
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 127/2019

z dnia 03.06.2019 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

PSYCHIATRII W CZF;SCI AMBULATORY JNEJ WOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA
PSYCHICZNEGO

Rozdzial I. POST ANOWIENIA OGOLNE

Niniejsze szczeg6lowe warunki konkursu ofen oa zawieranie um6w oa udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie psychiatrii w cz~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego okreslaj~ m. in.:

a) przedmiot konkursu ofert,
b) kryteria oceny ofert,
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi'}zane ze sposobem przygotowania ofcrty i trybcm ich skJadania.
d) tryb zglaszania i rozpatl)'\vania protest6w oral odwrnan zwi'Jzanych z tymi czynnosciami.

I. W celu prawidlowego przygotowania i z!oienia swojej oferty, oferent winien zapoznac sic; ze wszystkirni inforrnacjami
zawartymi w niniejszych SWKO.

2. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190), art. 140, art. 141, 146 ust. I, art. 147 - 150, 151 ust. 1,2 i 4 -6, art. 152, 153 i art. 154
ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sieepnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych
(tekstjedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z poin. zm.) oraz zar~dzenia Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 12712019 z dn;a
03.06.2019 r. w sprawie udzielenia zam6wienia oa udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
psychiatrii w cz~sci ambul_toryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na
wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zarz'}dzeniem.

3. Udzielajc,cy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skJadania ofert, przesuni~cia
terminu skJadania ofert, uniewatnienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu rozstrzygni~cia
post~powania w przypadku koniecznosci uzupdnienia dokumentow przez oferenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie maj'l przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.
5. lIekroe w "Szczegolowych warunkach konkursu ofert" oraz w zal~cznikach do tego dokumentujest mow_ 0:

I) oferencie - to rozumie si~ przez to podmiol, 0 ktorym mowa art. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o
dzialalnosci leczniczej. zarejestrowany jako podmiot wykonujqcy dzialalnosc lecznicZ<J w formie indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 ktorej mowa w ustawie 0 dzialalnosci leczniczej.

2) Udziel_jqcym zamowieni_ • rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostyrlskiej Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formnlarzu oferty - rozumie si~ przez to obowi~zujqcy fonnularz oferty przygotowany przez Udzielajqcego
zam6wienia. stanowi'lcy zal~cznik nr 3 do zarz,!dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnych";

4) swiadczeniach zdrm,,'otnych - rozumie si~ przez to swiadczenia. 0 ktorych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych obejmuj~ce specjalistyczne swiadczenia
zdrowotne w zakresie psychiatrii w czc;sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. wykonywane w
godzinach pracy poradni. w szczeg61nosci dla os6b b~d'lcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych;

5) umo","'ie - rozumie siC;przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj,!cego zam6wienia. stanowi'lcy zalttcznik Dr"
do zarze,dzenia wskazanego w pkt. 3 ••Postanowieti og6Inych".

6) dni powszedoie - dni tygodnia od poniedzialku do pi~lku z wylqczeniem swiqt.

Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO

I. Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie psychiatrii W CZc;SCl

ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w dnj powszednie w godzinach zgodnie z Rozdz. I ust.5 pkt 4.
2. Wykon)'\vanie swiadczen zdrowotnych stanowi,!cych przedmiot zam6wienia obejrnuje okres ad dnia 01 Iipca 2019 r. do

dni_ 31 grudnia 2020 r.
3. 4czna szacunkowa Iiczba godzin obj~ta zamowieniem wynosi przeci~tnie w miesiqcu 136 godzin (1781 punkty).
4. 4czna liczba punktow NFZ do zrealizowania dla calosci swiadczerl udzielanych obj~tych zamowieniem w cz~sci

ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowi_ Psychicznego wynosi:32058 pkt (2448 godz. Iqcznie).
5. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan" wybrane najkorzystniejsze oferty, w Iiczbie

zapewniaj"cej wyczerpanie liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie swiadczen wskazanej w pkt. 3, zawieraj'lce
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propozycje cenowe znajduj~ce pokrycie w wielkosci srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.
6. SzczegOiowe warunki wykonywania swiadczen okreslajll odpovr'iednie przepisy, a w szczeg61nosci przepisy ustawy z dnia

27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych oraz postanowienia um6w
zawartyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent moie si~ zapoznae w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia.

RozdziallIl. W ARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~ey prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~ey odpowiednimi kwalifikaejami:
uzyskali tytul specjalistyl specjalizacja II w dziedzinie psychiatrii lub w trakcie specjalizacji po ukonczeniu 1 roku
specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

2. \Varunkiem dopuszczenia do udzialu w postt;powaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze prowadzonym
przez wlaSciw~ okr~gow~ rad~ lekarsk~ 0 wykonywaniu dzialalnosei leezniezej w formie indywidualnej specjalistycznej
praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisach ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

3. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna. zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych SWKO na
formularzu udostt;pnionym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz zawierac wszystkie wymagane oswiadczenia i
dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci fonnularza ofertowego.

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

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczeg6lowych warunkaeh konkursu ofert"
na fonnularzu udost~pnionym przez Udzielaj(:Jcegozam6wienia.

2. Liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w tygodniu przez jednego oferenta nie powinna bye
mniejsza niz 90 godzin miesillcznie (tj. nie mniejsza nil. 1179 punktow miesillcznie).

3. W przypadku braku moi:liwosci uzgodnienia dni i godzin udzielania swiadczen zdrowotnych z oferentem wybranym W 10ku
postt;powania konkursowego Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega mozliwosc odsti}pienia od zawarcia umowy.

4. Oferenci ponos-Ulwszelkie koszty zwi~ne z przygotowaniem i zlo1:eniemoferty.
5. Ofertt; stanowi wypelniony formularz oferty wg zalqczonego wzoro \\'Tazzal~cznikami \rymienionymi w formularzu oferty.
6. Oferta winna bye spor~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
7. Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki nalery spor~dzie w j~Z)'ku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,

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

jedynie poprzez przekrdlenie blt;dnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
10. Oferent moie wprowadzie zmiany lub wyeofae zloion~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlotenie nowej oferty

zawierajqcej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacj~ 0 wycofaniu oferty zlozonej wczesniej. Wycofanie oferty nastt;puje poprzez
pisemne powiadomienie Udzielaj(Jcego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zlozenie nowej lub wycofaniu
oferty mote nast~pie nie p6iniej jednak nii przed uplywem terminu skladania ofert. Wymogi oznaczenia koperty opisane w
pkt. II stosuje si~ odpowiednio.

