezenia liczby 12-sto godzinnyeh eykli obj~tej zapotrzebowaniem. wskazanej w Rozdz. 11

pkt. 3. w wyniku wyborn wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na konieeznosc uwzgl~dnienia ofert spelniajqeyeh
kryteria oceny ofert na tym samym poziomie punktowym. Udzielaj'lcy zamowienia zastrzega sobie prawo
okreslenia w umowie zawartej w tym oferentami takiej i10sci godzin wykonywania swiadczen, ktora umozliwi
dostosowanie warunkow umowy do zapotrzebowania Udzielaj'lcego zamowienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE

I. W toku post~powania konkursowego, jednakie przed rozstrzygni~ciem konkursu, oferent moie zlotyc do komisji
konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarfonej czynnosci, w formie pisemnej
umotywowany protest.

2. Protest zloi:ony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci'lgu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi

sktadaj'lcemu protest. Nieuwzgh;dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu postc;powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba ie z tresci protestu wynika.

i:e jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja pomarza zaskarZonq ezynnosc.
6. Oferent. moie zloiyc do Udzielajqeego zam6wienia odwolanie dotyezqee rozstrzygni~eia konkursu w ciqgu 7 dni

od dnia ogloszenia 0 rozstrzygnierciu.
7. Odwolanie zlotone po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwotanie rozpatrywane jest w tenninie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwotania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozllzinl XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Dokumenty dotycz'lce postc;powania konkursowego przechowywane S,! w siedzibie Udzielaj'lcego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
DyrektoraSzpitala WolskiegoNr /25/20/9

z dnia 03.06.20/9 r.

Warszawa, dn ia .

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

OFERTA

na udzielanie calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie medycyny

ratunkowej w ramach panstwowego s~'stemu ratownictwa medycznego w siedzibie Szpitala Wolskicgo

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL... .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywan ia zawodu .

Specjal izacj a w zakresie (stopien speejal izaej i ) .

Nr dokumentu specj alizacj i.. .

Nr ksi~gi rejestrowej w rejestrze indywidualnyeh speejalistycznych praktyk lekarskieh wykonywanyeh

w przedsi~biorslWie podmiotu leezniezego prowadzonego przez wlaSciw~ ORL .

Nr wpisu do ewideneji dzialalnosei gospodarezej! data rozpoez~eia dzialalnosci wg CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu .

Adres zamieszkania .

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

Przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie ealodobowych speejalistyeznyeh .wiadezen zdrowolnyeh
w zakresie medyeyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zgodnie z pnedmiotem zam6wienia
wskazanym w Szezeg610w)'eh Warunkach Konkursu Of crt, na zasadaeh okreSlon)'eh we wzone umowy na
udzielanie .wiadezen zdrowotnych obj~lyeh konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, IZ:

I. Zapoznal si~ z tresci~ ogloszenia 0 konkursie. "Szezeg610wymi warunkami konkursu ofen" oraz postanowieniami
okreSlonymi we wzorze umowy i je akeeptuje.

2. Swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie, W

miejseu wskazanym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz przy utyciu sprz~tu nale4eego do Udzielaj~eego
zam6wienia.

I. Prowadzi Speejalistyezn~ Indywidualn'l! Indywidualn~ Praktyk~ Lekarsk~' w przedsi~biorstwie podmiotu
leezniezego w dziedzinie ...............................................• wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc
lecznie~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionym na wst~pie niniejszej ofeny.

2. Swiadezen zdrowotnyeh udzielac b~dzie osobiSeie.

3. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosei eywilnej (OC) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~
w wysokosei .

4. Oswiadeza, it Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tym
przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyezyn le4eych po Slronie oferenta.
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5. Deklaruje rninirnalnq Iiczb~ 12-sto godzinnych cykli "ykonywania swiadczen zdrowotnych w rniesiqcu:
.................. Cykli (obejrnujqcych udzielanie swiadczen zar6wno w dni powszednie jak r6wnieZ w soboty, niedziele
i swi~ta).

6. Deklaruje rnaksyrnalnq liczb~ 12-sto godzinnyeh eykli "ykonywania swiadczen zdrowotnych w rniesiqcu:
.................. Cykli (obejrnujqcyeh udzielanie swiadczen zar6wno w dni powszedniejak r6wnieZ w soboty, niedziele
i swi~ta).

7. Proponuje nast~pujqcq kwot~ nalemosci za realizacj~ zam6wienia: wysokosc stawki w kwocie zl
brutto za kaZdq godzin~ wykonywania swiadczen zdrowornych.

