
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyreklora Szpitala Wolskiego nr 128/2019

z dnia 03.06.2019 r.

SZCZEG6LOWE WARUNKI KONKURSU OI'ERT
NA UDZIELANIE Al\IBULATORYJl\'YCII SpECJALISTYCZNYCII SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE pSYCHOTERApIJ W pORADNI ZDROWIA I'SYCHICZNEGO 1ZESpOLE LECZENIA

SRODOWISKOWEGO WCZP SZpITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE

I. Niniejsze szezeg6l0we warunki konkursu ofert na udzielanie ambulatoryjnyeh speejalistyeznyeh swiadezeli
zdrowotnych w zakresie psychoterapii w Poradni zdrowia ps):chicznego i Zespole Leczenia Srodowiskowego
wezl' Szpitala Wolski ego, wykonywanyeh w dni powszednie (ad poniedzialku do pi~tku z wyl~ezeniem swi~t)
w godzinach pracy Poradni, okreslajtJ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oeeny ofert
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi~zane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ieh skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protestow oraz odwolan zwi'JZ3nych z tymi czynnosciami.

2. W ce1u prawidlowego przygotowania i zlozenia swojej oferty, oferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi
informaejami zawartymi w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert".

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 20/1 r. 0 dnalalnosci
leezniezej (tekstjedn. Dz. U. z 2018 r., pOZ.2190 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, 146 us!. I, art. 147 - 150, 151 us!.
1,2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 us!. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z pMn. zm.) oraz zar~dzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 128/2019 r, z dni. 03.06.2019 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na
udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie psychoterapii w Poradni zdrowia
psyehieznego i Zespole Leezenia Srodowiskowego wezl' Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu
ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowyrn zakresie, z\\o'anegodalej zarZ4ldzeniem.

4. Udzielaj(Jcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwmania konkursu przed terminem skJadania ofert.
przesunic;cia terrninu skladania ofert. uniewa:inienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu
rozstrzygni~cia post~powania w przypadku konieeznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh "Szezeg6l0wyeh Warunkaeh Konkursu Orert" zastosowanie maj~
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

6. lIekroe w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert" oraz w zal~eznikaeh do tego dokumentu jest mowa 0:
I) oferende - to rozumie si~ przez to osob~, 0 kt6rej mowa art. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r.

o dzialalnosci leezniezej, legitymuj~e~ si~ nabyciem faehowyeh kwalifikaeji do wykonywania swiadezeli
zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem zam6wienia, kt6ryeh kwalifikaeje okreSione zostaly w rozdziale III pkt. I
niniejszego SWKO;

2) Udzielaji}c)'m zamowienia • rozurnie siC;przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny
Publiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty - rozumie sit; przez to obowiClzujqcy forrnularz oferty przygotowany przez Udzielaj(Jcego
zam6wienia, stanowi(Jcy zali}cznik nr 3 do zarUJdzenia wskazanego w pkt. 3 ••Postanowien og6Inych";

4) swiadczeniach zdro\\:otnych - rozumie siC;przez to swiadczenia. 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt. 40 Ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej tinansowanych ze srodk6w publicznych obejmuj'lce arnbulatoryjne
specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii w Poradni zdrowia psychicmego i Zespole
Leczenia Srodowiskowego wykonywane w dni powszednie (od poniedzialku do pi(Jtku z wyl(Jczeniem swi'lt)
w godzinach pracy Poradni i ZLS. w szczeg61nosci dla os6b ~dqcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych;

5) umowie - rozumie siC; przez to wz6r umowy opracowany przez UdzielajiJcego zamowienia. stanowi,!cy
zal~cznik nr 4 do zar~dzenia wskazanego w pk!. 3 "Postanowieli og6Inyeh".

Rozdzial II. PRZEDI\1IOT I'OSTF,POWANIA KONKURSOWEGO
I. Przedmiotem post~powania konkursowego jest wykonywanie ambulatoryjnyeh speejalistyeznyeh swiadezeli

zdrowotnych w zakresie psychoterapii w Poradni zdrowia psychicznego i Zespole Leczenia Srodowiskowego
wezp Szpitala Wolski ego, w dni powszednie (od poniedzialku do pi~tku z wyl~ezeniem swi~t) w godzinaeh praey
Poradni.

2. Wykonywanie swiadezeli zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dni. 01.07.2019 r,
do dni. 30.06.2020 r.
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3. L'lczna szacunkowa Iiczba godzin objerta zamowieniem wynosi przecicrtnie w miesillcu 32 godziny.
4. L~ezna szaeunkowa Iiezba punkt6w NFZ do wykonania przeci~tnie w miesi~eu wynosi 350 pkt.
5. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan~ wybrane maksymalnie 4 najkorzystniejsze oferty,

zapewniaj~ce wyezerpanie liezby punkt6w wskazanyeh w pkt. 4, zawieraj~ee propozyeje eenowe znajduj~ee pokryeie
w wielkosci srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamowienia.

6. Udzielaj'lcy zamowienia, uwzglerdniaj'lc warunki realizacji zamowienia zawarte w zto:tonych ofertach zastrzega
sobie prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych z oferentami wylonionymi w wyniku
niniejszego posterpowania konkursowego. i10sci godzin przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamowienia,
przypadaj~eyeh do W)'konania przez danego oferenta.

7. Szezeg610we warunki wykonywania swiadezen okreSlaj~ odpowiednie przepisy, a w szezeg61nosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh oraz
postanowienia umow zawartych przez Szpital \Volski. z ktorymi oferent moze sier zapoznae w siedzibie
Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE 00 OFERENTOW
I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~ey odpowiednie kwalifikaeje i dysponuj~ey uprawnieniami do wykonywania

swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem niniejszego post~powania konkursowego, tj. b~d~ea min. po 2 roku
programu atestowanego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty poznawczo - behawioralnego.

2. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna. zlozona zgodnie z wymogami opisanyrni w niniejszych
S\VKO na forrnularzu udostcrpnionyrn przez Udzielaj'Jcego zamowienia oraz zawierae wszystkie wyrnagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w S\VKO oraz w tresci formularza ofertowego.