II. Ofertt; Wfal z wymaganymi zal~cznikami nalety umiescie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: ,,Konkurs IIa
specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie p.{ycltiatrii w cZfsci ambulatoryjllej Wol.'lkiego Centrum Zdrowia
Psyclricznego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa.

12. Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega, i1: nie jest mo.tliwe J(Jczenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku
pracy zawartym z Udzielaj~cym zam6wienia.

13. Gferta zlo.tona przez oferenta, z kt6rym Szpital \Volski rozwillzal umow~ na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie
obj~tym przedmiotem niniejszego postt;powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le~cych po stronie oferenta -
podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

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

2. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonej przez siebie za zgodnosc z oryginalem.

3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedlo.tonych dokument6w Udzielajqcy zamowienia mote zazi}dac ad oferenta
przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi w~tpliwosci eo do jej prawdziwosci.

4. Gferent jest zobowillzany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuji}cych dzialalnose lecmicZ'J w formie
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indywidualnej specjalistycznej praklyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci
leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERM IN SKLADANIA OFERT

I. Ofertc; sklada siC;w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. 10 a do dnia 13 ez_rwea 2019 r. do godz. 09.30.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~cego zamowienia uprawniony jest Kierownik

Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. tel. 022.38.94.770.

Rozdzial VII. TERM IN ZWIAZANIA OFERTA

Oferent zwi'll"ny jest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A

I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zam6wienia powoluje komisjc; konkursow~.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb postc;powania okresla "Regulamin pracy Komisji konkursowej"

obowi~zuj~cy na podstawie za~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowie,; og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie moie bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w

"Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie koniecmosci wyt'}czenia cztonka komisji konkursowej z przyczyn. 0 kt6rych mowa w pkt. 3, nowego cztonka

komisji powoluje Udzielaj~cy zam6wienia.
5. Udzielaj~cy zam6wienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreslonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liczye bc;dzie, pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj::tcy zamowienia wskazuje nowego przewodnicU)cego. jesli wyt~czenie cztonka komisji konkursowej dotyczy osoby

pelni~cej tc;funkcjc;.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisjc; konkursow~ brak6w formalnych w zloionej ofere ie, Komisja konkursowa wzywa

oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie infonnacj i 0 brakach oa zewn~trmej stronie intemetowej Szpitala
Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~c nazwc; (imic; i nazwisko) oferenta, stwierdzone w ofereie braki oraz
ostateczny lennin ich usuni~cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacjtr 0 odrzuceniu oferty na
zewntrtrznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem ,""ww.wolski.med.pl wskazujl.lc nazwer (imier i nazwisko)
skladaj~cego odrzucon~ ofertc; oraz przyczync; odrwcenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie zlozonych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w
w dniu 13 czerwc. 2019 r. 0 godzini_ 10.00.

Pawilonie II - Sala Konferencyjna

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJACEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA CENA

JEDNOSTKOWA

I. Proponowana przez Udzielajl.lcego zam6wienia maksymalna kwota naleznosci za I punkt rozliczeniowy wykonany,
prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ wynosi:
• 7,50 zl brullo. zajeden punkt NFZ (r6wnowaznej z kwot~ netto - usluga zwolniona z VAT).

2. Ceny wskazane w pkt. I zostaly przyjc;te w oparciu 0 wielkosc srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie swiadczen.
bc;d~cychprzedmiotem zam6wienia.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

KI"),teria ocen)'

I. Kwalifikacje oferenta - 10%
2. Doswiadczenie - 10%
3. Cena -70%
4. Dostc;pnose - 10%
Maksymalna Iiczba punkt6w za ocenc; oferty wynosi: 3,1 pkl.
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Ad. I. Kw.litikacjo oforonI.
Komisj. konkursowa dokonuj~c ocony kwalitikacji oferenla bierzo pod uwag~ nasl~puj~co dokumenly stanowi~ce zal~czniki do
formularza oferty:
• Tytul specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie psychiatrii - 3 pkt.
• Kwalifikacje r6wnoznaczne z I st. specjalizacji z psychiatrii - 2 pkt.
• Dokument potwierdzaj~cy, ze oferent jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii i ukonczyl co najrnniej jeden rok

specjalizacji w tej dziedzinie - 1 pkl.

Maksymalna l~czna nose punktow mozliwych do uzyskania za ocen~ oferty pod wzgl~dem kwalifikacji oferenta wynosi 3,0 pkt.

Ad. 2. Dosl~pnose
Komisja konkursowa dokonujlJc oceoy jakosci udzielanych swiadczeti bierze pod uwag~ sta.! oferenta przy udzielaniu swiadczen
zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej.
DokonujlJc oceny jakosci oa podstawie oswiadczenia oferenta (fonnularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od
1 do 4 kt. Z odnie z nasi u' c m schematem:
Stat udzielaniu swiadczen w zakresie ambulato 'ne' 0 ieki s chiat ezne" uoktow
0-41at
5 -10 lat
11-151at
w ie' 15 lat 4

\V przypadku niepelnych lat kalendarzowych niepelne lata statu pracy zaokr~gla si~ w d61.

Ad. 3. Con.'
DokonujlJc oceny cen proponowanych przez oferenta w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od 1 do 3
pkt., w zaleznosci od ceny zaproponowanej przez oferenta za I punkt rozliczeniowy wykonany, prawidtowo sprawozdany i
wskazany do zaplaty przez NFZ. zgodnie z nasl~puj~cymi zaloteniami:

Cena proponowana przez oferenta Liczba ounktow
7.50 -7.01 zl 1 Dkl.
7,00 - 6,51 zl 20kt.
6,50 - 6.00 z! 3 pkt.

Oferty zawierajqce propozycje cenowe ponizej 6,00 zl za jeden punkt rozhczeniowy wykonany, prawldlowo sprawozdany
i wskazany do zaptaty przez NFZ b~dq uznane za oferty zawierajqce r3Ulco niskq cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia
i ~d~ podlegaly odrzuceniu .