8. Zakres posiadanyeh kwalifikacj i udokumentowal zalqcmikami od nr 3a do nr. .

9. Oswiadcza, iZ swiadczen zdrowotnyeh w zakresie obj~tym konkursem udzielal w jednostkach systemu ratownictwa
medycmego! izbie przyj~c przez okres Iat i zobowiqzuje si~ do okazania na Zqdanie Udzielajqcego
zam6wienia dokument6w potwierdzajqcych wskazanq ilosc lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

I. Poswiadczony aktualny wydruk z CEIDG - zaL "' I.
2. Poswiadczona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnosc lecmiczq - zgodnie z ustawq

o dzialalnosci lecmiczej - prowadzonego przez ORL - zal. I" 2,
3. Kopie dokument6w dotyczqcych prawa "ykonywania zawodu lekarza i posiadanych kwalifikacji, w tym

specjalizacji:
a) dyplom ukonczenia studi6w;
b) prawo wykonywania zawodu lekarza;
e) dyplom potwierdzajqcy uzyskanie tytuJu specjalisty, specjalizacji IIlub I stopnia w odpowiedniej dziedzinie,

lekarz medycyny ratunkowej w trakcie specjalizacji, rezydent w zakresie medycyny ratunkowej po
ukonczeniu 2 roku specjalizacji lub 3000 godzin pracy w SOR, specjalista Internista, lekarz anestezjolog,
lekarz specjalizujqcy si~ w intern ie, medycynie rodzinnej i anestezjologii, chirurg og61ny specjalista.

d) inne dokumenty potwierdzajqce kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe - zal. I"3a, 3b, ltd.
4. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferent udzielal swiadczen zdrowornych w zakresie medycyny ratunkowej w

jednostkach systemu ratownietwa medycmego z podaniem okres6w, w kt6rych uslugi te by1y swiadczone - wI. 11,4,
5. Zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeeiwwskazal\ do wykonywania swiadczen zdrowotnych obj~tyeh przedmiotem

zam6wienia - :al. nr 5,
I. Kserokopia polisy OC - zal. 11,6.

(podpis i pieezre oferenta)

• niepotrzebne skre.slic
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Zalqcznik Nr 4 do zarzqdzenia
Dyrekloro Szpilala Wolskiego nr /25/20/9

z dnia 03.06.2019 r.

WZ6R UMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W

ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM W RAMACH
PANSTWOWEGO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

zawarta w dniu 2019 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Ann~' Gostyliskiej Samodzielnym Publieznym Zakladem Opiek;
Zdrowotnej, zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarezy, pod nr
KRS:0000226288, posiadaj~eym NIP 527.10-45.483 oraz REGON 011035381, reprezentowanym przez:
Dyreklora - Roberta Mazura

zwanym dalej Udzielaj~eym zamowienia

a
Panem/Pani~ , adres: .
zarejestrowanym w ewideneji dzialalnosci gospodarezej nr ,
posiadaj~eym NIP i REGON .

zwanym dalej Przyjmuj~eym zamowienie

I~eznie zwanyeh Stronami

Przyjmujqcy zamawienie zoslal wybrany w wyniku konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych iwiadczen
zdrowolnych przez podmioty okrdlone wart. 26 IIsl. I USI(MYz dnia 15 kwielnio 201/ r. 0 dzialalnosci leczniczej
(Ieksljedn. Dz. U.z 20/8 r.. poz. 2/90 z pain. zm.).

~I
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zamowienia na wykonywanie ealodobowyeh speejalistyeznyeh

swiadezeli zdrowotnyeh w zakresie medyeyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramaeh
paJistwowego systemu ratownietwa medyeznego Szpitala Wolskiego, zwanyeh dalej swiadezeniami zdrowotnymi,
dla paejentow Udzielaj~eego zamowienia w szezegolnosci dla osob b~d~eyeh swiadezeniobioreami w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow
publieznyeh.

2. Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zuje si~ do wykonywania ealodobowyeh speejalistyeznyeh swiadezeli
zdrowotnyeh w zakresie medyeyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w 12-sto godzinnyeh
eyklaeh, ktoryeh ilose okreSlona zostala w ~ 10 ust. I, a w szezegolnosci do:

a) udzielania swiadezeli zdrowotnyeh polegaj~eyeh na wst~pnej diagnostyee i podj~eiu leezenia w zakresie
niezb~dnym do stabilizaeji funkeji tyeiowyeh osob znajduj~eyeh si~ w stanie naglego zagrotenia tycia lub
zdrowia. w tym przeprowadzania oeeny wst~pnej i badania lekarskiego oraz wykonywania wszelkich
ezynnosci zwi¥3nyeh z zapewnieniem paejentom kontynuaeji leezenia adekwatnego do ieh stanu zdrowia,
wynikaj~eego z przepisow ustawy 0 Palistwowym Ratownielwie Medyeznym i standardow post~powania
medyeznego z zakresu medyeyny ratunkowej,

b) udzielania swiadezeli zdrowotnyeh oraz porad obejmuj~eyeh swiadezenia diagnostyezno - terapeutyezne
paejentom hospitalizowanym w SOR.

3. Swiadezenia, 0 ktoryeh mowa w ust. 2 udzielane b~d~ w eyklaeh trwaj~eyeh do 12 kolejnyeh godzin, zarowno
w dni powszednie (I~eznie z sobotami) oraz w niedziele i swi~ta, w godzinaeh od 8.00 do 20.00 lub od 20.00 do
8.00 dnia nast~pnego, przy ezym po katdym zakoliezonym eyklu Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zany jest do
przekazania lekarzom przejmuj~eym realizaej~ swiadezeli zdrowotnyeh w ramaeh kolejnyeh eykli wszelkieh
danyeh 0 paejentaeh pozostaj~eyeh w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, obejmuj~eyeh dane istotne dla dalszego
proeesu leezniezego danego paejenta - bez prawa do odr~bnego wynagrodzenia.

