
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 20812019

zdnia 1l.10.2019r.

SZCZEG6LOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJAUSTYCZNYCII SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE KONSULTACJI INTERNISTYCZNO - DIA8ETOLOGICZNYCII ORAZ SWIADCEN
ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU DIA8ETOLOGII W ODDZIALE UDAROWYM I PORADNI

D1A8ETOLOGICZNEJ SZPITALA WOLSKI EGO

Rozdzial I. POST ANOWIENIA OGOLNE

1. Niniejsze szczeg6towe warunki konkursu ofert na zawieranie urn6w na udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w zakresie konsultacji intemistyczno - diabetologicznych oraz swiadczen zdrowotnych z zakresu
diabetologii w Oddziale Udarowym i Poradni Diabetologicznej okreslaj~ m. in.:

a) przedmiot konkursu ofert,
b) kryteria oceny ofert,
e) warunki wymagane od oferent6w w tyro zwj~zane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ich skladania,
d) tryb zgtaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwi"zanych z tymi czynnosciami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zfoi.enia swojej oferty, cferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi informacjami
zawartymi w niniejszych SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej
(tekstjedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, 146 ust. I, art. 147-150, 151 ust. 1,2 i 4-6, art.
152, 153 i art. 154 usl. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodk6w publicznych (Iekst jedn. Dz. U. z 2018 r.• poz. 1510 z pMn. zm.) oraz za~dzenia Dyrektora Szpitala
Wolskiego Nr 20812019 z dni. 11,10.2019 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na udzielanie specjalislycznych
swiadczen zdrowotnych w Oddziale Udaro",ym i Poradni Diabetologicznej oraz przeprowadzenia konkursu ofert oa
wykonywanie swiadczen zdrO\\o'otnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zaJU!dzeniem.

4. Udzielaj~cy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninem skladania ofert, przesuniercia
terrninu skladania ofert, uniewainienia postc;powania konkursowego oraz przesunic;cia terrninu TOzstrzygnic;cia
postc;powania w przypadku koniecmosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych S\VKO zastosowanie maj<}przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.
6. lIekroc w "Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert" oraz w zal'lcznikach do tego dokumentu jest mowa 0:

I) oferencie - 10 rozumie si~ przez to pOOmiot,0 kt6rym mowa art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwielnia 2011 r. 0
dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~cy dzialalnosc lecznic~ w formie indywidualnej lub
specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w ustawie 0 dzialalnosci leczniczej.

2) Udzielahcym zamowien;a • rozumie si~ przez 10 Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formulanu oferty - rozumie si~ przez to obowi~zuj~cy formularz oferty przygotowany przez Udzielaj~cego
zamowienia. stanowi<~cy zal1JCZDikDr 3 do zarz~dzenia wskazanego w pkt. 3 ••Postanowien ogolnych";

.•) swiadczeniach zdrowotn)'ch - rozumie sier przez to swiadczenia. 0 ktorych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy 0

swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych, obejrnujqce specjalistyczne swiadczenia
zdrowotne w zakresie konsultacj i intemistyczno - diahetologicznych oraz swiadczen zdrowotnych z zakresu
diabetologii w Oddziale Udarowym i Poradni Diabetologicznej Szpilala Wolski ego, w szczeg61nosci dla os6b
berd'lcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodk6w publicznych;

5) umowie - rozumie sierprzez to wror umowy opracowany przez Udzielaj~cego zam6wienia, stanowie,cy zal1Jcznik
Dr" do zarl1Jdzenia wskazanego w pkt. 3 ,.Postanowien og6Inych".

Rozdziaill. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
I. Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie konsultacji intemistyczno -

diabetologicznych oraz swiadczen zdrowotnych z zakresu diabetologii w Oddziale Udarowym i Poradni
Diabetologicznej.

2. Wykonywanie swiadczen zdrowotnych stanowiqcych przedmiot zam6wienia obejrnuje okres od dnia 01.11.2019 do
dni. 31.12.2020 r.

3. Le,czna szacunkowa liczba godzin objerta przedrniotem zam6wienia, przypadajqca oa okres umo,"'Y wynosi
sredniomiesiercznie:
a. - srednio miesi~cznie 20 godzin (5 godzin tygodniowo) w Oddziale Udarowym.
b. - srednio miesi~cznie 50 godz;n (6000 pkt.) w Poradni Diabetologicznej,

4. W wyniku przeprowadzonego posterpowania konkursowego zostanq wybrane najkorzystniejsze oferty. w liczbie
zapewniaj,!cej wyczerpanie liczby godzin przemaczonych na wykonywanie swiadczen w poszczeg61nych zakresach.
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wskazanej w pkt. 3, zawieraj~ce propozycje cenowe znajduj~ce pokrycie w wielkosci srodk6w przeznaczonych na
sfinansowanie przedmiotu zamowienia.