• Ceny obejmuj~ wynagrodzenie brutto

Ad. 4. Dosl~pnosc • D2
Komisja konkursowa dokonujqc oeeny dost~pnosci swiadczen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~ minimalnq
liez odzin udzielania swiadezen w miesi eu oferowan eh rzez oferenta w fonnularzu ofert z odnie z zaloi:eniami:
l\linimalna ilose odzin oferowan eh rzez oferenta elne odzin Liczba unkt6w
90-100 I kt.
101-116 2 kt.
117-130 3 kt.

Maksymalna liczba punklow za ocen~ oferty wynosi: 3,0 pkl.

Oeena koncowa oferty zostanie wyliczona wg nast~pujl.}cego wzoru:

WO = LpK x 10% + LpJ x 10% + LpC x 70% +LpD x 10%

gdzie:
WO ~ocena koncowa oferty
LpK - Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny kwalifikacji oferenla
LpJ - Iiczba plink/ow wynikajqca z oceny jakosci oferenla
LpC - liczba punkt6w wynikajqca z oceny ceny proponowanej pr:ez oferenta
LpD -Iiczba pllnklow wynikajqca = oceny doslrpno.sci oferenla
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Rozdzial XII. ROZSTRZYGNlF;ClE KONKURSU, WARUNKJ ZAWARClA UMOWY

I. ROlStrzygni~cie konkursu 07113Czawskazanie oferentow wybranych w wyniku postc;powania konkursowego w i10sci
wynikaj(Jcej z zapotrzebowania Udzielajllcego zamowienia odnosnie i10sci godzin wykonywania swiadczen stanowhlcych
przedmiot zam6wienia. kt6rzy uzyskali kolejno l~eznie ze wszystkieh kryteri6w najwi~ksZll ilose punkt6w.

2. Rozstrzygniercie konkursu ofert ogtasza siC; w miejscu i terminie okreslonym W ogloszeniu
o konkursie ofert. na tablicy ogtoszen w siedzibie Udzielaj(Jcego zam6wienia oraz na zewnc;trznej stronie intemetowej
Udzielaj~eego zam6wienia, podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsee zamieszkania i adres)
OferentalOferent6w, kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni~eia ofen wyznaeza si~ na dzien 24 czerwca 2019 r, 0 godzinie 11.40,
4. Oferentom wybranym w wyniku posterpowania konkursowego Udzielaj'}cy zam6wienia wskazuje lennin
imiejsce zawarcia i podpisania umawy.

5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewaznienie post~powania
konkursowego w przypadkaeh okreslonych w Regulaminie praey Komisji konkursowej.

6. W przypadku przekroczenia liezby godzin obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku wyboru
wi~kszej ilosci oferentow ze wzgl~du na konieeznose uwzgl~dnienia ofen spelniaj~eyeh kryteria oceny ofen na tym samym
poziomie punktowym, Udzielaj(Jcy zamowienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowie zawartej w tym oferentami
takiej i1os.ci godzin wykonywania swiadczen, ktora umoiliwi dostosowanie warunkow umowy do zapotrzebowania
Udzielaj,!cego zam6wienia.

7. Z oferentami wybranymi w toku niniejszego post~powania konkursowego Udzielaj,!cy zamowienia. na podstawie ofert
zloi.onych przez wybranych oferent6w, zawrze umowy na swiadczenia zdrowotne. w kt6rych wskate dni i godziny
udzielania swiadezen przypadaj~ee dla kazdego z oferentow. Odmowa podpisania umowy przez oferenta oznaezae ~dzie
odst<lpienieod zawarcia umowy.

Rozdzial Xlii. SRODKI ODWOLA WCZE

I. W toku post~powan;a konkursowego, jednakze przed rozstrzygnJ~elem konkursu, oferent moze zlozye do komisji
konkursowej n' terminie 7 dni robocz,}'ch od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w formie pisemnej umotywowany
protest.

2. Protest zloiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci~gu 7 dn; od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi skladaj~eemu

protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba ie z treSci protestu wynika, i.e jest on

bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskarzon~ ezynnose.
6. Oferent, moze zlozye do Udzielaj~eego zamowienia odwolanie dotyeZllee rozstrzygni~cia konkursu w ei~gu 7 dni od dnia

ogloszcnia 0 rozstrzygni~ciu.
7. Odwolanie zlozone po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Od\'y'olanie rozpatrywanejest w terminie 7 dni od dniajego otrzymania. Wniesienie odwoJania wstrzymuje zawarcie umowy

do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POST ANOWlENlA KONCOWE

Dokumenty dotycUfce post~powania konkursowego przechowywane s<}w siedzibie Udzielaj,!cego zam6wienia.
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Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr /27/20/9

z dnia 03.06.20/9 r.

Warszawa, dnia .

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

OF E R TA

na udzielanic spccjalistycznych swiadczeri zdrowotnych w zakresic psychiatrii w cz~sci

ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychiczncgo

Imi~ i nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Kwalifikacje (w zakresie specjalizacji w dziedzinie ps}'chiatrii) .

Nr dokumentu potwierdzaj~cego uzyskanie tytulu specjalisty .

Nr wpisu do rejestru podmiot6w lecmiczych wykonuj~cych dzialalnosc lecznic~ indywidualnlj! indywidualna
specjalistycma praktyka lekarska prowadzona przez wlasciw~
ORL.. .
Data rozpoc~cia dzialalnosci wg. CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

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

I'rzedmlotem nm,eJszej oferty jest udzielanie specjalistycznych !wiadczen zdrowotn)'ch
w zakresie psychialrii w cz~sci ambulaloryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psycbicznel(o zl(odnie z
przedmiolem zam6wienia wskazanym w Szczeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Oferl, na zasadaeh
okr.slonych we wzorze umowy na udzlelanie !wiadczen zdrowolnyeh obj~lyeh konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, It:

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

2. Swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac b~dzie w siedzlbie Szpitala Wolskiego w Warszawie,
w miejscu wskazanym przez Udzielaj~cego zam6wlenia oraz przy uZyciu sprz~tu nale4cego do
Udzielaj~cego zam6wienia.