4. W ramach udzielania swiadezeli stanowi~cyeh przedmiot niniejszej umowy Przyjmuj~ey zamowienie jest
zobowi~zany do spo~dzania i przekazywania raportow lekarskich w sposob przyj~ty u Udzielaj~cego
zam6wienia.

5. Za wykonywanie ezynnosei, 0 ktorych mowa w ust. 4 Przyjmuj~eemu zamowienie nie przysluguje dodatkowe
wynagrodzenie.

6. UdzielajqC)' zamowienia dopuszcza motliwose udzielania swiadezeli zdrowotnyeh obj~tych niniejs~ umowq
w ilosei nie wi~kszej nit 2 nast~pujqee bezposrednio po sobie 12.sto godzinne eykle, tj. udzielania swiadezeli nie
dlutej nit przez 24 kolejne godziny, z zastrzeZeniem ust. 5 niniejszego paragrafu .
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7. Na podstawie niniejszej umowy Udzielaj~ey zam6wienia powierza Przyjmujqeemu zam6wienie funkej~ lekarza
koordynuj~cego (dla lekarzy systemu), polegaj~q na podejmowaniu wszelkich ezynnosci i dzialan zwi~nych
z organizaej~ udzielania swiadczen zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w tym sprawowania
nadzo'll nad przebiegiem wykonywania swiadczen, wydawania polecen i wi'l2<!cyeh deeyzji. Powierzenie
ezynnosci koordynatora nast~puje na ezas danego cyklu, w kt6rym Przyjmuj~ey zam6wienie realizuje przedmiot
umowy na zasadaeh wskazanyeh w us!. I - 4 niniejszego paragrafu oraz ~2 us!. I i 2. Raport z wykonywanych
ezynnosci lekarza koordynatora Prz}'jmuj~ey zam6wienie zobowi~zany jest sporz~dzie w ramach obowiijzk6w
obj~tyeh przedmiotem umowy w formie wpisu do ksi~gi raport6w lekarza koordynuj~cego. Wykonywanie
ezynnosci lekarza koordynatora nie uprawnia do otrzymania odr~bnego wynagrodzenia.

8. W ramach obowi~zk6w obj~tyeh niniejs~ umow~ Przyjrnujqe}' zarn6wienie zobowi~zany jest realizowae
ezynnosci koordynatora w przypadku, w kt6rym wskazany w harmonogramie przez Udzielajqcego zarn6wienia
koordynator SOR wyznaczy Przyjrnujqeego zam6wienie do czasowego przej~eia ezynnosci koordynowania
pracy w SOR. Z tytulu powierzenia zadan koordynatora Przyjmuj~cy zam6wienie nie jest uprawniony do
dodatkowego wynagrodzenia.

~ 2
I. Przyjmujqey zam6wienie zobowi~zuje si~ do udzielania swiadczen zdrowotnych. 0 kt6rych mowa w ~ I

w dniach i godzinaeh okreslonych w harmonogramie, spo~dzanym w formie pisemnej - wed lug wzo'll
stanowi~cego Zal~cznik or I do niniejszej umowy - na okresy miesi~czne, uzgodnionym z Kierownikiem
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub innq osob~ wskazanq przez Udzielajqeego zarn6wienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6ryeh mowa w us!. I podlegajq kaMorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~eego zarn6wienia, przed rozpoez~ciem miesiijca kt6rego dotyc~.

3. W ramaeh przedmiotu umowy Przyjrnujqey zarn6wienie zobowiijzuje si~ do uezestoiezenia, nie wi~eej nii raz
w miesiijeu przez maksymalnie 2 godziny, pOlOharmonogramami opisanymi w ust. I i 2, w organizowanyeh przez
Udzielajqeego zarn6wienia spotkaniaeh dotye~eyeh funkcjonowania SOR oraz standard6w medycznych
w dziedzinie ratownietwa medycznego bez dodatkowego wynagrodzenia oraz uczestniezenia w odprawach
i innyeh spotkaniaeh personelu medyeznego, organizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 0 kt6rych
mowa w Regulaminie tego Oddzialu.

p
Przyjrnujqey zarn6wienie zobowiijzuje si~ do "ykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ I nrnle)Szej umowy
i oswiadcza, ii wykonywae je b~dzie z zachowaniem nalelytej starannosci, zgodnie z posiadanij wied~ medycznij
i standardami post~powania obowiijzujijcymi w zakresie chor6b wewn~trznyeh, na zasadach wynikajijcych z usta"y
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 537), ustawy 0 dzialalnoSci leczniczej (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z p6in. zm) ustawy 0 Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2195 z p6in. zm.), ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publicznyeh (tekst
jedn. Dz. U z 2018 r.. pOl. 1510 z p6in. zm.), ustawy 0 prawaeh pacjenta i Rzeczniku Praw Paejenta (tekstjedn. Dz.
U. z 2017 r.• poz. 1318 z pMn. zm.), przepis6w dotye~cych oehrony danych osobowych i innych przepis6w
regulujijcyeh zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadezen zdrowotoyeh w podmiotaeh
leezniczych nie b~dijcych przedsi~biorcami.