3. W niniejszyrn posterpowaniu konkursowym niedopuszczalne jest zloi:enie ofert alternatywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w "Szezeg6lowyeh warunkaeh konkursu ofert"

na formularzu udostc;pnionyrn przez Udzieiaj'Jcego zamowienia.
2. Minimalna liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych przez jednego oferenta

miesicrcznie nie powinna bye mniejsza nii: 18 godzin.
3. Minimalna liczba punktow NFZ do wykonania przeciertnie w miesi'Jcu przez jednego oferenta wynosi 196

punktow.
4. Oferenci ponosZ<}wszelkie koszty zwi'lzane z przygotowaniem i zloi:eniem oferty.
5. Ofertcr stanowi wypelniony formularz oferty wg zat~czonego wzoru wraz zal<}cznikami wymienionymi

w fonnularzu oferty.
6. Oferta winna bye sporz~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
7. Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki naleiy spo~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wyl~ezeniem poj~e medyeznyeh.
8. Ofert. oraz kazd~ zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
9. Strony oferty oraz miejsea, w ktoryeh naniesione zostaty poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye

dokonane jedynie poprzez przekrdlenie btcrdnego zapisu i umieszczenie obok niego cZ)1elnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wyeofae zlozon~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlozenie nowej
oferty zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 "yeofaniu oferty zlozonej wezeSniej. Wyeofanie oferty
nastc;puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~cego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez
ztozenie nowej lub wycofaniu ofeny moze nast~pic nie p6iniej jednak nit przed uplywem terminu skladania ofert.
Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. II stosuje si~odpowiednio.

II. Oferter wraz z wymaganymi zatqcznikami nalei:y umiescie w zamknic;tej kopercie opatrzonej napisem:
••Konkurs IIQ ambliiatoT)'jne specjllli.Jtyczne .fwiadcUllia zdrowo/Ile w l.akresie plyc!wferapii w Porod,,; u/roK-';CI

psychicznego Zespole Leczenia Srodmt.'iskowego WCZP" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17.
01-211 Warszawa.

12. Udzielaj<}cy zamowienia zastrzega. it niejest motliwe l<}czenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia oa swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie
stosunku pracy zawartym z Udzielaj,!cym zam6wienia.

13. Ofen a zlozona przez oferenta. z kt6rym Szpital Wolski rozwhtzal umower na udzielanie swiadczen zdrowotnych w
zakresie objlttym przedmiotem niniejszego posterpowania w trybie natychmiastowym z przyczyn le4cych po
stronie oferenta . podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 OOKUMENTACH ZAL~CZANYCH PRZEZ OFERENT A
I. W celu uznania. i.e oferta spelnia wymagane warunki. oferent zobowi'llany jest dol<}czye do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumenty.o kt6rych mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziatu oferent przedktada w formie oryginalu lub kserokopii
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poswiadczonej przez siebie za zgodnosc z oryginalem.
3. W eelu sprawdzenia autentyeznosci przedlozonyeh dokumentow Udzielaj~ey zamow,enia moze za4dae od

oferenta przedstawienia oryginalu lub nolarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest
niecz)telna lub budzi w~tpliwosei co do jej prawdziwosei.

Rozdzial VI. l\lIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ nalezy zloZye w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. 10 a w terminie do dnia 13,06.2019 r, do

godz. 09.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~eego zamowienia uprawniony jest Dzial

Kadr i Szkole,;, tel. 022.38.94.888.

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

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A
I. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~ey zamowienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczegolowe zasady praey komisji konkursowej i tryb post~powania okreSia "Regulamin praey Komisji

konkursowej" obowi¥uj~ey na podstawie zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowie,; ogolnyeh".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegaj~ca wyl~ezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanyeh w

..Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie koniecznosci wyte,czenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt6rych mowa w Regulaminie pracy

komisji konkursowej, nowego cztonka komisji powoluje Udzielajqcy zam6wienia.
5. Udzielajqcy zam6wienia nie powoluje nowego cztonka komisji konkursowej. 0 ile komisja konkursowa Iiczyc

b~dzie, pomimo wyl~ezenia jej ezlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~ey zamowienia wskazuje nowego przewodnie~eego, jesli wyl~ezenie czlonka komisji konkursowej

dotyezy osoby pelni~eej t~ funkek
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brakow fonnalnyeh w zlozonej ofercie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zewOf;trznej
stronie intemetowej Szpitala Wolski ego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta. stwierdzone w ofercie braki oraz ostateczny termin ich usuni~ia.

8. \V przypadkuodrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj~ oodrzuceniu
oferty na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem w\\o'w.wolski.med.pl wskazujqc nazw~
(imi~ i nazwisko) skladaj~eego odrzueon~ ofert~ oraz przyezyn~ odrzueenia oferty.

RozdziallX. l\lIEJSCE I TERM IN OTW ARCIA OFERT
Otwarcie zlozonyeh ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konfereneyjna
w dniu 13.06.2019 0 ~odzinie 09.30.

CENAZAM6wIENIAUDZIELAJJ\CEGOPRZEZRozdzial X. PROPONOW ANA
JEDNOSTKOWA
). Proponowanaprzez Udzielajqcego zam6wienia maksymalna kwota (bez podatku VAT r6wnowa.i.najest cenie netto)

naleiJlosci za jeden punkt rozliczeniowy wykonany. prawidtowo sprawozdany i wskazany do zaptaty przez NFZ
wynosi:
• 4,50 zl brulto. zajeden punkt NFZ.

2. Cena wskazana w pkt. I zostata przyj~ta w oparciu 0 wielkosc srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie
swiadeze,; b~d~eyeh przedmiotem zamowienia.

3. Oferty zawieraj~ee eeny przekraezaj~ee kwot~ wskazan~ w pkt. I uznaje si~ za nieodpowiadaj~ee wymogom
fonnalnym i podlegaj~ee odrzueeniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oreny
I. Kwalifikaeje. 20%
2. Doswiadezenie. 20%
3. Cena. 60%

}'laksymalna liezba punktow za oeen~ oferty wynosi: 3,6 pkt.
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Ad. I. Kwalifikacje oferenla
Komisja konkursowa dokonuj~c oeeny kwalifikaeji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj~ee dokumenty stanowi~ee
zal~ezniki do formularza oferty:
• Zaswiadczenie 0 ukoTlCzeniu min. 2 roku programu atestowanego szkolenia do uzyskania certyfikatu

psyehoterapeuty poznawezo - behawioralnego - I pkt.
• Posiada eertyfikat psyehoterapeuly poznawezo - behawioralny 2 pkl.