3. Prowadzi indywldualn~ 1* indywidualnq specjalistycznq praktyk~ lekarskq wpisanq do rejestru podmiot6w
wykonuj~cych dzialalnosc lecznic~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionymi na wst~pie
niniejszej oferty.

4. Swiadczeri zdrowotnych udzielac b~dzle osobiscie.
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5. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosei eywilnej (OC) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~
w "Ysokosci (Zobowi~zuje si~ do przedloienia kopii polisy OC w terminie
okreSlonym we wzorze umo"Y.)*

6. Oswiadeza, ii Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim um0"Y na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le4eyeh po stronie
oferenta.

7. Deklaruje Iiezb~ min oraz max godzin oraz min oraz max punkt6w w
miesi~eu udzielania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh niniejszym post~powaniem konkurs0"Ym.

8. Proponuje wysokosc stawki w kwocie ....•......•................... zl nelto (r6wnowazne z brutto) za I punkt
rozliezeni0"Y "Ykonany, prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ.

8. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zal~eznikami od or 3a do nr. .

9. Oswiadeza, ii swiadezen zdrowotnyeh w zakresie ambulatoryjnej opieki psyehiatryeznej udzielal przez
okres Iat i zobowi~zuje si~ do okazania na 4danie Udzielaj~eego zam6wienia dokument6w
pOlWierdzaj~eyeh wskazan~ ilosc lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

I. Poswiadezony aktualny "Ydruk z CEIDG - zal. nr I,

2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w "Ykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie",! - zgodnie z ustaw~
o dzialalnosci leezniezej - prowadlOnego przez ORL - zal. tIT 2,

3. Kopie dokument6w dotye",!eyeh prawa "Ykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji, w tyrn
speejalizaeji, tj.: dyplom ukonezenia studi6w; prawo "Ykonywania zawOOu lekarza; dokument
pOlWierdzaj~ey uzyskanie tytulu speejalisty lub speejalizaeji no w dziedzinie psyehiatrii, lub dokument
pOlWierdzaj~ey rozpoez~cie speejalizaeji w dziedzinie psyehiatrii (minimum I rok doswiadezenia w
zawodzie) omz inne dokumenty potwierdzaj~ee kwalifikaeje i doswiadezenie zawodowe - zal. nr 3a, 3b,
itd.,

4. Zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do "Ykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh
przedmiotem zam6wienia - zal. I" 4,

5. Kserokopia polisy OC lub zloione oswiadezenie 0 przedlozeniu polisy - zal. nr 5,

6. Wykaz pOOmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie psyehiatrii w szpitalu w
ealodobO\,ym oddziale psyehiatryeznyrn z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadezone - zaL tIT

6.

• niepo/rzebne skreslic

(podpis ipieczfc oferento)

ZASTf;pr,\ , '/f .KTORA
ds. l ~ill uJa ,....

Arka
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Zalqetnik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego nr /27/20/9

z dnia 03.06.2019 r.

WZORUMOWY
UMOWA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE PSYCHIATRII W CZF;SCI AMBULATORY JNEJ WOLSKI EGO CENTRUM ZDROWIA
PSYCHICZNEGO

zawana w dniu 2019 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Goslynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowolnej.

zarejestrowanym w Sqdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. XII Wydzial Gospodarczy, pod or KRS: 0000226288,

posiadajqcym NIP 527-10-45-483 oraz REGON 011035381, reprezeotowaoym przez:

Dyrektora - Roberta [\'htzura

zwanym dalej Udzielajqcym zamowienia

a

PanemlPani'l adres .
zarejestrowanym/" w ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
wpisanymlq do rejestru podmiotow wykonujqcych dzialaloosc leczniczq. or ksi~gi:
posiadajqcymlq NIP i REGON .
zwaoymlq da1ej I'rzyjmujqeym zamowienie

Przyjmujqcy zamoll'ienie :oslal lI'ybrany w wyniku konkursu olert no udzielanie specjalistycznych swiadc:en :drowotnych
pr=e: podmioty akres/one wart. 26 IIs1. J Us/owy: dnia /5 kwietnia 2011 r. 0 dzialo/nosci leczniczej (rekstjedn. D:. U. ;
2018 r., paz. 2/90).

~ 1
I. przedmiotem niniejszej urnowy jest udzielenie zam6wienia oa specjalistyczne ambulatoryjne swiadczenia zdrowotne w

zakresie psychiatrii w cz~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. zwane dalej swiadczeniami
zdrowotnymi, dla pacjentow Szpitala Wolskiego w szczegoloosci dla osob b~dqcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu
przcpisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeoiach opieki zdrowotnej fioaosowanych zc srodkow publicznych.

2. Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzuje si~ do wykonywania specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
psychiatrii w cz~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, zwanych dalej swiadczeniami
zdrowotoymi, a w szczeg61nosci udzielania swiadczen zdrowotnych w ramach ambulatoryjoej opieki specjalistycznej, do
realizacji kt6rych jest uprawniony zgodnie z wymogami okreslonymi w rozp0rl'ldzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.11.2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1396 z pOin. zm.), rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z doia 27.04.2018 r. w sprawie
programu pilotatowego w Centrach Zdrowia Psychicznego (Dz. U. 2018 r. poz. 852 z pow. zm,), w Zarzqdzeniu Nr
41/20181OS0Z Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie okreSienia warunkow
zawierania i realizacji um6w w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzaleznien z p6iniejszymi zmianarni, oraz
zarztldzenie or 55118IDSOZ Prezesa NFZ w sprawie um6w 0 realizacj~ programu pilotatowego w Centrach Zdrowia
Psychicznego.

p
1. Prz)'jrnujflcy zarnowienie zobowi'JZuje si~ do wykonywania specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie

psychiatrii w cz~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w dniach i godzinach okreslonych w
harmonogramie, stanowhtcym Zal~cznik nr t do niniejszej umowy, sporUfdzanym miesi~cznie w formie pisemnej,
uzgodnionym z Kierownikiem Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego lub inn" osobtl wskazan<} przez
Udzielaj:Jcego zarnowienia.