~4
I. Swiadczenia zdrowotne obj~te niniejs~ umowij udzielane b~dij przez Przyjrnujijeego zarn6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, w ramach Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, przy ulyeiu sprz~tu medyeznego
oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu znana! z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielajijccgo
zarn6wienia najpMniej w dniu rozpoez~eia udzielania swiadezen', stanowiijcych w!asnose Udzielajijccgo
zarn6wienia. Sprz~t i aparatura spelniajij "ymagania niezb~dne do wykonywania swiadezen obj~tych niniejs~
umow'l.

2. Przyjrnuj~ey zarn6wienie zobowiijzuje si~ do korzystania z pomieszezen oraz sprz~tu
i aparatury medyeznej, naleZljcyeh do Udzielaj~eego zarn6wienia zgodnie z ieh przeznaczeniem i w celach
okreslonyeh w niniejszej umowie.

3. Przyjmujqey zam6wienie zobowiijzuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medyeznego naleZljcego do
Udzielajijeego zarn6wienia, uszkodzonego w wyniku dzia!an zawinionyeh przez Przyjrnujqeego zarn6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony, tj. w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12,2020 r.

~6
Zleeenia na badanie diagnostyezne i transport b~dij wystawiane przez Przyjrnujijeego zarn6wienie, wedlug zasad
obowiijzujijcych u Udzielajqeego zam6wienia, z kt6rymi Przyjrnuj~ey zam6wienie zosta! zapoznany.

P
I. Przyjrnujijey zarn6wienie zobowi~zuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotnyeh

wskazanych w umowach zawartyeh przez Udzielaj~ccgo zarn6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia
i innymi podmiotami oraz przepisach i lOsadach obowiijzuj~cych u Udzielajqeego zam6wienia.
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• 2. Nie p6miej nil z dniem zawareia umowy Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zany jest do zapoznania si~
z zasadami i proeedurami funkejonowania Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Szpitala Wolskiego, wynikaj~eymi
z Regulaminu SOR oraz pozostalyeh akt6w wewn~trznyeh obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~eego Zam6wienia
dotye~eyeh Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, kt6re zostaly Przyjmuj~eemu zam6wienie udost~pnione
w toku posl~powania konkursowego. Realizaej~ ww. obowi~zku Przyjmuj~ey zam6wienie potwierdza podpisem
na niniejszej umowie.

3. Na 4danie Udzielaj~cego zam6wienia, Przyjmuj~ey zam6wien!e zobowi~zany jest do przedstawienia
znajduj~eyeh si~ w jego dyspozyeji dokument6w zwi~zanyeh z realizaej~ przedmiotu umowy wymaganyeh przez
NFZ lub innego p1amika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~8
Przyjmuj~ey zam6wien!e zobowi~zuje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz
dokumentaeji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi~zuj~eymi w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh
przedsi~bioreami oraz przepisami i zasadami obowi¥uj~eymi u Udzielaj~eego zam6wienia, w tym z ulyeiem
systemu informatyeznego Szpitala Wolskiego, w tym dotye~eymi proeedur zwi~zanyeh z oehron~ danyeh
osobowyeh.

~9
I. Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne Przyjmuj~eemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie

w kwocie stanowi~eej iloezyn liezby godzin zrealizowanyeh przez Przyjmuj~eego zam6wienie w danym
miesi~eu przez stawk~ godzinow~ w kwoeie zl brulto (slownie: .
zlotyeh).

2. L~ezna szaeunkowa wartose umowy wynos!.. .

3. Nalelnosci z tytulu realizaeji umowy za okres sprawozdawezy Udzielaj~ey zam6wienia wyplaea, za miesi~e
poprzedni, w terminie do 30 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmuj~eego zam6wienie faktury wraz
z zatwierdzonymi sprawozdaniami, 0 kt6ryeh mowa w ~II. POlWierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze
sprawozdaniami jest data wplywu oznaezona prezentat~ Kaneelarii Gl6wnej Szpitala Wolskiego.

4. Podstaw~ wystawienia faktury uprawniaj~eej Przyjmuj~eego zam6wienie do otrzymania zaplaty jest zal~ezenie
do niej sprawozdania zatwierdzonego przez Udzielaj~eego zam6wienia, stanowi~eego potwierdzenie zar6wno
itosei godzin swiadezen zrealizowanyeh w danym miesi~eu, jak i prawidlowe dokonanie wszystkieh wymaganyeh
wpis6w do dokumentaeji medyeznej paejent6w, kt6rym Przyjmuj~ey zam6w!enie udzielil swiadezen
zdrowotnyeh. Brak zatwierdzonego sprawozdania skutkuje uznaniem, il usluga za dany miesi~e nie zostala
zreal izowana.

5. Nalemose za wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~eemu zam6wienie na jego
raehunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci~lenia raehunku bankowego
Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 10
I. Minimalna itose 12-s10 godzinnyeh eykli udzielania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~I ust. 2 wynosi

..... eykli w miesi~eu. Przeci~ma maksymalna itose 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezen zdrowotnyeh
w stosunku miesi~eznym nie powinna przekroezye ..... eykli.