4ezna ilosc punkt6w moiliwyeh do uzyskania za oeen~ oferty pod wzgl~dem kwalifikaeji oferenta wynosi 2 pkl.

Ad. 2. Doswiadczenie
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny w ramaeh kryterium jakosci udzielanyeh swiadezen bierze pod uwag~
doswiadczenie oferenta wynikaji:Jce ze stazu zawodowego zwi'lzanego z udzielaniem swiadczen w zakresie
psyehoterapii indywidualnej.
Dokonuj,!c oceny jakosci na podstawie oswiadczenia oferenta (fonnularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje
oferentowi od 0 do" kt. z odnie z nasi u' c m schematem:
Stat zawodowy zwi"lzany z udziclaniem h\o'iadczen w zakresie ps)'choterapii indp",idualnej illub Liczba punktow
ru owe' lub/i inlens",," krotko'crminow s 'cholera j

I - 2 lat 1 kt.
3 - 4 lal 2 kt.
5-6W 3 ~
o io 7 lal 4 kl.

W przypadku niepe/nyeh lat kalendarzowyeh niepe/ne lata staiu praey zaokr~gla si~ w d61. Oferenci posiadaj~ey
doswiadczenie w pracy wynikaj,!ce ze stazu zawodowego zwi"zanego z udzielaniem swiadczen w zakresie
psychoterapii ponizej I roku zostanCl odrzucone.

Ad. 3. Cena'
Komisja Konkursowa dokonuje oeeny oferty pod wzgl~dem proponowanej przez oferenta eeny za I punkt wykonany.
prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ i przyznaje oferentowi od 1 do 4 pkt.. zgodnie
z poniiszymi zalozeniami:

Proponowana cena Liezba nunkl6w
4,01 - 4,50 Ink!.
3,51 4,00 2 ok!.
3,01 3,50 3 okt.
2,50 3.00 4okt.

Komisja konkursowa dokonuj'lc oceny ceny zaproponowanej przez oferenta nie bierze pod uwagc; ofert zawleraj'lcych
propozycje cenowe nie maj~ce pokrycia w wielkosci srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie swiadczen bC;dC}cych
przedmiotem post~powania, Ij. odpowiednio powyiej 4.50 zl nella za I pkl NFZ.
Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe ponizej odpowiednio 2,50 zl netto za 1 punkt NFZ zostan,! uznane za oferty
zawieraj~ce rai4co nisk,! cenc; w stosunku do przedmiotu zam6wienia i bC;dC}podlegaly odrzuceniu.
* cella Of ere lit a bet. podatku VA T je.fit rOwllowatlla jest celJie lIetto

Oeena koneowa oferty zostanie wyliczona wg nast'tPujftcego wzoru:

\VO = LpK x 20% LpD x 20% + LpC x 60%
gdzie:

IVa - ocena koncowa oferty
LpK - Iiczba punktow wynikajqca z oceny kwalifikacji oferenta
LpD . liczba punktow wynikajqca = oceny do,!):wiadc:enia oferenta
LpC - lie:ba prmkt6w wynik.ajqea z oceny ceny proponowanej przez oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKJ ZAWARCIA UMOWY
I. Rozstrzygni~ie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku posterpowania konkursowego

zapewniaj'lcych realizacjer zapotrzebowania Udzielaj,!cego zam6wienia odnosnie ilosci godzin wykonywania
swiadczen stanowiC}cych przedmiot zam6wienia. ktorzy uzyskali l'lcznie ze wszystkich kryteri6w najwierksz'l Hose
punkt6w.

2. Rozstrzygniercie konkursu ofert oglasza sier w miejscu i terminie okreslonym w ogloszeniu 0 konkursie ofert, na
tablicy ogloszen w siedzibie UdzielajC}cego zamowienia oraz na zewnertrznej stronie internetowej Udzielaj,!cego
zam6wienia, podaj'lc nazwer (imier j nazwisko) oraz siedziber (miejsce zamieszkania i adres) OferentalOferent6w,
kl6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozslrzygni~eia ofert wyznacza si~ na dzien 24.06.2019 r. 0 godzinie 11.30.
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4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~cy lOm6wienia wskazuje termin
i miejsce zawarcia i podpisania urnawy.

5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewatnienie posterpowania
konkursowego w przypadkach okreSionych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej.

6. W przypadku przekroczenia liczby godzin obj~tej lOpotrzebowaniem. wskalOnej w Rozdz. II pkt. 3. w wyniku
wyboru wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na koniecznos.: uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cych kryteria oceny
ofert oa tyro samym poziomie punktowyrn. Udzielaj,!-cy zamowienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowach
zawartych w tyro oferentami takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen, kt6ra umotliwi dostosowanie warunkow
umowy do lOpotrzebowania Udzielaj~cego lOm6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOtA WCZE
I. W toku post~powania konkursowego. jednakie przed rozstrzygni~ciem konkursu. oferent mote zloty': do komisji

konkursowej w terminie 7 clni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, w formie pisemnej
umotywowany protest.

2. Protest zlozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci1}gu 7 dnj od daly jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi

sktadaj~cemu protest, Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba te z tresci protestu wynika.

:ie jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powlarza zaskarton~ czynnos.:.
6. Oferent. moze zloty': do Udzielaj~cego lOm6wienia odwolanie dOlyc~ce rozstrzygni~cia konkursu w ci~gu 7 dni

od dnia ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. Odwolanie zlotone po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwoianie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotycz~ce post~powania konkursowego przechowywane s~ w siedzibie Udzielaj~cego lOm6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqd:enia
DyrekJora Szpitala Wolskiego Nr /28/20/9

z dnia 03.06.20/9 r.

Warszawa, dnia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej
Samodziclny Publiczny Zaklad Opicki
Zdrowotncj w Warszawic
ul. Kasprzaka 17
01- 211Warszawa

OF E R TA

na udzielanic ambulatoryjnych spccjalistyczn)'cb swiadczcn zdrowotnycb w zakrcsic psychotcrapii w

I'oradni zdrowia psychiczncgo i Zcspolc Lcczenia Srodowiskowcgo WCZP Szpitala Wolskicgo

Imi, i Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr dyplomu potwierdzaj ~eego kwal ifikaeje zawodowe .

Data rozpoez,eia dzialalnosei wg eEl DG .

NIP REGON .

Nr telefonu e-mail .