5. Szczeg610we warunki wykonywania swiadczen okreSlaj~ odpowiednie przepisy, a w szczeg61nosci przepisy ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych oraz postanowienia
um6w zawartych przez Szpilal Wolski, z kl6rymi oferent moze si~ zapoznae w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE 00 OFERENTOW
1. Ofert~ sklada oferent posiadaj~cy prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~cy odpowiednimi kwalifikacjami

(Iylulu specjalisly/specjalisly 11° w dziedzinie diabelologii lub lylulu specjalisly/specjalisly 11° w dziedzinie
chorob wewn~trznych z 5 letnim doswiadczeniem w udzielaniu s\",'iadczen zdrowotnych z zakresu diabetologii),

2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w postc:powaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze
prowadzonym przez wlasciw'l okrergow'l rader lekarsk'l 0 wykonywaniu dzialalnosci leczniczej w formie indywidualncj
specjalistycznej praklyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisach ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

2. Oferta zlozona przez oferenla powinna bye kompletna, zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych SWKO
na forrnularzu udosterpnionym przez Udzielajqcego zam6wienia oraz zawierac wszystkie wymagane oswiadczenia i
dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci fonnularza ofertowego.

3. \V niniejszym postc;powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zJozenie ofert altematywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSionymi w "Szczeg6l0wych warunkach konkursu ofert"

na fonnularzu udostc;pnionym przez Udzielaj'lcego zamowienia.
2. Liczba godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesi,!cu przez oferenta powinna wynosie:. srednio 20 ~odzin

w miesi~cu w Oddziale Udarowym; - srednio 50 godzin w miesi~cu w Poradni Diabetologicznej.
3. Oferenci ponosZ<}wszelkie koszty zwi'lzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
4. Ofertc; stanowi wypelniony formularz oferty wg zaJ'lczonego wzoru wraz z zal,!cznikami wymienionymi w fonnularzu

oferty.
5. Oferta powinna bye sporz~dzona w spos6b przejrzysty i czytelny.
6. Ofert~ oraz wszystkie zal~czniki naleZy spor~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty.

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

jedynie poprzez przekreslenie btc;dnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
9. Oferent moze wprowadzic zmiany lub wycofac zlozon'l ofertc;. Zmiana oferty nasterpuje poprzez zlozenie nowej oferty

zawieraj'lcej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacjc; 0 wycofaniu oferty zlozonej wczeSniej. Wycofanie oferty nasterpuje
poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj'lcego zamowienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zloienie nowej lub
wycofanie oferty mote nast<}picnie p6iniej jednak nii przed uplywem terminu skJadania ofert. \\'ymogi oznaczcnia
koperty opisane w pkt. II stosuje si~ odpowiednio.

10. Ofertc; wraz z wymaganymi zal<}cznikami nalety umiescic w zamknic;tej kopercie opatrzonej napisem: ••Kollklln' IItI
specjalistyczne swiadczellia zdrowotlle w zakresie kOllsu/tacji illterllistycz,no - diahet%gicv'ycl, oraz swiadculi z
zakresu diubet%gii w Oclclzia/e Utlarowym i Poradni Diabet%gicZllej Szpita/a Wo/skiego" i przeslac na adres:
Szpilal Wolski ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.

II. Udzielaj<}cy zam6wienia zastrzega, it nie jest mozliwe J<}czenieswiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku
pracy zawartym z Udzielaj41cym zam6wienia.

12. Oferta zlozona przez oferenta. z kt6rym Szpital Wolski rozwi~zal umowc; na udzielanie swiadczen zdrowotnych w
zakresie objc;tym przedmiotem niniejszego postc;powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le4cych po stronie
oferenta • podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 OOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
1. W celu uznania. ze oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi::,zany jest dol<}czyc do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumenty. 0 kt6rych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu. oferent przedklada w fonnie oryginatu lub kserokopii

poswiadczonej przez siebie za zgodnosc z oryginalem.
3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedlozonych dokumentow Udzielaj"cy zam6wienia moze za4dac od oferenta

przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentujest nieczytelna lub
budzi w<}tpliwoscico do jej prawdziwosci.

4. Oferentjest zobowhtzany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dziaJalnosc lecznicZ<}w formie
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indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej • zgodnie z przepisami uslawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0
dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofertpklada si~ w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. lOa do dnia 15.10.2019 r. do godz. 10:00
2. Do bezposredniego kontaktowania sicr z Oferentami ze strony Udzielajqcego zamowienia uprawniony jest Kierownik

Dzialu Kadr i Szkolen, tel. 022.38.94.888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWII\ZANIA OFERTI\

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

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A

I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zamawienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb post~powania okreSla "Regulamin pracy Komisji konkursowej"

obowi~zuj~cy na podstawie za~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogalnych".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w

••Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie koniecznosci wyttJczenia cztonka komisji konkursowej z przyczyn. 0 kt6rych mowa w pkt. 3, nowego cztonka

komisji powoluje Udzielaj~cy zamawienia.
5. Udzielaj~cy zamawienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreSlonym

w pkl. 3 0 ile komisja konkursowa Iiczye b~dzie. pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj<tcy zam6wienia wskazuje nowego przewodnicZ'Jcego, jesli wylqczenie cztonka komisji konkursowej dotyczy

osoby pelni~cej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brakaw formalnych w zlozonej ofercie, Komisja konkursowa

wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 hrakach na zewnertrznej stronie internetowej
Szpitala Wolskiego pod adresem w"w.wolski.med.pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenta, stwierdzone W ofercie
braki oraz ostatecwy termin ich usuni~cia.