2. Wynikaj~ee z ust. 1 zapotrzebowanie na minimaln~ ilose zakontraktowanyeh 12-sto godzinnyeh eykli udzielania
swiadezen zdrowotnyeh mOle ulee zmniejszeniu w przypadkaeh uzasadnionyeh organizaej~ funkejonowania
kom6rki organizaeyjnej, w kt6rej realizowane s~ swiadezenia b~dz zmniejszeniem srodk6w finansowyeh
uzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnik6w. Zmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy
miesi~ezne i nie wymaga spo~dzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

3. Udzielaj~ey zam6wienia mOle powierzye Przyjmuj~eemu zam6wien!e wi~ks~ ilose swiadezen obj~tyeh
niniejs~ umow~, skutkuj~eyeh przekroezeniem itosei 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezen zdrowotnyeh
wskazanej w ust. I, w ramaeh srodk6w pieni~lnyeh przeznaezonyeh na ieh sfinansowanie poehodz~eyeh z NFZ
lub od innyeh platnik6w, jednak nie wi~eej nil 0 4 eykle.

~11
I. Przyjmuhey zam6wienie zobowi~zany jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdan z Iiezby zrealizowanyeh

pelnyeh 12- sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~ 9 ust. 3 i 4 umowy, wg
wzoru stanowi~cego zal~eznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6ryeh mowa w ust. I oraz ~ 9 ust. 3 i 4 skladane s~ po zakonezeniu miesi~ea kalendarzowego
oraz po zatwierdzeniu, w terminie do 5 dnia roboezego kaldego miesi~ea za miesi~e poprzedni. Sprawozdania, po
weryfikaeji przepraeowanyeh godzin oraz realizaeji obowi~zk6w zwi~zanyeh z prowadzeniem dokumentaeji
medyeznej, zatwierdza Kierownik Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub inna osoba wskazana przez
Udzielaj~ce~o zamo""icnia.

~ 12
Przyjmuj~ey zam6w!en!e zobowi~zuje si~ do:



a) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~cego zam6wienia, Narodowy Funduszu ldrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danych i informacji niezb~dnych do przeprowadzenia
kontroli,

b) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzielaj~cego zam6wienie w zwi~zku z niniejsZ<j
umow~ i realizacji pozostalych obowi¥k6w dotycZ<jcych identyfikator6w okreslonych w aktach
wewn~trznych Szpitala Wolskiego,

c) przestrzegania procedur obowi~zuj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia zwi~nych z wykonywaniem
swiadczen zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

~ 13
Przyjmuj~cy zam6wienie nie mo~e prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczaj~cej poza zakres
wynikaj~cy z zawartej umowy i konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielaj~cego
zam6wienia.

~ 14
Udzielaj~cy zam6wienia zobowi~zuje si~ zabezpieczyc obslug~ piel~gniarsk~ oraz administracyjn~ i gospodarcZ<j
w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizacji zadan obj~tych niniejsZ<j umow~ Prlyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do wsp6lpracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 16
I. Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn letqcych po jego stronie,

a w szczeg61noSci wynikaj~cych z:

a) nieprawidlowego i niezgodnego z obowi~zuj~cymi standardami posl~powania medycznego oraz wymogami
okreslonymi w ustawie 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty udzielenia swiadczenia zdrowotnego,

b) niewykonania lub niewlasciwego wykonania obowi~zk6w wynikaj~cych z niniejszej umowy,
c) nieprawidlowego wystawiania recept podlegaj~cych refundacji przez Narodowy Fundusz ldrowia,
d) przedstawienia danych stanowi~cych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
e) nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
f) braku realizacji zalecen pokontrolnych,
g) nieprawidlowego wprowadzania danych zwi~nych z realizacj~ procedur, a wymaganych przez NFl.

2. Udzielaj~C)' zam6wienia uprawniony jcst do tqdania od Przyjmuj~cego zam6wienie pokrycia szkody
wy~dzonej niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zam6wienie niniejszej
umowy, w tym m.in. koszt6w swiadczen nieoplaconych przez NFl lub innych platnik6w z tego t)'lulu oraz kar
umownych i obowi~zk6w odszkodowawczych nalo~onych na Udzielaj~cego zam6wienia przez NFl lub innych
platnik6w w umowach zawartych z Udzielaj~cym zam6wienia.

3. Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do tqdania od Przyjmuj~eego zam6wienie zaplaty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych cykli
z op6inieniem, zawinione przez Przyjmuj~cego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadczen lub wczesniejsze
opuszczenie SOR, kt6ra to kara przysluguje Udzielaj~cemu zam6wienie niezale~nie od braku zaplaty za kazd~
rozpocz~t~ godzin~ sp6inienia lub niewykonywania pracy. Wysokosc kary umownej za ka~d~ rozpocz~~ godzin~
sp6inienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki godzinowej okreslonej w ~9 usl. I umo,",y. Za szkody
przekraczaj~ce wysokosc ww. kary, Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na
zasadach og6lnych.

4. W przypadku nieuzasadnionego rozwi~zania przez Przyjmuj~cego zam6wienie niniejszej umowy, samowolnego
zaprzestania realizacji umowy lub nie zachowania procedur dotycZ<jcych trybu rozwi~zania umowy Udzielaj~cy
zam6wienia uprawniony jest do ~~dania od Przyjmuj~cego zam6wienie zaplaty kary umownej w wysokosci 20
% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w ~ 9 Usl. 2.

