
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 132/2019

z dnia 06.06.2019 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

PSYCHIATRll W CZF;SCI AMBULATORY JNEJ WOLSKI EGO CENTRUM ZDROWIA
PSYCHlCZNEGO

Rozdzial I. POST ANOWIENIA OGOLNE

Niniejsze slczeg610we warunki konkursu ofert na zawieranie um6w na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie psychiatrii w cz~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego okreSlaj~ m. in.:

a) przedmiot konkursu ofen,
b) kryteria oceny ofen,
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi~zane ze sposobem przygotowania ofeny i trybem ich skladania,
d) tryb zglaszani. i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwi~nych z tymi czynno.ciami.

I. W celu prawidlowego przygotowania i zlozenia swojej oferty. oferent winie" zapoznac si~ze wszystkimi infonnacjami
zawanymi w niniejszych SWKO.

2. Konkurs ofen prowadzony jest na podstawie an. 26 usl. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzial.lnosci leczniczej (tekst
jedn.Dz. U.z2018r.,poz.2190),an. 140, an. 141,I46usl. I,an. 147-150, I51 uSI.I,2i4-6,an.152,153 ian. 154
usl. I i 2 uslawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych
(tekstjedn. Dz. U. z 2018 r.• poz. 1510 z p6zn. zm.) oral zar~dzeni. Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 13212019 z dni.
06.06.20)9 r. w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie specjaIistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
psychiatrii w cz~sci ambulatoryjnej Wolskiego Cenlrum Zdrowia Psychicznego Oral przeprow.dzenia konkursu ofen na
wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie. zwanego dalej zalUJdzeniem.

3. Udziel.j~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofen, przesuni~cia
terminu skladania ofert~ uniewai:nienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia tenninu rozstrzygni~cia
post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych S\VKO zastosowanie majlJ przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.
5. lIekro.: w "SzczegOlowych warunkach konkursu ofen" oraz w zal~cznikach do lego dokumentujesl mowa 0:

I) oferencie. to rozumie si~ przez 10 podmiot, 0 kl6rym mowa an. 26 usl. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o
dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~cy dzialalnos.: lecznic~ w formie indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w uslawie 0 dzialalnosci leczniczej.

2) Udzielaj~cym zam6wienia - rozumie si~ przez to Szpilal Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formula •• u oferty - rozumie si~ przez to obowi~zuj~cy formularz ofeny przygolowany przez Udzielaj~cego
zam6wienia. stanowiqcy zal~cznik nr 3 do zal"UJdzenia wskazanego w pkt. 3 •.Postanowien og6Inych";

4) swiadczeoiach zdrowotnych - rozumie si~ przez to swiadczenia. 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych obejmujlJce specjalistyczne swiadczenia
zdrowotne w zakresie psychiatrii w cz~sciambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. wykonywane w
godzinach pracy poradni, w szczeg61nosci dla os6b b~d~cych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych;

5) umowie - rozumie si~ przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj~cego zam6wienia, stanowiqcy zal~cznlk or 4
do zar~dzenia wskazanego w pkl. 3 .•Postanowien og6Inych".

6) dni powszednie - dni tygodnia od poniedzialku do pi~tku z wyl~czeniem swi~1.

Rozdzi.lll. PRZEDl\lIOT POST~POWANIA KONKURSOWEGO

I. Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie specjalistycznych swiadczen zdrowolnych w zakresie psychiatrii w c~sci
ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w dni powszednie w godzinach zgodnie z RozdI. I usl.5 pkl4.

2. Wykonywanie swi.dczen zdrowotnych stanowi~cych przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 01 Iipca 2019 r. do
dnia 31 grudnia 2020 r.

3. L:jczna szacunkowa liczba godzin obj~ta zam6wieniem wynosi przeci~tnie w miesi~cu 36 godzin (468 punkty).
4. L:jczna liczba punkt6w NFZ do zrealizowani. dla calosci swiadczen udzielanych obj~tych zam6wieniem w cz~sci

ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego wynosi:8~24 pkl (648 godI. I~cznie).
5. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan~ wybr.ne najkorzystniejsze ofeny, w Iiczbie

zapewniaj~cej wyczerpanie liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie swiadczeri wskazanej w pkt. 3, zawierajlJce
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propozycje cenowe znajduj'lce pokrycie w wielkosci srOOk6w przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.
6. Szezeg610we wa'llnki wykonywania swiadezen okreSlaj~ odpowiednie przepisy, a w szezeg61nosci przepisy ustawy z dnia

27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh oraz postanowienia um6w
'Owanyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent more si~ 'Opoznae w siedzibie Udzielaj~eego 'Om6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofen~ sklada oferent posiadaj~ey prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~ey odpowiednimi kwalifikaejami:
uzyskali tytul specj.listyl specjaliz.cja II w dziedzinie psyehi'lrii lub w lrakcie speej.lizaeji po ukonezeniu I roku
specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w posterpowaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze prowadzonym
przez wlaSciw~ okr~gow~ rad~ lekarsk~ 0 wykonywaniu dzialalnosei leezniezej w formie indywidualnej speejalistyeznej
praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisaeh ustawy 0 dzialalnosei leezniezej.

3. Ofen a zlozona przez oferenta powinna bye kompletna, zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh SWKO na
formularzu udosterpnionym przez Udzielajqcego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymaganc oswiadczenia i
dokumenty opisane w SWKO oraz w treSci formularza ofertowego.