Adres zamieszkania .

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

Pnedmiolem niniejszej oferty jest udzielanie ambulatoryjnyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w

zakresie psyehoterapii w Poradni zdrowia psyehieznego i Zespole Leezenia Srodowiskowego WCZP SzpitaJa

Wolskiego zgodnie z pnedmiotem zam6wienia wskazanym w Szezeg6Jowyeh Warunkach Konkursu Ofert, na

zasadach okreSlonych we wzone umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych obj,tych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapoznal si, z treSci~ ogloszenia 0 konkursie, "Szezeg610wymi warunkami konkursu ofen" oraz projektem umoW)' i

nie zgJasza zastrze:ten.

2. Swiadczen zdrowotnyeh obj,tyeh konkursem udzielac b,dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie, w

miejseu wskazanym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz przy Uiyciu sprz,tu naletlleego do Udzielaj~cego

zam6wienia.

3. Swiadezen zdrowotnych udzielac b,dzie osobiscie.

4. Posiada aklualne ubezpieezenie odpowiedzialnos.i eywilnej (OC) na minimaln~ kwot, gwarantowan~

w wysokosci (Zobowi~zuje si, do przedlo~enia kopii polisy oe w terminie okreSlonym we wzorze

umowy.)'

5. Oswiadeza, i~ Szpital Wolski nie rozwiqzal z nim umoW)' na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj,tym
przedmiotem niniejszego post,powania w trybie natychmiastowym z przyezyn letlleyeh po stronie oferenta.
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6. Deklaruje Iiezb~ godzin oraz Iiezb~ punktow w miesi~eu udzielania swiadezen zdrowotnyeh
obj~tyeh niniejszym post~powaniem konkursowym.

8. Proponuje wysokosc stawki w kwoeie zl nello (rownowaine z brutto) za I punkt rozliczeniowy
wykonany, prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ.

9. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zal~eznikami od nr 2a do nr .

10. Oswiadeza, i! !wiadezen zdrowotnyeh w zakresie psyehologii udzielal przez okres Iat zgodnie z

zal~ezonym wykazem i zobowi~zuje si~ do okazania na 2lldanie Udzielaj~eego zamowienia dokumentow

pOlWierdzaj~eyeh wskazan~ ilosc lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

1. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG - za/. nr /.

2. Kopie dokumentow dotye~eyeh posiadanyeh kwalifikaeji:

dyplom ukonezenia studiow i uzyskania tytulu mgr psyehologii - za/. nr 20.

oraz dodatkowo:

Certyfikat Psyehoterapeuty - za/. nr 2e.
inne dokumenty potwierdzaj~ee kwalifikaeje i doswiadezenie zawodowe -za/. nr 2d. 2e. 2f•... itd.

3. Wykaz podmiotow, w ktoryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie psyehoterapii z podaniem

okresow, w ktoryeh uslugi te byly !wiadewne - zaf. nr 3,

4. Kserokopia polisy OC - za/. nr 4.

5. Zaswiadczenie 0 posiadaniu min. 1 rocznego dmhviadczenia \\1 prmvadzeniu psycholerapii, lub/i min. I rocznego
do!wiadezenia w prowadzeniu intensywnej krotkoterminowej psyehoterapii potwierdzone przez kierO\,nika komorki

lub jednostki lub/i min. I rocznego doswiadczenia w prowadzeniu terapii par i rodzin - ;ul. m' 5,

6. ZaSwiadczenie lekarza medycyny praey 0 braku przeciwwskazan do udzielania swiadezen obj~tyeh post~powaniem

konkursowym oraz w tym w zakresie przepisow sanitamo-epidemiologieznych - za/. nr 6.

• niepolrzebne skres/ic

(podpis ipieez~c oferenta)
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Za/qcznik nr -I do zarzqdzenia
Dyreklora Szpila/a IVo/skiego nr Nr /28/20/9

z dnia 03.06.20/9 r.

WZORUMOWY
NA UDZIELANIE AMDULATORYJNYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 1 ZESPOLE LECZENIA

SRODOWISKOWEGO WCZP SZPITALA WOLSKIEGO

zawarla w dniu ............•..... 2019 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny GOSlynskiej Samodzielnym Publieznym Zakladem Opieki Zdrowolnej,
zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.sl. Warszawy, XII Wydzial Gospodarezy, pod nr KRS:0000226288,
posiadaj~eym NIP 527-10-45-483 oraz REGON 011035381, reprezentowanym przez:
Dyreklora - Roberla Mazura
zwanym dalej Udzielaj~eym zam6wienia

a
Panem! Pani~ , adres: .............................................•...
zarejestrowanym w ewideneji dzialalnosci gospodarezej,
posiadaheym REGON oraz NIP .
zwanym dalej Przyjmuj~C)'m zam6wienie

Przyjmujqcy zamowienie zosla/ wybrany w wynik/l konk/lrsu oferl na udzie/anie specjalistycznych swiadczen zdrowolnych
przez podmioty okreSione w arl. 26 /lsI. / USlawy z dnia /5 kwielnia 2011 r. 0 dzia/a/nosci /eczniczej (Ieksl jedn. Dz. U.
z 20/8 r.• pOZ. 2/90).

~I
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie ambulatoryjnyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w

zakresie psyehoterapii, a w szezeg61nosci prowadzenie sesji psyehoterapii indywidualnej w Poradni zdrowia
psyehieznego i Zespole Leezenia Srodowiskowego Wolskiego Cenlrum Zdrowia Psyehieznego (WCZP). zwanyeh dalej
swiadezeniami zdrowotnymi, dla paejent6w Szpitala Wolskiego w szezeg61nosci dla os6b b~d~eyeh
swiadezeniobioreami w rozumieniu przepis6w uslawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publicznyeh.

2. PrzyjmujqC)' zam6wienie zobowi~zuje si~ do wykonywania ambulatoryjnyeh speejalislyeznyeh swiadezen
zdrowotnyeh w zakresie psyehologii zwanyeh dalej swiadezeniami zdrowotnymi, w szezeg61noSci udzielania
swiadezen zdrowotnyeh w ramaeh Poradni Zdrowia Psyehieznego w godzinaeh praey poradni, do realizaeji kt6ryeh
jest uprawniony zgodnie z wymogami okreslonymi w rozpor~dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6.11.2013 r. w sprawie
swiadezeniaeh gwarantowanyeh z zakresu opieki psyehiatryeznej leezenia uzalemien 2013 r., poz. 1386 z p6tn. zm.)
oraz w Zar~dzeniu Nr 4112018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie
okreslenia warunk6w zawierania i realizaeji um6w w rodzaju opieka psyehiatryezna i leezenie uzalemien z
p6tniejszymi zmianami, a w szezeg61nosei prowadzenia sesji psyehoterapii indywidualnej w Poradni zdrowia
psyehieznego i Zespole leezenia srodowiskowego WCZP.