5. W przypadkach innych ni~ wskazane w usl. 2 i 3 lub w przypadkach, w kt6rych szkoda przekracza wysokosc
zastrzeronej kary umownej, Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc odszkodowawcZ<j za szkody
spowodowane niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem umowy na zasadach og6lnych, okreslonych
w kodeksie cywilnym

~ 17
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do:

I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej ohejmuj~cej szkody b~d~ce
nast~pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen
zdrowotnych - zgodnie z art. 25 usl. I pkl. I uslawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz RozporZ<jdzenia Ministra
Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi~zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
podmiotu wykonuj~cego dzialalnosc lecznicZ<j(Dz. U. z 2019 r, pOZ.866),

2) utrzymywania przez caly okres obowi~zywania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wanosci
uhezpieczenia okreslonych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pkt. I,
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3) przekazania w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy. zaSwiadezenia potwierdzaj~eego zdolnosc do
wykonywania powierzonej praey, wystawionego przez lekarza medyeyny praey, w tym w zakresie wymog6w
sanitamo - epidemiologieznyeh. Koszty zaswiadezenia ponosi I'rzyjmuj~ey zam6wicnie.

4)' zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Izb~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsea udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz przedlotenia Udzielaj~eemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~eego dokonanie w/w wpisu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod rygorem
rozwi~nia umowy, 0 He powytszy dokument nie zostal dol~ezony w post~powaniu konkursowym do
formularza oferty.

~ 18
1. W zwi~zku z udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh zam6wieniem I'rzyjmuj~ey zam6wienie

zobowi~zany jest do wydawania paejentom zaswiadezen 0 ezasowej niezdolnosci do praey oraz wystawiania
reeept zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisaeh prawa.

2. Realizuj~e przedmiot umowy Przyjmuj~ey zamnwicnie zobowi~zany jest do wystawiania reeept na produkty
leeznieze zleeone paejentom w zwi~zku z udzielonymi im swiadezeniami zdrowotnymi z zaehowaniem wszelkieh
wymognw okreslonyeh przepisami prawa i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Oruki reeept dostareza
Udzielajqey zamnwienia.

~ 19
1. I'rzyjmuj~cy zamnwicnic zobowi~zujc si~ do zaehowania w tajemniey wszelkieh informaeji, 0 ktnryeh powzi~l

wiadomosc przy realizaeji postanowien niniejszej umo"y i ktnre stanowi~ tajemnie~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepisnw ustawy 0 zwalezaniu nieuezeiwej konkureneji (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 419)
oraz podlegaj~ oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh, zgodnie z wymogami
obowi~zuj~eymi u Udziclaj~eego zamnwienia.

2. Udzielaj~ey zamnwienia powierza I'rzyjmuj~eemu zamnwienie dane osobowe paejent6w, obejmuj~ee dane
wyszezegnlnione w rozpor~dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajnw, zakresnw
i wzornw dokumentaeji medyeznej oraz sposobu jej przetwarzania (Oz. U. z 2015 r., poz. 2069) oraz ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodknw publieznyeh (tekst jedn. Oz. U z 2018 r., poz. 1510
z pntn. zm), ktnre to dane I'rzyjmuj~ey zamnwienie zobowi~zuje si~ przetwarzac zgodnie z przepisami ustawy 0

oehronie danyeh osobowyeh.

3. I'rzyjmuj~ey zamnwienie oswiadeza, te znany jest mu fakt, it tresc niniejszej umowy, a w szezegnlnosci
przedmiot umowy i wysokosc wynagrodzenia stanowi~ informaej~ publiezn~ w rozumieniu art. I ust. I ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informaeji publieznej (tekstjedn. Oz. U. z 2018 r., pOl. 1330 z p6tn. zm.),
ktnra podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeteniem ust. 4 i 5.

4. I'rz~jmujqey zamnwicnie wyrata zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 ktnrej mowa w ust. 3, zawartyeh w
niniejszej umowie dotye~eyeh go danyeh osobowyeh w zakresie obejmuj~eym imi~ i nazwisko, a takte inne dane
"ymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. Ola eel6w zwi~zanyeh z realizaej~ umowy Udzielaj~ey zamnwienia upowamia I'rzyjmuj~eego zamnwienie do
przetwarzania danyeh osobowyeh paejcntnw, ktnrym I'rzyjmuj~cy Zamnwienic udzielac b~dzie swiadezen
zdrowotnyeh, w zakresie i dla eelnw zwi~nyeh z realizaej~ zleeonyeh niniejs~ umow~ swiadezen zdrowotnyeh
oraz wymaganyeh stosownymi przepisami ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku I'rawa I'aejenta, ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh. I'rzetwarzanie danyeh osobowyeh
przez Przyjmuj~ecgo zamnwien;c dokonywane jest na sprz~cie informatyeznym nale~eym do Udzielaj~cego
zamnwicnia i podlega przepisom reguluj~eym zasady oehrony danyeh osobowyeh i proeedurom obowi~zuj~eym
u Udzielaj~eego zamnwienia i z tego tytulu I'rzyjmuj~ey zamnwicnie ponosi odpowiedzialnosc wynikaj~e~ z
ww. przepisnw oraz przepis6w dotye~eyeh oehrony danyeh osobowyeh. Upowatnienie do przetwarzania danyeh
osobowyeh oraz Oswiadezenie podpisane przez I'rzyjmuj~eego zamnwienie stanowi~ integraln~ ez~sc umowy.