4. W niniejszym posterpowaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlozenie ofert altematywnych.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofen~ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w "Szezeg61owyeh warunkaeh konkursu ofen"

na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia.
2. Liezba deklarowanyeh godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w tygodniu przez jednego oferenta nie powinna bye

mniejsza nit 30 godzin miesi~cznie (tj. nie mniejsza niZ 390 punktow miesi~cznie).
3. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia dni i godzin udzielania swiadezen zdrowotnyeh z oferentem wybranym w toku

posterpowania konkursowego Udzielajqcy zam6wienia zastrzega rnoi.liwosc odstqpienia 00 zawarcia umowy.
4. Oferenci ponos14 wszelkie koszty zwiiJZ3ne z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
5. Oferter stanowi wypelniony formularz ofcrty wg zal'lczonego wzoru wraz zal~cznikami wyrnienionymi w formularzu oferty.
6. Ofen a winna bye sporz~dzona w spos6b przejrzysly i ezytelny.
7. Ofen~ oraz wszystkie 'Ol~ezniki nalezy spor~dzic w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia ofeny.

z wyl~ezeniem poj~e medyeznyeh.
8. Ofen~ oraz kaid~ zjej sIron podpisuje oferent osobiscie.
9. Slrony ofeny oraz miejsea. w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonane

jedynie poprzez przekres.lenie blerdnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
10. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wyeofae zlozon~ ofen~. Zmiana ofeny nast~puje poprzez zlorenie nowej ofeny

zawieraj~cej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacjer 0 wycofaniu oferty zloionej wczesniej. Wycofanie oferty nasterpuje poprzez
pisemne powiadomienie Udzielajllcego zam6wienia 0 Iym fakcie. Zmiana oferty poprzez zJozenie nowej lub w)'cofaniu
oferty moie nasl~pic nie p6iniej jednak nit przed uplywem terminu skladania ofert. Wymogi oznaczenia koperty opisane w
pkt. II stosuje si~ odpowiednio.

11. Oferter wraz z wymaganymi zal~cznikami nalety umiescie w zamknierlcj kopercie opatrzonej napisem: "Konkurs lIa
specjalistyczne swiadczenia zdrowotlle w zakresie ps)'c1riatrii W CZfsci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia
PsyclricZlrego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17,01.211 W.rs'Owa.

12. Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega. it nie jest moiJiwe J~czenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podslawie stosunku
praey zawanym z Udzielaj~eym zam6wienia.

13. Ofen a zlozona przez oferenta. z kt6rym Szpital Wolski rozwi~'01 umow~ na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w 'Okresie
obj~lym przedmiotem niniejszego posterpowania w trybie natychmiastowym z przyczyn leilJcych po slronie oferenta .
podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

I. \V celu umania, ie oferta spelnia wymagane warunki. oferenl zobowi'lzany jesl dot~czycdo oferty dokumenty wskazane w
formularzu oferty.

2. Dokumenty, 0 ktorych mowa w pkl. I niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonej przez siebie za zgOOnosc z oryginaJem.

3. W eelu sprawdzenia autentyeznosei przedlozonyeh dokument6w Udzielaj~ey zam6wienia moze za4dae od oferenta
przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumenlu, gdy kserokopia dokumentu jesl nieczytelna lub
budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosci.

4. Oferent jest zobowi~zany do przedstawienia wpisu do rejest'll podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnose lecznie~ w formie
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indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei
leczniczej.

Rozdzial VI. I\1IEJSCE I TERI\1IN SKLADANIA OFERT

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

Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehicznego, tel. 022.38.94.770.

Rozdzi ••1VII, TERI\1IN ZWlt\ZANIA OFERT t\
Oferent zwiljZ8JlYjest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzi ••1VIII. KOI\1ISJA KONKURSOWA

I. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zam6wienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczeg6l0we zasady pracy komisji konkursowej i lryb posl~powania okresla •.Regulamin praey Komisji konkursowej"

obowi~zuj~cy na podstawie zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 •.Postanowien og6Inyeh".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanych w

•.Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie konieeznosci wyl~czenia ezlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt6rych mowa w pkt. 3, nowego czlonka

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

w pkl. 3 0 ile komisja konkursowa liezye b~dzie, pomimo wyl~czeniajej czlonka, eo najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zam6wienia wskOluje nowego przewodnic~eego, jesli wyl~ezenie czlonka komisji konkursowej dotyczy osoby

pelni~cej l~ funkck
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brak6w formalnych w zlozonej ofere ie, Komisja konkursowa wzywa

oferenta do ich uzupeJnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach oa lewn~trznej stronie intemetowej Szpitala
Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenta, stwierdzone w ofereie braki oraz
ostateczny termin ich usunitrcia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyezyn formalnyeh Komisja konkursowa zamieszcza informaej~ 0 odrzueeniu oferty na
zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskOluj~c nazw~ (imi~ i nazwisko)
skladaj~cego odrzucon~ ofert~ oraz przyczyn~ odrzueenia oferty.

Rozdzi ••1IX. I\1IEJSCE I TERI\1IN OTWARCIA OFERT

Otwarcie zlozonych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w
w dniu 13 <zerwe. 2019 r. 0 godzinie 10.40.

Pawilonie II - Sala Konfereneyjna

Rozdzial X. PROPONOW ANA PRZEZ UDZIELAJt\CEGO ZAl\10WIENIA I\1AKSYI\1ALNA CENA

JEDNOSTKOW A

1. Proponowana przez Udzielaj'lcego zamowlem8 maksymalna kwota nalei:nosci za I punkt rozliczeniowy wykonany,
prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ wynosi:
• 7,50 zl brutto. za jeden punkt NFZ (r6wnowaznej z kwot~ netto - usluga zwolniona z VAT).

2. Ceny wskazane w pkt. I zoslaly przyj~te w opareiu 0 wielkose srodk6w przeznaezonych na sfinansowanie swiadezen
b~d~cyeh przedmiolem zam6wienia.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria ocen}'

I. Kwalifikaeje oferenta - 10%
2. Doswiadezenie - 10%
3. Cena-70%
4. Dost~pnosc - 10%
Maksymalna liczba punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 3,1 pkt.
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Ad. 1. Kwalifikacje oferenta
Komisja konkursowa dokonuj~c occny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj~ce dokumenty 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, ie oferent jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii i ukonczyl co najmniej jeden rok

specjalizacji w tej dziedzinie - 1 pkt.

Maksymalna I~czna ilos.: punkt6w moiliwych do uzyskania za ocen~ oferty pod wzgl~dem kwalifikacji oferenla wynos; 3,0 pkt.

Ad. 2. Dost~pnosc
Komisja konkursowa dokonuj~coceny jakosci udzielanych swiadczeli bierze pod uwager staz oferenta przy udzielaniu swiadczen
zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej.
Dokonuj~c neeny jakosci na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od
1 do 4 kt. Z odnie z nast u' c m schematem:
Stat. r udzielaniu swiadczen w zakresie ambulato One" 0 ieki s chiat czne' Liczba unkt6w
0.41at I kt.
S.IOlat 2 kt.
11-1Slat 3 kt.
wit" ISlat 4 kt.