~2
I. Prz)'jmuj~ey zam6wienie zobowi~uje si~ do wykonywania speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh, kl6ryeh mowa

w ~ I usl. 2 w dniaeh i godzinaeh okreSionyeh w harmonogramie, stanowi~eym Zal~eznik nr I do niniejszej umowy,
spor~dzanym miesi~eznie w formic pisemnej, uzgodnionym z Kierownikiem Poradni zdrowia psyehieznego i Zespole
Leezenia Srodowiskowego Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego (WCZP), lub inn~ osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6ryeh mowa w ust. I podlegaj~ katdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~eego zam6wienia, przed rozpoez~eiem miesi~ea kt6rego dotye~.

p
Przyjmujqey zam6wienie zobowi~zuje si~ do wykonania uslug, 0 kt6ryeh mowa w ~ I niniejszej umowy i oswiadeza, it
wykonywac je b~dzie z zachowaniem naletytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied~ i standardami post~powania
obowi~uj~eymi w zakresie psyehologii i psychoterapii, na zasadaeh wynikaj~eych z ustawy 0 dzialalnosei leezniczej (Iekst
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z pMn. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w
publieznyeh (tekstjedn. Dz. U z 2018 r., pOZ. 1510 z p6tn. zm), ustawy 0 oehronie zdrowia psyehieznego tekstjedn. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1878 z p6tn. zm.), ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Praw Paejenta (teksljedn. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1318 z p6tn. zm.) i innyeh przepis6w reguluj~eyeh zasady udzielania swiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh
leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami oraz uSlawy 0 oehronie danyeh osobowyeh (Ieksl jedn. Dz. U. z 2018 r. 1000
z p6tn. zm) i innyeh przepis6w reguluj~eyeh zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadezen zdrowotnyeh
w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami.

~4
I. Swiadezenia zdrowotne obj~te ntnteJs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~eego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, w szezeg61nosci w Poradni zdrowia psyehieznego WCZP. przy uiyciu sprz~tu
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medyeznego oraz aparatury medyeznej, ktoryeh obsluga jest mu znana! z ktorymi lOstal lOpoznany przez
Udzielaj~eego zamowienia najpoiniej w dniu rozpoez~eia udzielania swiadezen', stanowi~eyeh wlasnose
Udzielaj~eego zamowienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ ''Ymagania niezb~dne do wykonywania swiadezen obj~tyeh
umow~.

2. Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zuje si~ do korzystania z pomieszezen oraz sprz~tu i aparatury medyeznej,
nalei.ljeyeh do Udzielaheego zamowienia zgodnie z ieh przeznaezeniem i w eelaeh okreslonyeh w niniejszej
umowie.

3. Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zuje si~ do ponoszenia kOSZlow napraw sprz~tu medyeznego nalei.ljeego do
Udzielaj~eego zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialan lOwinionyeh przez Przyjmuj~eego zamowienie.

~5
Umowa zostaje lOwarta na ezas okr.slony od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.

~6
I. Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zuje si~ do przestrzegania lOsad wykonywania swiadezen zdrowotnyeh

wskazanyeh w umowaeh lOwartyeh przez Udzielaj~eego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiotami oraz przepisaeh i lOsadaeh obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~cego zamowienia, z ktorymi to lOsadami zostal
lOpoznany.

2. Na i.ljdanie Udzielaj~eego zamowienia Przyjmuj~ey zamowienic lObowi~lOny jest do przedstawienia dokumentow
wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~cego
zamowienia.

p
Przyjmuj~ey zamowienie 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 lOsadami obowi~zuj~eymi u Udzielaj~ecgo zamowienia, w tym z utyciem systemu informatyeznego
Szpitala Wolskiego, w tym dotye~eymi proeedur zwi~lOnyeh z oehron~ danyeh osobowyeh.

~8
I. Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne na rzeez osob uprawnionyeh do swiadezen na podstawie umowy lOwartej

pomi~dzy Szpitalem Wolskim a NFZ Przyjmuj~eemu zamowienie przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie
w kwoeie stanowi~eej iloczyn liezby wykonanyeh, prawidlowo sprawozdanyeh i wskazanyeh do lOplaty przez NFZ
punktow rozliezeniowyeh w godzinaeh pomi~dzy 15:00 a 21:00- zgodnie ze sprawozdaniem, 0 ktorym mowa w ~ 10
- przez stawk~ lo 1 punkt w wysokosci zl brullo (slownie: ).

2. Natemosei z t)1ulu realizaeji umowy Udzielaj~ey zamowienia ''Yplaea, lo miesi~e poprzedni, w terminie do 14 dni
po dniu dostarezenia przez Przyjmuj~eego zamowienie faktury wraz z lOtwierdzonym sprawozdaniem, 0 ktorym
mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezentat~
Kaneelarii Glownej Szpitala Wolskiego.

3. Nalemose lo wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~eemu zamowieuic na jego raehunek
bankowy wskazany na fakturze. Za dzien lOplaty uznaje si~ dzien obci¥enia raehunku bankowego Udzielaj~eego
zam6wienia.

4. SlOeunkowa wartose umowy wynosi zl brullo, z lOstrzeteniem ~ 9 usl. 3.

~9
I. Przeci~tna ilose punktow rozliezeniowyeh do wykonania w miesi~eu w godzinaeh pomi~dzy 15:00 a 21:00 wynosi .....

punklow oraz ..... godzin.
2. Wynikaj~ee z usl. I lOpotrzebowanie na ilose lOkontraktowanyeh punktow lub godzin udzielania swiadezen

zdrowotnyeh, 0 ktoryeh mowa w ~ 2 usl. I, mote ulee zrnniejszeniu w przypadkaeh uzasadnionyeh organilOej~
funkejonowania komorki organilOeyjnej, w ktorej realilOwane s~ swiadezenia b~di zrnniejszeniem srodkow
finansowyeh uzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnikow.