6. Ze wzgl~du na tajemnie~ przedsi~biorey udost~pnieniu. 0 kt6rym mowa w ust. I, nie b~d~ pOOlegaly
informaeje .

~ 20
I. I'rlyjmujqey zamnwienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadezen:

a) przerw nie przekraezaj~eyeh l~eznie 30 dni kalendarzowyeh roeznie, przypadaj~eyeh w okresie
obowi~zywania umowy, kt6re to dni uwzgl~dnia si~ w harmonogramaeh spo~dzanyeh przez Udzielaj~eego
zam6wienie, z zastrzezeniem ust. 2.

b) przerwy zwi~zanej z potwierdzonym udzialem I'rzyjmuj~eego zamnwienie w szkoleniaeh, sympozjaeh,
zjazdaeh z zastrzeteniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w ust. I "ymaga zgody Udzielaj~eego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadezen zdrowotnyeh zgodnie

z harmonogramem przez I'rzyjmuj~eego zamnwienic, w przypadku niezdolnosei do wykonywania swiadezen
spowodowanyeh ehorob~, udokumentowanyeh zaswiadezeniem lekarskim, 0 He I'rz~jmuj~ey zamnwicnie
niezwloeznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~ecgo zam6wieuia.
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Udzielaj~c)' zamowienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~cego zamowienie od wykonywania swiadczen
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjaSniaj~cego, w przypadku gdy do Udzielaj~cego
zamowienia wplynie skarga lub zastrzetenie dotyc~ce sposobu "'ykonywania, przez Przyjmuj~cego zamowienie,
swiadczen zdrowotnych obj~tyeh niniejs~ umow~, w tym zwi~zanyeh z prowadzeniem dokumentacji medycznej
b~M przekazywaniem danych wymaganych przez NFl.

p2
Umowa ulega rozwi~zaniu w nast~puj~cych przypadkach:

I) z uplywem czasu, na ktory zostala zawarla,
2) na moey porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia katdej ze Stron z zachowaniem 3 miesi~eznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadezenia Udzielaj~cego zamowienia z zachowaniem tygodniowego okresu "'ypowiedzenia

z przyczyn stanowi~eyeh naruszenie istotnyeh warunkow umowy, le4cyeh po stronie Przyjmuj~cego
zamowicnie, a dotye~cych:
a) ograniczenia dost~pnoSci swiadczen, zaw~tenia ich zakresu lub ich niewlaseiwej ilosci i jakosci;
b) nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umow~ terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
c) uzasadnionych skarg pacjentow, uznanych przez Udzielajqccgo zamowicnia zgodnie z procedurami

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, joSli zwi~zane s~ one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub
przepisow prawa reguluj~cych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych;

d) w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 ktorym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~ccgo zamowienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
jeteli Przyjmuhcy zamowienie narusza inne nit wskazane w pkl. 4) postanowienia umowy, istotne dla
zapewnienia prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia,

6) z dniem nast~puj~cym po dniu, w ktorym nast~pilo przekroczenie wartosei umowy,
7) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zamowienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku braku finansowania swiadczen obj~tych umow~ przez publicznego platnika (NFl).

p3
I. Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do rozwi~zania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, jeteli Przyjmuj~cy zamowienie ra4co narusza postanowienia umowy, tj.:

a) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
b) przeniosl prawa i obowi~zki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeei~ bez zgody Udziclaj~cego

zam6wicnia,
c) nie dotrzymal warunk6w okreslonych w ~17 usl. 1,2 i 4 i ~19 usl. Iumowy,
d) ra4co naruszyl pozostalc istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. za ra4ce narnszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w ust. I pkl. 4 uznaje si~
naruszenie obowi~zk6w wynikaj~cych z ~3 i ~19 ust.1 niniejszej umowy, kt6ryeh Przyjmuj~cy zamowicnie nie
zaniechat, pomimo otrzymania od Udzielajqcego zamowienia pisemnego wezwania do ich zaprzestania, a takZe
naruszenie obowi¥k6w zwi~zanych z bezpieczenstwem pacjent6w.

p4
Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do odst~pienia od umowy w przypadku, w kt6rym ulegoie rozwi~zaniu
umowa zawarta przez Udzielaj~cego zamowienia z Narodowym Funduszem ldrowia. Oswiadczenie 0 odst~pieniu
od umowy Udzielaj~cy zam6wienia zloty Przyjmuj~cemu zamowienie na piSmie, niezwlocznie po uzyskaniu
stosownej inforrnacji.

~ 25
Przyjrnujqcy zam6wienie upravmiony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku ra4cego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotye~cyeh wyplaty
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 ust. I i 2, tj. zwloki w jego wyplacie przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Udzielajllcego zamowienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyptacie
w/w wynagrodzenia.

p6
I. W zakresie nieuregulowanym nmleJs~ umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks cywilny, przepisy powolane

w niniejszej umowie oraz art. 3041 Kodeksu pracy.
2. Realizacj~ obowi¥k6w wynikaj~eych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~cy zamowienie.

p7
Umow~ spo~dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla katdej ze Stron.

p8
lmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewamosci.

~ 29
Spory powstale na tie realizacji nmleJszej umowy, kt6rych nie uda si~ zalatwic polubownie,
powszechny wlasciwy dla siedziby Udzielaj~cego zamowienia.