2. Hannonogramy, 0 kt6rych mowa w ust. I podlegajtl kai:dorazowo zatwierdzeniu przez osob~wskazan<} przez
Udzielajilcego zam6wienia, przed rozpocz'tciem miesi"ca kt6rego dotycUf.

p
Prz)'jrnuj'lcy zarn6wienie zobowi¥uje silf do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ I OImeJszej umoW)'
i oswiadcza. it \\'ykonywac je blfdzie z zachowaniem naleZytej starannosci. zgodnie z posiadan~ wiedUf medyczn(J i
standardami post~powania obowiqzujqcymi w zakresie psychiatrii, na zasadach wynikajqcych
z u'tawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty (teks! jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 537), ustawy 0 ochronie zdrowia
psychiczoego (tekstjedo. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z poin. zm.), ustawy 0 dzialalnosci leczniczej (tekstjedn. Dz. U. z 2018
r., po". 2190 z p6in. zm.j, ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (tekst jedo. Dz.
U z 2018 r.. poz. 1510 z pOio. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjeota (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z
pDin. zm.j, ustawy 0 ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z poin. zm.) i ionych przepisow
regulujtlcych zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie
b~dqcych przcdsi~biorcami.

Strooa I z 5



~4
I. Swiadczenia zdrowotne obj~te nImeJsZ1J umow'} udzielane b~d'l przez Przyjmuj~cego zamowienie

w cz~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, a w przypadkach uzasadnionych klinicznie w
miejscu zamieszkania pacjenta przy ulyciu sprz~tu medycznego oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu
mana! z kt6rymi zostaJ zapoznany przez Udzielaj:tcego zamowienia najp6fniej w dniu rozpoczc;cia udzielania
swiadczen*, stanowic,cych wlasnosc Udzielaj"lcego zamowienia. Sprzc;t i apaTatura spelniajq wymagania niezbc;dne do
wykonywania swiadczen obj~tych niniejs,,! umow~,

2. Przyjrnuj:tcy zamowienie zobowi'lZuje siC; do korzystania z pomieszczen craz sprzc;tu i aparatury medycznej,
nalei'4cych do Udzielaj~lcego zamowienia, zgodnie I ich przeznaczeniem iw celach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medycznego naleiljcego do
Udzielaj1tce~o zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionych przez Przyjrnuj:}cego Z<.lmowienie.

4. W przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych klinicznie realilOcja swiadczen zdrowotnych odbywa si~ w miejscu
zamieszkania pacjenta koszty transportu do miejsca zamieszkania pacjenta ponosi Przyjmuj~q' zamowienie.

~S
Umowa zoSlaje lOwarta na czas okreslony od dnia 01.07,2019 r, do doia 31,12,2020 r,

~6
Zlecenia ua badanie diagnostyczne i transport b~d'l wystawiane przez Przyjrnujllcego zamowienie, wedtug zasad
obowi<}Zuj'lcych u Udzielaj:}cego zamowienia, z kt6rymi Przyjrnuj'lC)' zamowienie zastal zapoznany.

P
1. Przyjrnuji}cy zamowienie zobowilOlZuje siC;do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotnych wskazanych

w umowach zawartych przez Udzielaj4}cego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami oraz
przepisach izasadach obowi¥uj<}cych u Udzielaj:tcego zamowienia. z kt6rymi to zasadami zostal zapoznany.

2. Na ~danie Udzielaj4}cego zamowienia Przyjmuj~c)' z:lmowienie zobowi~y jest do przedstawienia dokument6w
wymaganych przez NFl lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~cego
zarnowienia.

3. Przyjrnuj1}cy zarnowienie zobowiqzuje sif; do uczestniczenia w okresO\\I)'ch zebraniach personelu medycznego Czc;sci
Ambulatoryjnej WCZP.

~8
Przyjrnuj~cy zamowienie zobowi(JZuje sh; do prowadzenia dokumcntacji medycznej i statystycznej oraz dokumentacji
wymaganej przez NFl, zgodnie z wymogami obowi(JZuj~cymi w podmiotach leczniczych niebc;d~cych przedsic;biorcami oraz
przepisami i zasadami obowiqzuj~cymi u Udzielaj:tcego zamowienla, w tym z utyciem systemu infonnatycznego Szpitala
Wolskiego, w tym dotycz~cymi procedur zwi¥"nych z ochron~ danych osobowych.

~9
1. Przeciertna maksymalna ilosc w stosunku miesic;cznym na wykonywanie swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ I

ust. 2 wynosi godzin (minimum godzin w miesi~cu) oraz punkt6w (minimum punkt6w w
miesi~cu).

2. la zrealizowane swiadczenia zdrowotne na rzecz os6b uprawnionych do swiadczen na podstawie umowy zawartej
pomif;dzy Szpitalem Wolskim a NFl Przyjmuj4J;cemu zarnowienie przysJuguje wynagrodzenie miesic;cznie w kwocie
stanowi~cej iloczyn liczby wykonanych, prawidlowo sprawozdanych i wskazanych do zaplaty przez NFZ - zgodnie ze
sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w ~ 11 - punkt6w rozliczeniowych NFZ przez stawkc; za 1 punkt w "'Ysokosci .•••.. z.
brutto (slownie: ..... zlotych).

3. L1}czna szacunkowa wartose umowy wynosi zl.
4. Nalelnosci z tytulu realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielaj~c)' zarno""ienia wyplaca, za miesittc poprzedni.

w tenninie do 14 dni po dniu dostarczenia przez Prz)'jrnuj1)cego zamowienie faktury wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 11. Pot\vierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze sprawozdaniem jest data
wpJywu oznaczona prezentat1} Kancelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

5. Nalei:nose za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjrnujqcemu zamowienie na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze. la dzien zaplaty uznaje siC; dzien obci1}ienia rachunku bankowego Udzielajllcego
zamowienia.

~ 10
Udzielaj1}cy zamowienia moze powierzyc Przyjmujqcemu zamowienie wiC;ksz'l Hose swiadczen objC;tych niniejsZ1} umow~
skutkuj,!cych przekroczeniem I~cznej szacunkowej wartosci umowy w okIesie jej trwania, w ramach srodk6w pieni~i.nych
przeznaczonych na ich sfinansowanie, pochodZ1}cych z NFl lub od innych platnik6w,jednak nie wic;cej nit 030%.