W przypadku niepe/nych lat kalendarzowych niepe/ne lata staiu pracy zaokr~gla si~ w d61.

Ad. 3. Cena"
Dokonuj,!c oceny cen proponowanych przez oferenta w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od I do 3
pkt., w zaleznosci od ceny zaproponowanej przez oferenta za I punkt rozliczeniowy wykonany, prawidlowo sprawozdany i
wskazany do zaplaty przez NFZ, zgodnie z nast~puj~cymi zaloieniami:

Cena prooonowana orzez oferenta Liczba Dunkt6w
7,50 -7,01 zl I okt.
7,00 - 6,51 zI 2okt.
6,50 - 6,00 zl 30kt.

Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe poniiej 6,00 zl za jeden punkt rozliczeniowy wykonany, prawidlowo sprawozdany
i wskazany do zaplaty przez NFZ b~d'luznane za oferty zawierajClce ra4co niskt} cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia
i ~d~ podlegaly odrzuceniu .

• Ceny obejmujt} wynagrodzenie brutto

Ad. 4. Dost~pnosc • 02
Komisja konkursowa dokonujt}c oceny dost~pnosci swiadczen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~ minimaln"
licz odzin udzielania swiadczen w miesi Cll oferowan ch rzez oferenta w formularzu ofert z odnie z zaloi.eniami:
Minimalna Hose odzin oferowan ch rzez oferenta elne odzin Liczba unktow
90-100 1 kt.
101 _ 116 2 kt.
117 -130 3 kt.

Maksymalna liczba punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 3,0 pkt.

Ocena koncowa oferty zostBnie w)'liczona \\!g nast~pujltcego wzoru:

WO = LpK 110% + LpJ I 10% + LpC I 70% +LpD 110%

gdzie:
WO - ocena koncowa oferty
LpK. Iiczba plink/ow wyniknjqca z oeeny kwalifikaeji oferenta
LpJ . /iczba punk/ow wynikajqca z oceny jako.fci oferen/a
LpC - /iczba punk/ow wynikajqca z oceny ceny proponowanej prze: oferenta
LpD - /iczba punk/ow wynikajqca = oceny dos/fpnosci oferenta
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Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZA WARCIA UMOWY

1. Rozstrzygni~cie konkursu olOaeza wskazanie oferent6w wybranyeh w wyniku post~powania konkursowego w iloSci
wynikaj~eej z zapotrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia odnosnie ilosci godzin wykonywania swiadezen stanowi~eyeh
przedmiot zam6wienia. kt6rzy uzyskali kolejno l~elOie ze wszystkieh kryteri6w najwi~ks~ Hose punkt6w.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofert oglasza si~ w miejseu i terminie okreSlonym w ogloszeniu
o konkursie ofert, na tablicy ogJoszen w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia oraz oa zewnertrznej stronie intemetowej
Udzielaj~eego zam6wienia, podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsee zamieszkania i adres)
OferentalOferent6w, kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni~cia ofert WYlOaezasi~ na dzien 24 ezerwea 2019 r. 0 godzinie 14.40.
4. Oferentom wybranym w wyniku post<;powania konkursowego Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje termin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala \Volskiego 0 uniewa1nienie posterpowania

konkursowego w przypadkaeh okreslonyeh w Regulaminie praey Komisji konkursowej.
6. W przypadku przekroezenia liezby godzin obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku wyboru

wi<;kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na konieelOose uwzgl~dnienia ofert spelniaj~eyeh kryteria neeny ofert na tym samym
poziomie punktowym. Udzielajqcy zam6wienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowie zawartej w tyro oferentami
takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen. kt6ra umozliwi dostosowanie warunk6w umowy do zapotrzebowania
Udzielaj<}cego zarn6wienia.

7. Z oferentami wybranymi w toku niniejszego post~powania konkursowego Udzielaj~ey zam6wienia, na podstawie ofert
zlozonyeh przez wybranyeh oferent6w, zawrze umowy na swiadezenia zdrowotne, w kt6ryeh wskaze dni i godziny
udzielania swiadezen przypadaj~ee dla katdego z oferent6w. Odmowa podpisania umowy przez oferenla olOaezae ~dzie
odst4pienie ad zawarcia urnowy.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE

I. W toku post~powania konkursowego, jednakze przed rozstrzygOl~elem konkursu, oferent moze zloZye do komisji
konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zRskarionej czynnosci, w formie pisemnej umotywowany
protest.

2. Protest zlozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpalruje i rozstrzyga protest w ei~gu 7 dni od daly jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi skladaj~cemu

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

bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia prolestu komisja pOWlarzazaskarZon~ ezynnose.
6. Oferent, moze zlozye do Udzielaj~eego zam6wienia odwolanie dotye~ee rozstrzygni<;cia konkursu w ei~gu 7 dni od dnia

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

do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POST ANOWIENIA KONCOWE

Dokumenty dotye~ee posl<;powania konkursowego przeehowywane s~ w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpilala Wolskiego Nr /32/20/9

z dnia 06.06.20/9 r.

Warszawa, dnia .

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

OFERTA

na udzielanie specjalistycznycb swiadczen zdrowotnych w zakresie psychiatrii w cz~sci

ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Imic; i nazwisko , ' ' .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Kwalifikacj e (w zakresie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii) ', .

Nr dokumentu potwierdzaj qeego uzyskanie tytulu specjal isty .

Nr wpisu do rejestm podmiot6w leczniezyeh wykonujqeych dzialalnose leeznieZl! indywidualnij/ indywidualna
speejalistyezna praktyka lekarska prowadzona przez wlasciwq
ORL.. .
Data rozpocz~cia dzialalnosci wg. CEJDG .

NIP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondencji (0 i1e nie pokrywa si~ z adresem zamieszkania) .

przedmiotem nm,eJszej oferty jest udzielanie speejaJistyezn)'ch !wiadczen zdrowotnyeh
w zakresie psyehiatrii w ez~!ei ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychieznego zgodnie z
przedmiotem zam6wienia wskazanym w Szezeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofert, na zasadaeh
okreslonych we wzorze umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem.