StrollO lJ = ?
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Przyjmujqcy zam6wienie

niepotrzebne zostanie skreslone

UdzieJajqcy zam6wienia

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnic z art. 13 ust. 1 rozp0l'Z'ldzenia !'arlamentu Europcjskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwielnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b tizycznych w zwi<}zkuz przet\'.'arzaniem danych osobO\\o)'ch ( ... ). tzw. (RODD) infonnujemy. ze:

I. administratorem danych osobowych Pr:,yJmuJqcego Zamd ••...ienie jest S:pi/aJ IVolski ;m. dr Anny Gostynskiej
Samod:ielnego Public:nego Zakladu Opieki Zdrowolnej w Warszawie, adres.' ul. Kasprzaka /7. 01-2/1 JVarszawa;

2. administrator wyznac:yllnspeklora Ochrony Danych, z Jaorym mogq sir Pmistwo konlak/awae w sprmmch przetwarzania
Panstwa danych osobowych za posrednictwem poczry eJektroniczne): kancelaria@wofski.med.p/:

3. administrator brdzie przetwarzal PQlistwa dane osobowe no podstawie arl. 6 ust. I lit. b) i c) RODO. tj. przetwarzanie jest
nie:brdne w celu wykonania umow)', kJ6rej stronq jest osoba, kJ6rej dane dotyczq, lub do p(xijrcia dzia/an na tqdanie
osoby. kJ6rej dane doryc:q. przed :awarciem umowy. a talee obowiq:kowa. ciqtqcych na administratorze na podstawie
obowiqzujqcych przepisow prawa, m.in. ustaw wsk.a:anych ponite).;

-I. dane osobowe mogq bye udostfpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow prawa (np. IVarodowemu
Funduszowi Zdrowia). organom i podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli. organom podatkowym,
Zakladowi Ubezpiecze,i Spolecznych), a talee na rzeez podmiotow. : ktorymi adminislrator :a}4.'arl umowr powierzenia
przerwar:ania danych w =wiq:ku z realizacjq uslug na rzee: adminislralOra (np. kancelariq prawnq. dostawcq
oprogramowania. :ewnftr:nym audytorem. :Ieeeniobiorcq iwiadc:qcym us/ugr z zakresu ochrony danych osobowych);

5. administrator nie :amier:a przeka..-ywac Panstwa danyeh osobowyeh do pW1stwa lr:eciego lub organizaeji
mird.~'narodowej;

6. majq Pan.srwo prawo uzyskac kopir swoich danyell osobowych w sied=ibie adminislratora.

Dodatkowo zgodnie: art. /3 ust. 2 ROJ)O informujemy. ie:
I. Pmislwa dane osobowe bfdq przecho"'Y'""ane do momentu up/ywu oleresu pr:edawnienia v.ynikajqcego : ustav.y: dnia 23

kwietnia /964 r. Kodeks cywilrry ora przepisow ltstawy: dnia 27 sierpnia 20N r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
jinansowanych:e srodkOw publicznych i ustawy z dnia 6lislopada 20/8 r. ()prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenla
w :akresie. w Jakim dane umies:c:ane sq w dokumentacji sporzqdzanej dla celOw ;:wiqzanych z prowad=eniem
dokumentacji medyeznej i innyeh celOw wska=anych w Wli'. ustawach;

2. przys/ugllje Pan.srwu prawo dOSlfPU do treSci swoich danych. ieh sproslowania lub ograniczenia przelwarzania. a takte
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pr:etwarzania, prawo do przeniesienia da"ych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego;

3. podanie danych osobov.}'Ch jest dobrowolne. jednakte niezbrdne do :awarcia umoW}'. Konsekwencjq niepodania danych
osobo •.••ych brd:ie brak mo:liwosci realizacji umo}4.Y:

4. administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomat)'zowany w oparciu 0 Pansfl..,a dane osobowe.

dora ipod pis Pf7JimuJqccgo zamowiellic

SfrvJlfJ ;': 7



• Zalqcznik nr I do umolty no udzielanie
calodobowych specja/istycznych swiadczen
:drowotnych w :akresie medycyny ratunkowej w
Szpitalnym Oddziale Ralunkowym

MIESIE;CZNY HARMONOGRAM Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

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

.........................................................................................................................................
(imit; i nazwisko lekarza )

DZIEN ODGODZINY: DO GODZINY: ILOSC 12-STO GODZINNYCH CYKLI
WDANYM DNJU

Razcm

piecz<;cipodpis lekarza piecz<;c i podpis osoby zatwierdzaj~cej



• Zalqcznik nr 2 do umolty na udzie/anie
calodobouych specjalistyc=nych iwjadczen
zdrowornych w zakresie medycyny ratunkowej w
Szpilalnym Oddzia!e Ralunkowym

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

m ies ille...........•...•..••...•................ ro k .

.........................................................................................................................................
(imilf i nazwisko Ickarza )

DZ[EN ODGODZINY: DO GODZINY: [LOSe 12-STOGODZINNYCH CYKLI
WDANYM DNIU

Razem

Czy uzupelniono dokllmenlaej~ medyezn'l: 0 - 13k / 0 - nie .)
.,,)- zavrac~rc odpowiedllie

pieczI'" i podpis lekarza piecz~c i pOOpisosoby zatwierdzaj'lcej