3. Udzielaj~ey zamowicnia mote powierzye Przyjmuj~cemu zamowienie wi~ks~ ilose swiadezen obj~tyeh niniejs~
umow~ skutkuj~eyeh przekroezeniem ilosei punktow wskalOnej w usl. I, zwi~kszeniem ilosei godzin udzielania
swiadezen zdrowotnyeh, 0 ktorej mowa w ~ 2 usl. 1 lub zwi~kszeniem wartosci umowy wskalOnej w ~ g usl. 5, w
ramaeh srodkow pieni~myeh przeznaelOnyeh na ieh sfinansowanie poehod~eyeh z NFZ lub od innyeh p1atnikow,
jednak nie wi~eej nit 0 20%.

~ 10
I. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~lOny jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdan z liezby godzin i punktow,

wykonanyeh swiadezen zdrowotnyeh wg wlOru stanowi~eego Zal~eznik nr I do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 ktoryeh mowa w usl. 1 skladane s~ po lOkonezeniu miesi~ea kalendarzowego oraz po lOtwierdzeniu

ieh przez Kierownika Poradni zdrowia psyehieznego lub inn~ osob~ wskalOn~ przez Udzielaj~eego zamowicnia.
3. Sprawozdania z liezby punktow i godzin wykonanyeh w Poradni zdrowia psyehieznego w ramaeh umow lOwartyeh

przez Szpital Wolski z NFZ, lOtwierdlOne s~ dodatkowo przez Sekej~ Rozliezen Uslug Medyeznyeh nie wezesniej nit
w terminie 20 dni od lOkonezenia miesi~ea w ktorym realizowane byly swiadezenia.
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~ 11
Przyjmujqcy zamowicnie zobowi'lZ"je sif, do:

I) poddania konlroli wykonywanej przez Udzielajqce~o zamowienia, Narodowy Funduszu ldrowia, inne
uprawnione organy oraz udosl~pnienia wszelkich danych i informacji niezb~dnych do przeprowadzenia kontroli,

2) noszenia imiennych identyfikalorow przekazanych przez Udzielajqcego zamowienie w zwiqzku z niniejszq
umowq i realizacji pozoslalych obowiqzkow dotyczqcych identyfikatorow okreslonych w aktach wewn~lrznych
Szpilala Wolskiego,

3) przeslrzegania procedur obowiqzujqcych u Udzielajqcego zamowienia zwiqzanych z wykonywaniem swiadczen
zdrowolnych i prowadzeniem dokumenlacji medycznej.

~ 12
Przyjmujqcy zamowienie nie moie prowadzic w Szpilalu Wolskim dzialalnosci wykraczajqcej poza zakres umowy
i konkurencyjnej wobec dzialalnosci slalulowej prowadzonej przez Udzielajqcego zamowienia.

~ 13
Przy real izacj i zadan obj~tych niniejszq umowq Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzany jesl do wspo/pracy
z personelem medycznym i adminislracyjnym zatrudnionym przez Udzielajqccgo zamowicnia.

~ 14
I. l tytulu niniejszej umowy Strony ponoszq odpowiedzialnosc solidamq.
2. Przyjmujqcy zamowicnie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn leiqcych po jego slronie,

a w szczegolnosci wynikajqcych z:
a. niewykonania lub niewl.sciwego wykonania obowiqzkow wynikajqcych z niniejszej umowy,
b. przedstawienia danych slanowiqeyeh podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze sIanem faklycznym,
c. nie prowadzenia dokumenlacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposob nieprawidlowy

i niekomplelny,
d. braku realizaeji zaleeen pokontrolnyeh,
e. nieprawidlowego wprowadzania danych zwiqzanych z realizacjq procedur, a wymaganych przez NFl.

3. Udzielajqcy zamowienia uprawniony jest do 2'ldania od Przyjmujqcego zamowicnie pokrycia szkody wyrzqdzonej
niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmujqccgo zamowienie niniejszej umowy, w tym
m.in. kosztow swiadczen nieoplaconych przez NFl lub innyeh plalnikow z tego Iylulu oraz kar umownych
i obowiqzkow odszkodowawczych naloionych na Udzielajqcego zamowienia przez NFl lub innych plalnikow
w umowach zawartych z Udzielajqcym zamowienia.

~ 15
Przyjmujqey zamowienie zobowiqzany jesl do:
I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujqcej szkody b~dqce nast~pslwem

udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen zdrowolnyeh -
zgodnie z art. 25 usl. I pkl. I uslawy 0 dzialalnosci leczniczej,

2) utrzymywania przez caly okres obowiqzywania niniejszej umowy slalej sumy gwaraneyjnej oraz wartosci
ubezpieczenia okreslonych w przepisach, 0 klorych mowa w pkl. I,

3) przekazania w lerminie 2 Iygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy, zaswiadczenia lekarza medyeyny pracy 0 braku
przeciwskazan do udzielania swiadczen obj~tych umowq w Iym w zakresie przepisow sanilamo-epidemiologicznych,
o ile taki dokument nie zoslal dolqczony do formularza oferty.

~ 16
I. Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzuje si~ do zachowania w lajemnicy wszelkich informacji, 0 klorych powziql

wiadomosc przy realizacji postanowien niniejszej umawy i ktore stanowi<} tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy 0 zwalezaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 419) oraz podlegajq
ochronie w rozumieniu uSlawy 0 ochronie danych osobO\')'ch, zgodnie z ,')'mogami obowiqzujqcymi u Udzielajqeego
zam6wienia.

2. Udzielajqey zamowienia powierza Przyjmujqcemu zamowienie dane osobowe pacjentow, obejmujqce dane
wyszczegolnione w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajow, zakresow i wzorow
dokumentacji medyeznej oraz sposobu jej przelwarzania (Oz. U. z 2015 r., poz. 2069) oraz uSIa,')' 0 swiadczeniach
opieki zdrowolnej finansowanych ze srodkow publicznych (Ieksl jedn. Oz. U z 2018 r., poz. 1510 z pom. zm), ktore 10
dane Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzuje si~ przelwarzac zgodnie z przepisami uSlawy 0 oehronie danych
osobowych.