OI'ERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. lapoznal si~ z tresciq ogloszenia 0 konkursie, SWKO oraz projektem umowy i nie zglasza zastrzeun.

2. Swiadczen zdrowotnych obj~tyeh konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,
w miejseu wskazanym przez Udzielajqcego zam6wienia omz przy Uiyciu sprz~tu naleZljeego do
Udzielajqeego zam6wienia.

3. Prowadzi indywidualnq 1* indywidualnq speejalistyeznq praktyk~ lekarskq wpisanq do rejestm podmiot6w
wykonujqeyeh dzialalnose leeznicZl! prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionymi na wst~pie
niniejszej oferty.

4. Swiadezen zdrowotnyeh udzielae b~dzie osobiscie.
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5. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosci eywilnej (DC) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~
w wysokosci (Zobowi~zuje si~ do przedlo~enia kopii polisy DC w tenninie
okreSlonym we wzorze umowy.)*

6. Dswiadeza, i~ Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy 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 punkl6w w
miesi~eu udzielania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh niniejszym post~powaniem konkursowym.

8. Proponuje wysokose stawki w kwocie zl netto (r6wnowame z bruno) za I punkl
rozliezeniowy wykonany, prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ.

8. lakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zal~elOikami od nr 3a do nr .

9. Dswiadeza, i~ swiadezen zdrowotnyeh w zakresie ambulatoryjnej opieki psyehiatryelOej udzielal przez
okres Ial i zobowi~zuje si~ do okazania na 4danie Udzielaj~eego zam6wienia dokument6w
potwierdzaj~eyeh wskazan~ ilose lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

1. Poswiadezony aklualny wydruk z CEIDG - lal. nr I,

2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnose leelOie~ - zgodnie z ustaw~
o dzialalnosei leelOiezej - prowadzonego przez DRL - lal. nr 2,

3. Kopie dokument6w dotye~eyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji, w tym
speejalizaeji, tj.: dyplom ukonezenia studi6w; prawo wykonywania zawodu lekarza; dokument
potwierdzaj~ey uzyskanie tytulu speejalisty lub speejalizacji no w dziedzinie psychiatrii, lub dokument
potwierdzaj~cy rozpoez~cie speejalizacji w dziedzinie psychiatrii (minimum I rok doswiadczenia w
zawodzie) oraz inne dokumenty potwierdzaj~ce kwalifikacje i doswiadezenie zawodowe - lal. nr Ja, Jb,
itd.,

4. Zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeei"wskazan do wykonywania swiadczen zdrowotnyeh obj~tyeh
przedmiotem zam6wienia - zal. liT 4,

5. Kserokopia polisy DC lub zlo~one oswiadezenie 0 przedlo~eniu polisy - lal. nr 5,

6. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnych w zakresie psyehiatrii w szpitalu w
ealodobowym oddziale psyehiatryelOym z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadelone - lal. ,,,
6.

• niepotrzebne skres/ic

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

(podpis ipiecz~(; oferenta)
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyreklora Szpilala Wolskiego nr /31/20/9

z dnia 06.06,20/9 r.

WZORUMOWY
UMOWA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE PSYCHIATRII W CZ~SCI AMBULATORYJNEJ WOLSKI EGO CENTRUM ZDROWIA
PSYCHICZNEGO

zawarta w dniu 2019 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolsklm 1m. dr Anny Goslynsklej Samodzlelnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowolnej,

zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarezy, pod nr KRS: 0000226288,

posiadaj~eym NIP 527-10-45-483 oral REGON 011035381, reprezentowanym przez:

Dyreklora - Rnberta Mazura

zwanym dalej Udzlelaj~cym zam6wlenla

a

PanemlPani~ adres .
zarejestrowanyml~ w ewideneji dzialalnosci gospodarezej,
wpisanyml~ do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ - nr ksi~gi:
posiadaj~eyml~ NIP i REGON .
zwanyml~ dalej Przyjmuhcym zam6wienie

Pr:yjmujqcy :amow;enie :051al wybrany 1V wyniku konkursu o/ert na udzielanie specjalistyCznych swiadczen zdrowotnych
pru: podmioly oudlone ••.arl. 26/1sl. I USlawy: dnia /5 kwielnia 2011 r. 0 dzialalnosci lec:nic:ej (Ieksl jedn. D:. U. :
2018 r.. PO:.2190).

~ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zam6wienia na specjalistyczne ambulatoryjne ~wjadczenia zdrowotne w

zakresie psychiatrii w cz~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, zwane dalej swiadczeniami
zdrowotnymi, dla paejenl6w Szpitala Wolskiego w szezeg61nosei dla os6b b~d~eyeh swiadezeniobiorearni w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh.

2. Przyjmuj~cy zam6wienle zobowi~zuje si~ do wykonywania speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
psyehiatrii w ez~sei ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego, zwanyeh dalej swiadezeniami
zdrowotnymi, a w szezeg61nosci udzielania swiadezen zdrowotnyeh w ramaeh ambulatoryjnej opieki speejalistyeznej, do
realizacji kt6rych jest uprawniony zgodnie z wymogami okreslonyrni w rozporZ'ldzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.11.20 I3 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1396 z p6in. zm.), rozpor~dzenie Minislra Zdrowia z dnia 27.04.2018 r. w sprawie
programu pilolalowego w Centraeh Zdrowia Psyehieznego (Dz. U. 2018 r. poz. 852 z p6in. zm.), w Zar~dzeniu Nr
41/20181DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie okreSienia warunk6w
zawierania i realizacji urn6w w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzaletnien z p6iniejszymi zmianami, oraz
za~dzenie nr 55118IDSOZ Prezesa NFZ w sprawie um6w 0 realizaej~ programu pilotazowego w Centraeh Zdrowia
Psychicznego.