~II
1. Przyjrnuj=tcy zarnowienie zobowiC}Zany jest do skJadania miesif;cznych sprawozdaJi. z liczby wykonanych w czc;sci

ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego punkt6w NFZ, na formularzu stanowi~cym lOl~cznik or 2 do
niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w ust. I skJadane s'l po zakonczeniu miesi'lca kalendarzowego oraz po ich zatwierdzeniu.
Sprawozdania, po weryfikacji wykonanych punkt6w zatwierdza osoba pelni~ca obowi'llki Kierownika Wolskiego
Centrum ldrowia Psychicznego lub inna osoba wskazana przez Udzielaj=tcego zamowienia.

~ 12
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~cego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danych i informacji niezb~dnych do przeprowadzenia kon~
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2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzielaj~cego zam6wienie w zwi~ku z niniejs~
umow~ i realilOcj i pozostalych obowi~zk6w dotyc~cych identyfikator6w okreSlonych w aktach wewn~trznych
Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania procedur obowi~zuj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia zwi~nych z wykonywaniem ~wiadczeli
zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycmej.

~ 13
Przyjmuj~cy zam6wlenle nie mote prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalno~ci wykraclOj~cej polO lOkres umowy
konkurencyjnej wabec dziafalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 14
Udzielajqcy zam6wienia zobowi~uje si~ lObezpieczyc obslug~ piel~gniarsk~ oraz administracyjn~ i gospodarc~ w lOkresie
niezb'rdnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizacji zadali obj~tych niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wlenie zobowi~zany jest do wsp6lpracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzlelajllcego zamowienia.

~ 16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponosUJ odpowiedzialnosc solidarn~.
2. Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi OOpowiedzialno~c za szkody powstale z przyczyn le~cych po jego stronie, a w

szczeg6lno~ci wynikaj~ce z:
a. niewykonania lub niewfasciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego.
b. nieprawidlowego wystawiania recept podlegaj~cych refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
c. przedstawienia danych stanowi<tcych podsta\l.'~rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
d. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
e. braku realizacji zaleceri pokontrolnych,
f. nieprawidlowego wprowadlOnia danych zwi~ych z realizacj~ procedur, a wymaganych przez NFZ.

3. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do ~dania od PrzyJmuj~cego zam6wienie pokrycia szkody wyr~zonej
niewykonywaniem lub niewlaAciwym wykonywaniem przez Przyjrnujllcego zamowienie niniejszej umowy. w tyro
m.in. koszt6w ~wiadczeri nieplaconych przez NFZ lub innych platnik6w z tego tytulu oraz kar umownych I obowi~k6w
odszkodowawczych nalotonych na Udzielaj~cego zam6wienia przez NFZ lub innych platnik6w w umowach lOwartych
z UdzielajilC}'rn zarnowlenia.

~ 17
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~lOny jest do:
I) Posiadania kopii polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialno~ci cywilnej obejmuj~cej szkody b~d~ce

nast~pstwem udzielania ~wiadczeri zdrowotnych albo niezgodnego z prawem lOniechania udzielania ~wiadczeli
zdrowotnych - zgodnie z art. 25 ust. I pkt. I ustawy 0 dzia/alno~ci lecmiczej oraz Rozpo~dzenia MiniSlra
Finansow z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi~zkowego ubezpleczenia odpowiedzialno~ci cywllnej
podmiotu wykonuj~cego dzialalno~c lecznic~ (Dz. U. z 2019 r., poz. 866), najp6irtiej w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy, 0 lie powyzszy dokument nie lOstal dol~clOny do formularza ofeny,

2) utrzymywania przez caly okres obowi~zywania niniejszej umowy sta/ej sumy gwarancyjnej oraz warto~ci
ubezpieczenia okreSlonych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pkt. I,

3) przedlotenia lO~wiadczenia lekarza medycyny pracy dotyc~cego uprawnieri zwi~lOnych ze ~wiadczeniem uslug i
w tym lOkresie wymog6w sanitamo-epidemiologicznych,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadlOnej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w WarslOwie, Szpitala Wolskiego
jako miejsca udzielania ~wiadczeri zdrowotnych oraz przedlotenia Udzielaj~cemu zam6wienia dokumentu
potwierdlOj~cego zlotenie wnlosku 0 w/w wpis w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, pod
rygorem rozwi~lOnia umowy, 0 iIe powyzszy dokument nie zostal dol~czony do formularza oferty.

~ 18
1. W zwi¥ku z udzielaniem swiadczen zdrowotnych obj~tych zamowieniem Przyjmuj~c)' zamowienie uprawniony jest

do wydawania pacjentom zaSwiadczen 0 czasowej niezdolnosci do pracy.
2. Recepty wystawiane pacjentom w zwi¥ku z wykonY\'ianiem swiadczen obj~tych niniejsltl umow~ sporltldzane SCIoa

drukach udost~pnianych przez Udzielajllcego zamowienia.

~ 19
l. Pnyjmuj~cy z.lmowienie zobowi¥uje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji. 0 kt6rych powziClJ

wiadomosc przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowi" tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu
przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., Nr 1010, z p6irt. zm.) oraz
podlegajq ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie z wymogami obowi~uj~cymi u
Udzielaj~cego zam6wlenia.