3. Przyjmujqcy zamowienie oswiadcza, ie znany jesl mu fakt, ii Iresc niniejszej umowy, a w szczegolnosci przedmiol
umowy i wysokosc wynagrodzenia slanowiq informacj~ publicznq w rozumieniu art. I usl. I uslawy z dnia 6 wrz.snia
2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (Ieksl jedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 1330 z pom. zm.), ktora podlega
udosl~pnieniu w trybie przedmiotowej uSlawy, z zaslrzeieniem usl. 4 i 5.

4. Przyjmujqcy zamowienie wyraza zgod~ na Udosl~pnienic w Irybic ustawy, 0 klorej mowa w usl. 3, zawartych w
niniejszej umowie dotyczqcych go danych osobowych w zakresie obcjmujqcym imi~ i nazwisko, a takie inne dane
,')'magane przcz NarodO\')' Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.
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5. Dla celow zwiqzanych z realizacj~ umO\,y Udzielaj~e)' zamowienia upowamia Przyjmuj~eego zamowienie do
przetwarzania danyeh osobowyeh pacjentow, ktorym Przyjmujqcy Zamowienie udzielac b~dzie swiadczen
zdrowotnych, w zakresie i dla celow zwi~zanych z realizacj~ zleconych niniejs~ umowa swiadczen zdrowotnych oraz
wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publieznych. Przetwarzanie danyeh osobowyeh przez Przyjmuj~cego
zamowienie dokonywane jest na sprz~cie informatycznym naleUleym do Udzielaj~eego zamowienia i podlega
przepisom regulujaeym zasady ochrony danych osobowyeh i proeedurom obowiazujaeym u Udzielajaeego
zamowienia i z tego tytulu Przyjmujqey zalllowienie ponosi odpowiedzialnosc wynikajaca z ww. przepisow oraz
przepisow dotyc~cych oehrony danych osobowych. Upowamienie do przetwarzania danych osobowych oraz
Oswiadczenie podpisane przez Przyjmujaeego zamowienie stanowi~ integralna cz~sc umowy.

6. Ze wzgl~du na tajemnic~ przedsi~biorcy udost~pnieniu, 0 ktorylll mowa w ust. I, nie b~da podlegaly
informacje .

p7
1. Przyjmujacy zamowienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczen:

a. przerwy nie przekraczajacej lacznie 26 dni w roku kalendarzowym", 0 ktoryeh mowa w ~ 2 ust. I
przypadajacych w okresie obowiazywania umowy, z zastrzezeniem ust. 2,

b. przerwy zwiazanej z potwierdzonYIll udzialem Przyjmujqcego zamowienie w szkoleniach, sympozjach, zjazdach
z zastrze1eniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 ktorej mowa w ust. I wymaga zgody Udzielajqcego zamowienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunkow umowy nie udzielanie swiadezen zdrowotnych w dniaeh, 0 ktorych mowa w ~ 2

ust. I przez Przyjmujqeego zamowienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczen spowodowanych
choroba, udokumentowanej zaswiadczeniem lekarskim, 0 ile Przyjmujaey zamowienie niezwlocznie powiadomi
o tym fakcie Udzielajqeego zamowienia.

~ 18
Udzielajqey zamowienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujaeego zamowienie - bez prawa do wynagrodzenia • od
wykonywania swiadczen zdrowotnyeh, na czas przeprowadzenia post~powania wyjasniajacego, w przypadku gdy do
Udzielajqeego zamowienia wplynie skarga lub zastrzezenie dotyczace sposobu wykonywania przez Przyjmujqeego
zamowienie swiadczen zdrowotnych obj~tyeh niniejs~ umoWa, w tym zwiazanych z prowadzeniem dokumentacji
medycznej badz przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

~ 19
Umowa ulega rozwiazaniu w nast~pujacych przypadkach.:
I) z uplywem czasu, na ktory zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kazdej ze Stron z zachowaniem trzymiesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajaccgo zamowienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyezyn stanowiacyeh naruszenie istotnyeh warunkow umowy, leUlcych po stronie Przyjmujaccgo zamowienie,
a dotye~cych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~zenia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonYIll niniejs~ umowa terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
c. uzasadnionyeh skarg pacjentow, uznanych przez Udzielajaeego zamowienia zgodnie z procedurami przyj~tymi

w Szpitalu Wolskim, jeSii zwiazane sa one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub przepisow prawa
regulujacych zasady wykonywania swiadczen zdrowolOych.

5) w wyniku oswiadczenia Udzielajaeego zamowienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia, jezeli
Przyjrnujqcy zamowienie narusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy. istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.

6) z dniem nast~pujacym po dniu, w ktorym nastapHo przekroczenie lacznej szacunkowej warlosci umowy.
7) w wyniku oSwiadczenia Udzielajaeego zamowienia z zachowaniem 3 dniO\,cgo okresu wypowiedzenia w przypadku braku

finansowaniaswiadczen obj~tychumowa przez publicznegoplatnika(NFZ).

~ 20
I. Udzielajacy zamowienia uprawniony jest do rozwiazanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym,jezeli Przyjmujacy zamowienie raUleo naruszyl warunki umowy, tj.:
1) przeniosl prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy na osob~ trzecia bez zgody Udzielajaeego

zamowienia,
2) nie dotrzymal warunkow okreslonyeh w ~ 15 umowy dotye~cych ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
3) raUlco naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za raUlee naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy uznaje si~ naruszenie obowiazkow wynikajacych
z ~ 3 i ~ 16 ust. I niniejszej umowy, ktorego Przyjmujaey zamowienie nie zaniechal pomimo otrzymania od
Udzielajqcego zamowienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania.
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Udzielaj~c)' zamowienia uprawniony jest do odsll!pienia od umowy w przypadku, w ktorym ulegnie rozwi¥"niu umowa
zawarta przez Udzielajqcego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0 odst~pieniu od umowy
Udzielaj~cy zamowienia zloiy Przyjmuj~cemu zamowicnie na piSmie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

~ 22
Przyjmuj~cy zamowienic uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku ra~cego naruszenia postanowie,; niniejszej umowy dotyc~cych wyplaty wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ~ 8 us!. I, tj. zwloki w jego wyplacie przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim wczeSniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielajqcego zamowienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

~ 23
I. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks cywilny, przepisy powolane

w niniejszej umowie oraz art. 304' Kodeksu pracy.
2. Realizacj. obowi~zkow wynikaj~cych z art. 304' Kodcksu pracy zapcwnia Przyjmuj~cy Zamowicnic.