~2
I. Przyjrnuj=tcy zamowienfe zobowi~uje siC;do wykonywania specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie

psyehiatrii w ez~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego w dniaeh i godzinaeh okrdlonyeh w
harmonogramie, stanowit}cyrn Zall:Jcznik nr I do niniejszej umowy. sporZ<}dzanym miesic;cznie w formie pisemnej,
uzgodnionym z Kierownikiem Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego lub innl:J osobl:J wskazanl:J przez
Udzielajl}cego zamowienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6rych mowa w ust. J podlegaj", katdorazowo zatwierdzeniu przez osobcy wskazant} przez
Udzielaj'4cego zam6wienia. przed rozpoczc;ciem miesi'lca kt6rego dotycZ'l.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do wykonania uslug, 0 kl6ryeh mowa w S I mmejszej umowy
i oswiadeza, it wykonywac je b~dzie z zaehowaniem naletytej starannosei, zgodnie z posiadan~ wied~ medyezn~ i
standardami post~powania obowi~zuj~eymi w zakresie psyehiatrii, na zasadaeh wynikaj~eyeh
z ustawy 0 zawodaeh lekarza i lekarza dentysty (teks! jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 537), ustawy 0 oehronie zdrowia
psyehieznego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z p6in. zm.), ustawy 0 dzialalnosei leezniezej (tekstjedn. Dz. U. z 2018
I., pOZ.2190 z p6in. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (lekstjedn. Dz.
U z 2018 r., po". 1510 z p6in. zm.), ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Praw Paejenla (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z
p6in. zm.), ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pMn. zm.) i innyeh przepis6w
reguluj~eyeh zasady wykonywania zawodu lekarza oral udzielania swiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh leezniezyeh nie
b~d~eyeh przedsi~biorcami.
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~4
1. Swiadczenia zdrowotne objc;te nmleJsU} umow,! udzielane berd" przez PrzyjrnujJ]cego 7.amowienie

w ez~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego, a w przypadkaeh uzasadnionyeh klinieznie w
miejseu zamieszkania paejenta przy uiyeiu sprz~lU medyeznego oraz aparatury medyeznej, kt6ryeh obsluga jest mu
znana! z k!6rymi zos!al zapoznany przez Udzielaj~eego zam6wienia najp6iniej w dniu rozpocz~cia udzielania
swiadezen., stanowi~eyeh wlasnosc Udzieiaj~eego zam6wienia. Sprz~t i aparalUra spelniaj~ wymagania niezb~dne do
wykonywania swiadezen obj~tyeh niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi'lzuje sier do korzystania z pomieslczen oraz sprzjftu i aparatury medycznej,
naleUfcych do Udzielaj~cego zamowienia, zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sp~tu medyeznego nalel:jeego do
Udzielaj1}cego zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionych przez Przyjrnujllcego zamowienie.

4. W przypadku, gdy z przyezyn uzasadnionyeh klinieznie realizaeja swiadezen zdrowotnyeh odbywa si~ w miejseu
zamieszkania pacjenta koszty transportu do miejsca zamieszkania pacjenta ponosi Przyjmujllcy zamowienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na ezas okr.slony od dnia 01.07.2019 r, do dnia 31.12,2020 r,

~6
Zlecenia oa badanie diagnostyczne i transport berd" wystawiane przez Prz)'jrnujqcego zarnowlenie. wedlug zasad
obowi¥uj~eyeh u Udzielaj~cego zam6wienia, z kt6rymi Przyjmuj~ey zam6wienie zostal zapoznany.

P
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezen zdrowotnyeh wskazanyeh

w umowach zawartych przez Udzielajqcego zarnowienla z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami oraz
przepisaeh i zasadaeh obowi¥uj~eyeh u Udzielaj~eego zam6wienia, z kt6rymi to zasadami zostal zapoznany.

2. Na Zi:tdanieUdzlelajqcego zarnowienia Przyjrnujqcy zamowienie zobowi~ny jest do przedstawienia dokument6w
wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~cego
zamowienla.

3, Przyjmuj14cy zamowienie zobowiC}Zujesi~do uczestniczenia w okresowych zebraniach personelu medycznego Cz~sci
Ambulatoryjnej WCZP.

~8
Przyjrnujqcy zarnowienle zobowi¥uje si~ do prowadzenia dokumentacji medycznej j statystycznej oraz dokumentacji
wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi¥uj~eymi w podmio!aeh leczniezyeh nieb~d~eyeh przedsi~bioreami oraz
przepisami i zasadami obowiC}Zuj(Jcymiu Udzielajqcego zarnowlenis. w tym z uiyciem systemu informatycznego Szpitala
Wolskiego, w tym dotyez~eymi proeedur zwi~zanyeh z oehron~ danyeh osobowyeh.

~9
I. Przeei~tna maksymalna ilose w stosunku miesi~eznym na wykonywanie swiadezen zdrowo!nyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~ I

ust. 2 wynosi , godzin (minimum ,godzin w miesit}cu) oraz punkt6w (minimum ., .. , punkt6w w
miesi~eu).

2. za zrealizowane swiadczenia zdrowotne na rzecz os6b uprawnionych do swiadczen na podstawie umowy zawartej
pomi~dzy Szpitalem Wolskim a NFZ Przyjrnujllcemu zarnowienie przysluguje wynagrodzenie miesi~znie w kwocie
stanowi~cej iloezyn Iiezby wykonanyeh, prawidlowo sprawozdanyeh i wskazanyeh do zaplaty przez NFZ - zgodnie ze
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II - punkt6w rozliezeniowyeh NFZ przez stawk~ za 1 punk! w wysokosei •.•.•. zl
brulto (slownie: ..... zlotyeh).

3, 4czna szacunkowa wartose umowy wynosi , ,." ,zl.
4. Naletnosci z tytutu realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielajqcy zarnowlenia wyptaca. za miesi~c poprzedni,

w terminie do 14 dni po dniu dostarczenia przez Przyjrnuj1}cego zarnowienle faktury wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w ~ 11. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze sprawozdaniem jest data
wplywu oznaezona prezenlat~ KaneelarH G16wnej Szpitala Wolskiego.

5. Naletnose za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmujllcemu zamowlenie na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje si~dzien obciq.i:enia rachunku bankowego UdzielajJJcego
zamowienia.