2. Przyjmujl.}cy zamowienie oswiadcza • .ie znany jest mu fakt. it tresc niniejszej umowy. a w szczeg61nosci przedmiot
unlowy i wysokosc wynagrodzenia stanowi~ infonnacjc; publiczn" w rozumieniu art. lust. 1 ustawy z dnia 6
wrze~nia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z p6in. zm.), kt6ra pOOlega
udostcrpnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. z zastrzeteniem ust. 3 i 4.
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3. Prz)'jrnuj~cy zarnowienie wyraza zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w usc. 2, zawartych w
niniejszej umowie dotycZ<}cych go danych osobowych w zakresie obejrnuj<lcym imi~ i nazwisko, a takte inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

4. Ze wzgl~du na lajemnic~ przedsi~biorcy udost~pnieniu, 0 kt6rym mowa w us!. I, nie b~d~ podlegaly
informacje .

5. D1a cel6w zwi'lZ"nych z realizacj~ umowy UdzieJaj~cy zam6wienia upowaznia Przyjmujqcego zam6wienie
do przelwarzania danych osobowych pacjenl6w, kl6rym Przyjmujqc). Zam6wienie udzielac b~dzie
swiadczeri zdrowomych, w zakresie i dla cel6w zwiqzanych z realizacjq zleconych niniejszq umowq
swiadczeri zdrowotnych oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku
Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finarisowanych ze srodk6w publicznych.
Przetwarzan;e danych osobowych przez Przyjmujqcego zam6wienie dokonywane jest na sprz~cie
infonnatycznym nale4cym do Udzielajqcego zam6wienia i podlega przepisom regulujqcym zasady ochrony
danych osobowych i procedurom obowi~zuj~cym u UdzieJajqcego zam6wienia i z tego tytulu Przyjmujqcy
zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc wynikaj~c~ z WI". przepis6w oraz przepis6w dotyczqcych ochrony
danych osobowych

~ 20
1. Przyjrnuj1}cy zamowienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczen:

a. przerwy nie przekraczaj~cej h!cznic dni kalendarzo""'Ych przypadaj<tcej w okresie obowi~ywania
niniejszej urnowy z zastrzeteniem ust. 2,

b. przerwy zwi'llanej z potwierdzonym udzialem Prz)'jmujJtcego zarnowienie w szkoleniach, sympozjach. zjazdach z
zastrzeteniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy. 0 kt6rej mowa w ust. I wymaga zgody UdzielajJtcego zarn6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w urno",,'Y nie udzielanie swiadczen zdrowotnych w dniach i godzinach. 0 kt6rych

mowa w ~ 2, przez Przyjmuj'lcego zamowienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczen
spowodowanych chorob<t. udokumentowanych zaSwiadczeniern lekarskim. 0 He PrzyjrnujllC)' zarnowienie
niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj'lcego zarnowienia.

pI
Udzielajl}cy zam6wienia uprawniony jest do odsunitrcia Przyjrnuj'lcego zamowienie od wykonywania swiadczeil
zdrowotnych. na czas przeprowadzenia posttrpowania wyjasniaj<Jcego. w przypadku gdy do Udzielajl}cego zarnowienia
wplynie skarga lub zastrzetenie dotyc~ce sposobu wykonywania, przez Przyjmujllcego zamowienie, swiadczeil
zdrowotnych obj~tych niniejs~ umowq, I" tym zwi~nych z prowadzeniem dokumenlacji medycznej b~di przekazywaniem
danych wymaganych przez NFZ.

Umowa ulega rozwi~niu I" nast~puj~cych przypadkach:
I) z uplywem czasu, na kt6ry zoslala zawarta,
2) na mocy porozurnienia Stren,
3) w wyniku oswiadczenia katdej ze Stron z zachowaniem 3 rniesi~znego okresu wypowiedzenia.
4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj=tcego zamowienia z zachowaniem tygodniowego okresu ""'Ypowiedzenia z przyczyn

stanowitlcych rai:qce naruszenie warunk6w umowy, leUJcych po stronie przyjrnujflcego zarnowienie, a dotycZlJcych:
a. ograniczenia dostc;pnosci swiadczen. zawtrtenia ich zakresu lub ich niew!asciwej ilosci ijakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejsZ<} umow'l terminie wymaganych sprawozdan i infonnacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w. uznanych przez Udzielaj~cego zarnowienia zgodnie z procedurami przyjc;tymi w

Szpitalu Wolskim, jesli zwi'lUne stf one z naruszeniem postanowieil niniejszej umowy lub przepis6w prawa
regulujqcych zasady wykonywania swiadczeri zdrowolnych;

d. w przypadku nie uzgodnienia hannonogramu, 0 kt6rym mcwa w S 2 umoW)',
5) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zamowienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia, jeteli

Przyjmuj~cy zamowienie narusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy, istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizacji przedmiotu zam6wienia,

6) z dniem nastc;puj'lcym po dniu. w kt6rym nast'lpilo przekroczenie wartosci umowy.
7) w "'Yniku oswiadczenia Udzielajllcego zamowienia z zachowaniem 3 dniowego okresu w'YPowiedzenia w przypadku

braku finansowania swiadczeri obj~lych umowq przez publicznego platnika (NFZ).
p3

1. Udzielajllcy zamowlenla uprawniony jest do rozwi<JZ3l1ia umo",,'Y bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowyrn,
jeteli Przyjrnujqcy zarnowienie ra..t<tconarusza istotne postanowienia umoW)', tj.:
I) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowi¥ki wynikaj'lce z niniejszej umowy na osob~ trzeci<J bez zgody Udzielaj1}cego zarnowienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okreSlonych I" ~ 17 us!. 1,2 i 4 umO\,y,
4) ra4co naruszyl pozos tale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za rai.'lce naruszenie pozostalych istotnych postanowieil umowy, 0 kt6rych mowa w ust. I pkt. 4 uznaje si~ naruszenie
obowi(JZk6w wynikaj<}cych z ~ 3 i ~ 19 ust. I niniejszej umowy. kt6rego Przyjrnuj=tcy zamowienie nie zaniechal
pomimo otrzymania od Udzielaj'lcego zarn6wienla pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub naruszenie
obowi~6w zwi'llanych z bezpieczenstwem pacjent6w.

~ 24
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwi'JZ311ia niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie rozwi~niu umowa zawarta przez Udzielajilcego zarnowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0
rozwi'llaniu umowy w tyro trybie UdzielajO}cy zarnowienia zloty Przyjrnujllcernu zarnowienie na pismie, niezwlocznie po
uzyskaniu stosownej informacji.

~ 25
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Przyjrnujllcy zamowienie uprawniony jest do rozwi¥3J1ia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku r""lcego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotycZ<jcych wyplaty wynagrodzenia, 0
ktorym mowa w ~ 9 us\. 2, tj. zwloki w jego wyplacie przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielajllcego zarnowienia 0 st\vierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.p6
I. W zakresie nieuregulowanym niniejsl,(J umowij majij zastosowanie m.in. Kodeks cywilny, przepisy powolane w niniejszej

umowie oraz art. 304' Kodeksu pracy.
2. Realizacj~ obowi¥kow wynikaj~cych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~cy zamowienie.p7
Umow~ sporZ<jdzono w dwoch jednobrzmi~cych egzempJarzach, po jednym dJa kazdej ze Stron.p8
Zmiany do umm.vy dokonywane sij w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewatnosci.p9
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszechny, wlasciwy dJa siedziby Udzielaj~cego
zamowienia .