~ 24
Umow. spo~dzono w dwoch jednobrzmi~cych cgzcmplarzach, po jcdnym dla kaidej zc Scron.

~ 25
Zmiany do umowy dokonywanc s~ w formic pisemnego aneksu, pod rygorem niewainosci.

p6
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy, ktorych nie uda si. zalatwic polubownie, rozpatruje S~d powszechny
wlasciwy dla siedziby Udziclaj~cego zamowienia.

* niepotrzebne skreslic
** czterokrotnosc zaojerowanej liczby dni udzielania swiadczen zdrowotnych w tygodniu.

Przyjmuj~cy zamow;enic: Udziclaj~cy zamowienia:

KLAUZULA lNFORMACYJNA:
19odnie : art, /3 usl. I Ogo/nego Ro;por=qd=enia 0 Ochronie Danych (RODO) informujemy. :e:

J. administralorem danych osobov.ych l'17Jimujqcego Zanuiw;enie jest Szpi/ol Wolski im. dr Anny Gostylzskiej Samodzie/nego
Publicznego ZckJadu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka J 7, 01.21/ Warszawa;

2. administrator wyznaczyl InspekJora Ochrony Danych. : kJ6rym mogq sif Panstwo kontakJowac w sprawach przetwarzania
Panstwa danych osobowych za posrednictwem poczty ele/dronicznej: kancelaria@wolski.medpl;

3. administrator brdzie przetwarzal Pans twa dane osobowe na podslawie art. 6 usl. I iiI. b) i c) RODO. Ij. przetwarzanie jesl
niezb~dne w celu wykonania umowy. !darej stronq jesl osoba. /dorej dane dotyc=q. lub do podj~cia dzialan no zqdanie osoby.
harej dane dotyczq. przed zowarciem umowy. a lalee obowiqzkOwa. ciqZqcych na adminislralorze na podslawie obowiqzujqcych
przepisow prcnva. m.in. uslaw wskazanych ponizej.;

4. dane osobowe mogq bye Udoslfpnione innym uprawnionym padmiolom. na podslawie przepisOw prawa (np. Narodowemu
Funduszowi Zdrowia). a lakie na rue: podmiotow. z /dorymi adminislralor zawar! umowr powierzenia przetwarzania danych w
;:wiqzku z realizacjq uslug na rzecz adminislralora (np. kancelariq prawnq. doslawcq oprogramowania. zewnf/rznym audylorem.
zleceniobiorcq iwiadczqcym uslugr z zakresu ochrony danych osobo,*ych);

5. administrator nie zamierza przekazywac Pansfll,'a danych osobowych do panstwa Irzeciego lub organizacji mifdzynarodowej;
6. majq Pans two prawo uzyskac kopir swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo :godnie : art. 13 usl. 2 RODG informujem)'. ie:
I. Panstwa dane osobowe bfdq przechowywane do momentu uplywu okresu przedawnienia wynik.ajqcego z uSlawy z dnia 23

kwielnia 1964 r. Kodeks cywilny ora przepisow uSlaw)' : dnia 27 sierpnia 20N r. 0 swiadczeniach opieki zdrowolnej
jinansowanych :e srodkOw public:n)'ch i ustaw)' z dnia 6 Iistopada 2018 r. 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w
zakresie. wjakim dane umieszczane sq w dokumentacji sporzqdzanej dla celow wskazanych w ww. ustawach:

2. pr;;ysluguje Panstwu prawo dostfpu do (resd swoich danych, ich sproslowania Jub ograniczenia przetwarzania. a lalee prawo
do wniesienia spr:eciwu wobec przetwarzania. prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego:

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne. jednalee nie:bfdne do zawarcia umow)'. Konsekwencjq niepodania danych
osobowych brdzie brak moiliwosci realizacji umo'K<)';

4. adminislrator nie podejmuje decyzji w spos6b zaulomatyzowany w oparciu 0 PanS/l',.'adane osobowe.
ZAST~PCA DYREKTORA

ds. Lecznictwa
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Zalqcznik nr I do umowy na ud:ielanie
ambulaloryjnych specjalislyCznych iwiadc:en
:drowornych w :akresie Psycholerapii w Poradni
Zdrowia Psychicznego, Zespo/e Leczenia
Srodowiskowego WCZP Szpila/a Wo/skiego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM Z ILOSCI PUNKTOW I GODZIN WYKONANYCH
W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ZESPOLE LECZENIA
SRODOWISKOWEGO WCZP W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

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

................................................................................................................................
(imiy i nazwisko Przyjmuj'lcego zam6\'.:ienie)

DZIEN: GODZINY OD - DO SUM A PUNKTOW
(pomiedzv .......a ........ ) W DANYM DNIU:

Razem I Razem pkt-6w: I2odzi":

Czy uzupclniono dokumcntacj~ szpitaln,!:
'" - ZUUIUC•.I'C odpowiedllie

0- tak I o - nic

pitc~ i podpis

Przyjrnuj~ctgo zarnowitllie

piecz~t i podpis osoby zatwierdzaj(JCej pie<:~ i podpis pracownika

Sekcji Rozliczeil Uslug Med)'cznych



Zalqc.nik nr 2 do umowy na udzieianie
ambu/atoryjnych specja/istycznych swiadczen
zdrowotnych w zakresie Psychoterapii w Poradni
Zdrowia Psychicznego, Zespo/e Leczenia
Srodowiskowego WCZP S:pita/a Wo/skiego

M[ESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z ILOSCI PUNKTOW I GODZIN WYKONANYCH
W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ZESPOLE LECZENIA
SRODOWISKOWEGO WCZP W ZAKRESIE PSYCHOTERAPll

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

................................................................................................................................
(irni~i nazwisko Prz}'jrnuj'lccgo zam6wienie)

DZIEN: GODZINY OD - DO SUMA PUNKTOW
(oomiedzv ....... a ....... .1 W DANYM DNIU:

Razem I Razcm pkt-6w: I~odzin:

ezy uzupelniono dokument.cj~ szpit.loll: 0 - t.k I 0 - oie .)
,J _ zaUlOclJ'c odpowietillie

pi~~t i podpi5

Prz}JmuJ~go l..amO•••.ieme

piec~ ipodpis osoby zatwicrdzajllccj pieel~Cipodpis pracownika

Sekeji Rozliczen Uslug Medyeznych

~