~ 10
Udzielaj~ey zam6wienia mote powierzye Przyjmuj~eemu zam6wienie wi~ks~ ilose swiadezen obj~tyeh niniejs~ umow~
skutkuj~cych przekroczeniem l~cZJlej szacunkowej wartosci umowy w okresie jej trwania, w ramach srodk6w pieni~tnych
przeznaczonych na ich stinansowanie, pochod11Jcych z NfZ lub od innych ptatnik6w,jednak nie wi~cejnit 0 30%,

~II
I. Przyjmujllcy zamowlenie zobowh}zany jest do skladania miesi~cznych sprawozdan z liczby wykonanych w cz~sci

ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego punkt6w NFZ, na formularzu slanowi~eym zal~eznik nr 2 do
niniejszej umowy,

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w ust. I sktadane st} po zakonczeniu miesi~cakalendarzowego oraz po ich zatwierdzeniu,
Sprawozdania, po weryfikacji wykonanych punkt6w zatwierdza osoba petni'lca obowi~zki Kierownika Wolskiego
Centrum Zdrowia Psychicznego lub inna osoba wskazana przez Udzielajllcego zamowienia.

Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do:
I) paddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~eego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne

uprawnione organy oraz udos!~pnienia wszelkieh danyeh i informaeji niezb~dnyeh do przeprowadzenia kontroli,

~



2) noszenia imiennyeh identyfikator6w przekazanyeh przez Udzielaj~eego zam6wienie w zwi¥ku z niniejs~
umow~ i realizaeji pozostalyeh obowi~zk6w dotye~eyeh identyfikator6w okreslonyeh w aktaeh wewn~trznyeh
Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania proeedur obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~cego zam6wienia zwi¥"nyeh z wykonywaniem swiadezen
zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyemej.

~ 13
Przyjmuj~cy zam6wienle nie moie prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraelOj~eej polO lOkres umowy
konkureneyjnej wobee dzialalnosci stalutowej prowadzonej przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 14
Udzlelaj~C)' zam6wienia zobowi~zuje si~ lObezpieezyc obslug~ piel~gniarsk~ oraz administraeyjn~ i gospodare~ w lOkresie
niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ IS
przy realizacji lOdan obj~tyeh niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥"ny jest do wsp61pracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielajttcego zamowienis.

~ 16
I. l tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnosc solidarn~.
2. Przyjmuj~cy zam6wieuie ponosi odpowiedzialnosc lo szkody powstale z przyezyn le4eyeh po jego stronie, a w

szczeg61nosei wynikaj~ee z:
3. niewykonania lub niewlaSciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
b. nieprawidlowego wystawiania recept podlegaj~eyeh refundacji przez Narodowy Fundusz ldrowia,
c. przedstawienia danych stanowhlcych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym.
d. nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
e. braku realizaeji lOlecen pokontrolnych,
f. nieprawidlowego wprowadlOnia danych zwi¥""ych z realilOcj~ procedur, a wymaganych przez NFl.

3. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do i~dania od Przyjmuj~cego zam6wienie pokryeia szkody wyr~dzonej
niewykonywaniem lub niewlaSciwym wykonywaniem przez Przyjmujqcego zamowienie niniejszej umowy, w tym
m.in. koszt6w swiadezen nieplaeonyeh przez NFl lub innych platnik6w z tego tytulu oraz kar umownyeh i obowi~6w
odszkodowawezych naloionych na Udzielaj~ •• go zam6wienia przez NFl lub innyeh platnik6w w umowaeh lOwartyeh
z Udzielaj~cym zam6wienia.

~ 17
Przyjmuhcy zam6wienie zobowi~lOny jest do:
I) Posiadania kopii polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosei eywilnej obejmuj~eej szkody b~d~ce

nast~pstwem udzielania swiadezen zdrowolnyeh albo niezgodnego z prawem lOnieehania udzielania swiadezen
zdrowotnyeh - zgodnie z art. 25 usl. I pkl. I ustawy 0 dzialalnosci leemiezej oraz Rozpo~dzenia Ministra
Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi¥kowego ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywilnej
podmiotu wykonuj~eego dzialalnosc leeznie~ (Dz. U. z 2019 r., poz. 866), najp6iniej w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy, 0 ile powyzszy dokument nie zostal dol~ezony do formuiarza oferty,

2) utrzymywania przez ealy okres obowi¥ywania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz wartosci
ubezpieezenia okreslonyeh w przepisaeh, 0 kt6ryeh mowa w pkl. I,

3) przedloienia zaSwiadezenia lekarza medyeyny praey dotye~eego uprawnien zwi~lOnyeh ze swiadezeniem uslug i
w tym lOkresie wymog6w sanitamo-epidemiologieznyeh,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w WarslOwie, Szpitala Wolskiego
jako miejsea udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz przedloienia Udzielaj~eemu zam6wienia dokumentu
potwierdlOj~eego zloienie wniosku 0 w/w wpis w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, pod
rygorem rozwi~lOnia umowy, 0 ile powyzszy dokument nie zostal dol~ezony do formuiarza oferty.

~ 18
I. W zwi¥ku z udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh lOm6wieniem Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest

do wydawania paejentom zaSwiadezen 0 ezasowej niezdolnosci do praey.
2. Recepty wystawiane pacjentom w zwi¥ku z wykonywaniem swiadezen obj~tyeh niniejs~ umow~ spo~dlOne s~ na

drukaeh udost~pnianyeh przez Udzielaj~cego zam6wienla.

~ 19
I. Przyjrnujqcy zamowienie zobowi¥uje siC;do zachowania w tajemnicy wszelkich infonnacji. 0 kt6rych powzi'Jl

wiadomost przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajernnic~ przedsic;biorstwa w rozurnieniu
przepis6w ustawy 0 zwalclOniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r" Nr 1010, z p6tn. zm.) oraz
podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danyeh osobowyeh, zgodnie z wymogami obowi¥uj~eymi u
Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie oswiadeza. ie znany jest mu fakt, ii IreSc niniejszej umowy, a w szczeg61nosei przedmiot
umowy i wysokost wynagrodzenia stanowi~ informacjc; publiczn'J w rozumieniu art. 1 ust. I ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informaeji publiemej (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z p6tn. zm.), kt6ra podlega
udostc;pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. z zastrzeieniem ust. 3 i 4.
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3. Przyjmuj~cy zamowienie wyraza zgod, na udost,pnienie w trybie ustawy, 0 ktorej mowa w us!. 2, zawartyeh w
niniejszej umowie dotycUJcych go danych osobowych w zakresie obejrnuj'lcym imi~i nazwisko, a taUe inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie finny.