• niepotrzebne zostanie skrd/one

Przyjmuj~cy zamowienie: Udzielaj~cy zamowienia:

Kl.AUZULA lNFORMACYJNA:
Zgodnie z art, 13 usf. 1 rozpol"Zildzcnia Parlamenlu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwielnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fiz)'cznych w zwh}Zku z przelwarzaniem dan)'ch osobow)'ch ( ... ), Izw. (RODO) infonnujemy, ie:
/. administratorem danych osobo'H-ych P17.J1mujqcego Zamowlenlejest S=pital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samod.:ielnego

Public:nego ZakJadu Opieki Zdrowotnej w Wars:G\1.'ie.adres: ul, Kasprzaka 17. 0/-2// Warszawa;
2. administrator wy:naczyl InspelcJora Ochrony Oan)'ch. : kJorym mogq sir l'011stwo konlaktowac w sprawach pr=erwarzania

Panstwa danych osohowych :a posrednictwem POC!)! eleklronic:nej: kancelaria@wolski.med.pl;
3. adminislrator bfd=ie pr=etwar=al Panstwa dane osobowe na po<istawie art. 6 usl. / iii. b) i c) ROOD. Ij. przerwar=anie jesl

niezbfdne w eelu If,'ykonania umowy. ktorej slrollqjest osoba. kJorej dane dotyc:q. lub do podjfcia dzialml na zqdanie osoby,
klorej dane dotyc:q. przed :awarciem umou.y, a talde obowiqzkowl.ciqtqcych na administralorze na podslawie
obowiqzujqc)'ch przepisow prawa. m. in. uslaw wskazanych poniiej.;

./. dane osobowe mogq bye udostfpnione innym uprawflionym podmiolom. fla podstawie pr=episow prawa (np. Narodowemu
Funduszowi Zdrowia). organom i podmiotom uprawnion)'m do przeprowadzania kontroli. organom podalkowym. ZakJadowi
Ube:piec:en Spoleezfl)'c1I). a tace na rzec: podmiotow. : klorymi administralor zawarl umowr powier=enia pr=erwar=ania
danych w zwiq:ku : rea/i:acjq uslug na rzecz admin;stralOra (np. kancelariq prawnq. doslawcq oprogramowania.
:ewnflrZllym audytorem. :Ieceniobiorcq swiadczqcym uslugr z zauesll ochrony danych osobowych);

5. administrator nie :amierza przeka.."')'Wac Pansr....'a danych osobowych do pmistwa tr:eciego lub organizacji
mifdzynarodowej;

6. majq Pans two prawo uzyskac kopif swoich danych osobouych w siedzibie administratora.

Dodatkowo :godnie z arl. 13 usl. 2 RODO informujemy. Ie:
I. Panstwa dane osobowe bfdq pr:echow)'wane do momentll llP/}'lt.Uouesu przedawnienia w)'nikajqcego z ustauy z dnia 23

kwielnia 196./ r. Kodeks C}wilny ora pr=episow usta ••••~v z dnia 27 sierpnia 20/.1 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
jinansowanych:e srodkow pub/icznych i ustawy z dnia 6/islopada 20/8 r. 0 prG\1.'achpacjenta i Rzeczniku Praw Pacjema w
:akresie. w jakim dane umies:c:ane sq w dokumenlacji sporzqdzanej dla cel6w zwiq:anych;: prowadzeniem dokumentacji
medyc:nej i innych cel6w wska:anych w ww, ustawach;

2. przysll/guje Pmhr....'u prawo dostfpu do IreSci swoich danych, ich sprostowania lub ogranic:enia pr:erwarzania, a takte
prawo do wniesienia spr=eciwu wobec pr:etwar:ania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nad=orczego;

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne. jednace niezbfdne do zawarcia umo ••••y. Konsekwencjq niepodania danych
osobowych brdzie brak motliwosci reali:acji umow)':

.J. administrator nie podejmllje decy:ji w spos6b zautomaty=owany w oparcill 0 Panslwa dane osobowe.

dala ipodpis P'lJ1mujqcego zamowiellie

ZASTI;PCA DYREKTORA
ds. Lea .
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Zalqcznik nr I
do umowy no IIdzie/anie specjalistycznych
.rwiadczen zdrowornych HI CZfsci ambulatoryjnej
Wo/skiego Centrum Zdrowia Psychicznego

MIESII;CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PSYCHIATRII W CZI;SCI AMBULATORY JNEJ WOLSKIEGO CENTRUM

ZDROWIA PSYCHICZNEGO

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

...................................................................................................................................................
timie inazwisko lekarza )

Data udziclania swiadczcn Godziny od - do lIose wykonanych punktow
wdanvm dn;u

Suma:

Picczc;Ci podpis lekan:a Picc~c ipodpis osoby zatwierdzaj~cej



Zalqcznik nr 2
do umowy na udzielanie specjalistycznych
swiadczen zdrowotnych WCZfsd ambulatoryjnej
Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

MIESI~CZNE SPRA WOZOANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PSYCHIA TRII W CZ~SCI AMBULATORY JNEJ WOLSKIEGO CENTRUM

ZDROWIA PSYCHICZNEGO

miesille ..••..•...•............ ro k.......................•..••.•..•.••...

...................................................................................................................................................
(irnie i nazwisko lekarza \

Dnta udzielania swiadezen Godziny od - do IIose wykonanych punktow
w dnnvrn dniu

Suma:

Czy uzupclniono dokurnenlacj~ rnedycznll: 0 - Ink I 0 - nie .l

.) ::aVlUc~rcodpowiedllie

Piecl~ i podpis lekarza Pieczc;c i podpis osob)' zatwierdzaj'lcej Pieczt;c i podpis pracownika Sekcji Rozliczen
Uslug Medycmych