4. Ze wzgl,du na tajemnie, przedsi,biorey udost,pnieniu, 0 ktorym mowa w us!. I, nie b,d~ podlegaly
infonnacje .

5. Dla eelow zwi~zanyeh z realizaej~ umowy Udzielahey zamowienia upowamia Przyjmuj~eego zamowienie
do przetwarzania danyeh osobowyeh paejentow, ktorym Przyjmujqey Zamowienie udzielac b,dzie
swiadezen zdrowotnyeh, w zakresie i dla eelow zwi~zanyeh z realizaej~ zleeonyeh niniejs~ umow~
swiadezen zdrowotnyeh oraz wymaganyeh stosownymi przepisami ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku
Prawa Paejenta, ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh.
Przetwarzanie danyeh osobowyeh przez Przyjmuj~eego zamowienie dokonywane jest na sprz,cie
informatyeznym nalei.'leym do Udzielajqeego zamowlenia i podlega przepisom regulujqeym zasady oehrony
danyeh osobowyeh i proeedurom obowi~zuj~eym u Udzielaj~eego zamowienia i z tego tytulu Przyjmuhey
zamowienie ponosi odpowiedzialnosc wynikaj~e~ z ww. przepisow oraz przepisow dotye~eyeh oehrony
danyeh osobowyeh po

t. Przyjmujilcy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczen:
a. przerwy nie przekraczaj'lcej l'lcznic dni kalendarzowych przypadaj'icej W okresie obowilJzywania

niniejszej umowy z zastrzezcniem ust. 2,
b. przerwy zwi~nej z potwierdzonym udzialem Przyjrnujilcego zarn6wienie w szkoleniach, sympozjach, zjazdach z

zastrzeteniem ust. 2.
2. Skorzystanie z przerwy, 0 ktorej mowa w usl. I wymaga zgody Udzielaj~cego zamowienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych w dniach i godzinach. 0 kt6rych

mowa w ~ 2, przez Przyjmuj~eego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadezen
spowodowanyeh ehorob'j, udokumentowanyeh zaSwiadezeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~cy zam6wienie
niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajllcego zamowienia.

pI
Udzielajllcy zamowienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujllcego zamowienie od wykonywania swiadczen
zdrowotnyeh, na ezas przeprowadzenia post,powania wyjaSniaj~eego, w przypadku gdy do Udzielajqcego zam6wienia
wplynie skarga lub zastrzezenie dotycZ<Jce sposobu wykonywania, przez Prz)'jmujllcego zamowienie. swiadczen
zdrowotnyeh obj,tyeh niniejs~ umow~, w tym zwi~nyeh z prowadzeniem dokumentaeji medyeznej b~di przekazywaniem
danyeh wymaganyeh przez NFZ.

Umowa ulega rozwi~zaniu w nast,puj~eyeh przypadkaeh:
I) z uplywem ezasu, na ktory zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia ka2.dej ze Stron z zachowaniem 3 miesi~cmego okresu wypowiedzenia.
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajllcego zamowienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z przyczyn

stanowhtcych raliJce naruszenie warunk6w umowy, le~cych po stronie Przyjmujllcego zam6wienie, a dotycUJcych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczeJi, zaw~zenia ich zakresu lub ich niewlaSciwej ilosci ijakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonyrn niniejsz~ umowlt tenninie wymaganych sprawozdaJi i infonnacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w. uznanych przez Udzielajllcego zamowienia zgodnie z procedurami przyj~tymi w

Szpitalu Wolskim. jesli zwi¥3ne s~ one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub przepis6w prawa
reguluj~eyeh zasady wykonywania swiadezen zdrowotnyeh;

d. w przypadku nie uzgodnienia hannonogramu. 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy,
S) w wyniku oswiadczenia Udzielajilcego zamowienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia. jeteli

Przyjrnujllcy zamowienle narusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy. istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizacji przedmiotu zam6wienia,

6) z dniem nast~puj'lcym po dniu, w kt6rym nasUJpilo przekroczenie wartosci umowy.
7) w wyniku oswiadczenia Udzielajllcego zamowienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku

braku finansowania swiadezen obj,tyeh umow~ przez publieznego platnika (NFZ).
p3

I. UdzieJajJtcy zam6wienia uprawniony jest do rozwi¥Mia umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
jeteli PrzyjrnujJtcy zamowienie rat.qco narusza istotne postanowienia umowy, tj.:
I) utracHprawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowi~ki wynikaj'lce z niniejszej umoW)' na osob~ trzeci'l bez zgody Udzielajllcego zamowienia,
3) nie dotrzymal warunkow okreslonyeh w ~ 17 us!. 1,2 i 4 umowy,
4) rat.qco naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za r~ce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy. 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt. 4 uznaje si~naruszenie
obowi~zkow wynikaj~eyeh z ~ 3 i ~ 19 usl. I niniejszej umowy, ktorego Przyjmujqey zam6wienie nie zanieehal
pomimo otrzymania od Udzielajilcego zamowienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub naruszenie
obowi¥kow zwi~nyeh z bezpieezeJlsrwem paejentow.p4

UdzielajJtcy zamowienia uprawniony jest do rozwi'l-lania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie rozwi¥Miu umowa zawarta przez Udzielajllcego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0

rozwi¥Miu umowy w tym trybie Udzielaj=tcy zamowienia zloty Przyjmuj:)cemu zamowienie na pismie, niezwlocznie po
uzyskaniu stosownej infonnacji.

Strona 4 z 5



Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwi'lZ3nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku ra2ljcego nacuszenia postanowien niniejszej umowy doryc,,!cych wyplary wynagradzenia, 0
kt6rym mowa w ~ 9 ust. 2, Ij. zwloki w jego wyplacie przekracuj~cej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielajllcego zam6wlenia 0 stwierdzeniu powstania zwtoki w wyptacie w/w wynagrodzenia.

~ 26
I. W zakresie nieuregulowanym niniejsZ<}urnow'}maj'} zastosowanie rn.in. Kodeks cywilny, przepisy powolane w niniejszej

umowie oraz art. 304' Kodeksu pracy.
2. Realiucj~ obowi¥k6w wynikaj~cych z art. 304' Kodeksu pracy upewnia Przyjmuj~cy zamowienle.

~ 27
Umow~ sporZ'!dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.p8
Zmiany do umowy dokonywane s'}w formie pisernnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.p9
Spory powstale na tie realiucji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszechny, wlaSciwy dla siedziby Udzielaj~cego
zam6wienia .

• niepotrzebne zostanie skreslone

Przyjmuj~cy zam6wienie: Udzielaj~cy zam6wienia:

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnic z art. 13 ust. I rozpo~dzenia Parlamentu Europejskicgo i Rady (UEl 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fil)'cznych w ZWilp'KU z przetwarzaniem danych osobowych (... ). tzw. (RODD) informujemy, tc:

J. administratorem danych osobou:vchPr:.yjmujqcegoZamowieniejest S=pita/ Wolski ;m. dr Anny GostyriskiejSamodzielnego
Pub/ic:nego Zok/adu OpieJdZdrowotnej w Wars:owie, adres: ul. Kaspnaka J 7. 01-211 Wars:awa:

2. administrator u:v=naczyiInspektvra Ochrony Danych. : kJorymmvgq sir Pansffl!o kontaktowac w sprawach pr:etwanania
Panstwa danych osobowych :a posrednictwem poc=tyelektronic;nej: kancelaria@wolski.medp/:

3. adminislrator brd:ie pr:etwar:ai Paristwadane osobowe na podslawie arl. 6 usl. I /il. b) i e) RODO. tj. pnetwar:anie jest
niezbrdne w eelu wykonania umowy. kt6rej slrollqjesl osoba, kJ6rejdane dOlyezq./ub do podj~cia d:iaian na zqdanie osoby.
ktorej dane dOlyc:q, pned :awarciem umou'}', a taICe obowiq.:kOwl.ciq:qcych na admin;stralor:e no podstawie
obowiqzujqcyclrpr:episow prawa. m.in uslaw wsknzanyehponiiej.:

-I. dane osobowe mogq bye udostfpnione innym uprawnionym podmiolom. na podstawie pr:episow prawa (np. Narodowemu
Fundllszow;ldrowia), organom i podmiotom uprawnionym do przeprowad:ania konlroN. organom podalkowym. ZakJadowi
Ube:piec;en Spolec:nych). a lace na nee; podmiotow. : kJorym;administralor zawari umowr powierzenia pr:etwanania
danych w zwiqzku : reali:acjq uslug na rzee; adminislralora (np. kancelariq prawnq. doslawcq oprogramowania.
:ewnrlrznym alldylorem. :!eceniobiorcq swiadc:qcym uslllgf z ;akresll oclrronydanych osobowych);

5. adminislralor nie ;amierza pr:eka..j'Wac Pan..'l/wa danych osobowych do pa,istwa Irzeciego lub organi:acji
mirdzynarodowej;

6. majq Pansrwoprawo IIzysJcackopif swoich danych osobowych w sied:ibie administralora.

Dodatkowo ;godnie z art. 13 ust. 2 RODD il1formujemy.:e:
I. Panstwa dane osobowe bfdq przechowywane do momentu uplywu okresu przedawnienia 'H,ynikajqcego: ustaW)'z dnia 23

kwielnia /96-1 r. Kodeks cywilny ora pr:episow uSlowy z dnia 27 sierpnia 20N r. 0 sw;adczeniach opieki zdrowotnej
jinansowan)'ch;e srodkow pub/icznyclr i ustow)': dnia 6/islopada 20/8 r. 0 prlll4'achpacjenta i ICeczniku Praw Pacjenta w
:akres;e, \If Jalcimdane umies:c;ane sq w do/wmentacji spor:qd:anej dla cel6w :wiq:anych; prowadzeniem dokumentacji
medyc:nej i innych celow wska:anych w ",W. ustawach:

2. przyslllguje Panstwu prawo dostrpu do trdci swoich danych. ich sprostowania lub vgranic:enia pr:eManania. a taCe
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pr:etwarzania. prawo do pr:eniesienia danych ora: prawo do wniesienia skargi do
organu nad::orc:ego:

3. podanie danych osobo"'ych jest dobrowolne. jednace niezbrdne do :awarcia umowy. Konsekwencjq niepodania danych
osobowych brd:ie brak mot/iwosci reali:acji umow)':

-I. administrator nie podejmllje decy::jiw sposob :automaty:owany W oparcill 0 Panstwa dane osobowe.

data ipodpis PrlJljmlljqcego zamowienie
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lalqcznik nr I
do umow.y no udzielanie specjalistye=nych

swiadczen zdrowotnych w zakresie psychiaJrii w
czrsci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum
ldrowia Psychic:nego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PSYCHIATRII W CZ~SCI AMBULATORYJNEJ WOLSKIEGO CENTRUM

ZDROWIA PSYCHICZNEGO

m iesill c .....•......••......... ro k •..•••..•...•........••....••.......•.•

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

Dnta udzielnnin swindczen Godziny od - do lIose wykonanych punkt6w
w danvm dniu

Suma:

Piec~c i podpis iekarLa PicCZlfC i podpis osoby zatwierdzaj'lccj



lalqcznik nr 2
do umowy na IItizie!anie specjalistycznych

swiadczen zdrowotnych w zakresie psychiatrii w
czrsci ambu/atoryjnej IVo/skiego Centrum
Zdrowia Psychicznego

MIESII)CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PSYCHIATRII W CZI)SCI AMBULATORYJNEJ WOLSKIEGO CENTRUM

ZDROWIA PSYCHICZNEGO

m icsiq c .•..••.•••..•......•.•. ro k .

...................................................................................................................................................
(imi~i nazwisko lekar1.a )

Data udzielania swiadczen Godziny od - do lIose wykonanych punklow
w danvm dniu

Suma:

Czy uzupelniono dokumenlacj~ med)'czm,: 0 - lak I 0 - nie .1

.J zaZllaC,rt lJdpawied"le

Pieczcrc i podpis lekarza Piec~c i podpis osoby l.atwic:rdzajlfcej Picczcrc i podpis pracownika Sekcji Rozliczen
Uslug Medycznych