8. \V przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj~ 0 odrzuceniu oferty
oa zewncytrmej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem w\\'w.wolskLmed.pl wskazuj'lc nazwer (imier i
nazwisko) skladaj~cego odrzucon~ ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

RozdzillllX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie zlozonych ofert nasl~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konferencyjna
w dniu 15.10.2019 r. 0 godzinic 10.30.

I{nzdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJI\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA CENA
JEDNOSTKOWA

I. Proponowana przez Udzielaj<tcego zam6wienia maksymalna cena za jedn,! godziner udzielania swiadczen zdrowotnych
wynosi odpowiednio w Oddziale Udarm-\')'m. ]00,00 zl brutto (r6wnowaz.na z kwoG} netta - usluga zwolniona z
VAT). Proponowana przez Udzielaj~cego zamawienia kwota nalezoosci za jeden punkt rozliczcniowy NFl wykonany,
prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFl wynosi odpowicdnio w Poradni Diabctologiczncj • 0,50 zl
hrutto (r6wnowaina z kwota. netto - usluga zwolniona z VAT).

2. Ceny wskazane w pkt. I zastaly przyjerte W oparciu 0 wielkosc sTOOkew przeznaczonych oa sfinansowanie swiadczen
bcyd'Jcych przedmiotem zam6wienia.

3. Oferty zawieraj'lce ceny przekraczaj'lce kwoty wskazane w pkt. 1 uznaje shyza nieodpowiadaj'lce wymogom fonnalnym i
podlegaj'lce odrzuceniu.

Informacja dodatkowa
Przewidziane w projekcie umowy wynagrodzenie za udzielenie I parady specjalistycznej w Poradni osobom
uprawnionym do swiadczen zdrowotnych na podstawie umow zawartych przez Szpital Wolski z ptatnikami innymi nit
NFl ustalono na kwot~ 16,00 zl.
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Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kr"),teria oceny

I. Kwalifikaeje - 20%
2. Doswiadezenie- 20%
3. Cena CI. 20%, Cena C2 - 40%
Maksymalna liezba punktow za ocen~ oferty wynosi: 3 pkl.

Ad. I. Kwalifikacje oferenla - dla .wladezen w ramach Pakielu A i B
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny kwalifikaeji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj~ee dokumenly stanowi~ee zal~ezniki
do formularza oferty:
- Tytul speejalisty lub 1\ stopien speejalizaeji w dziedzinie diabetologii- 3 pkl •
• Tytul speejalisty lub 1\ stopien specjalizaeji w dziedzinie ehor6b wewn~lrznyeh - 2 pkl.

Lqc:na lie:ba punkJow modiwa do u=yskania pr=y ocenie kwalifikaeji oferenta wynosi 3pkt.

Ad. 2. Doswiadczenie - dla swiadczen w mmach Pakietu A i B
Kornisja konkursowa dokonuj~c oceoy jakosci udzielanych swiadczen bierze pod uwag~ doswiadczenie oferenta wynikaj(Jce
ze statu zawodowego w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w zakresie konsultacji internistyczno - diabetologicznych oraz
swiadczen zdrowotnych z zakresu diabetologii.
Dokonuj'lc oecoy jakosci oa podstawie oswiadczenia oferenta (fonnularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje oferento\\o'j
od 0 do 3 nkl. z.odnie z nasteouiaevmi zaloteniami:
Stat zawodo",,'y w udzielaniu s''''iadczen w zakresie w zakresie konsultacji internistyczno- Liczba
diabetologicznych oraz swiadczen zdrowotn~'ch z zakresu diabetolo~ii. punktow

od 5 do 8 lat I okt.
od9do 10Iat 2okt.
II lat i wiecei 3okl.
W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata statu praey zaok~gla si~ w d61. Oferend posiadaj~ey
do.wiadezenie w udzielaniu swiadezen zdrowotnyeh ponitej 5 roku z oeeny kryterium ,jakose" otrzymuj~ 0 punkl6w.

Ad. 2. Cena*( bcz podatku VAT slanowi ccn~ nello)
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert zawieraj~cych
propozycje cenowe za jedn~ godzin'r wykonywania swiadczen przewy:iszaj<!ce wartosc srodk6w przeznaczonych na
realizacj'r przedmiotu postc;powania.
Dokonujl.lc oceny cen proponowanych przez oferenta w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa przymaje oferentowi od I
do 3 pkl. zgodnie z nast~puj~eymi zaloteniami:
Dla .wiadezen zdrowotnyeh wykonywanyeh w ramaeh specjalislyeznyeh .wiadezen zdrowotnyeh:

Cena CI

CeRa zaorononowana orzez oferenta za I l!odzine Liczba ounklow
80,0 I - 100 00 zl I nkl.
60,0 I - 80,00 zl 2 nkl.
40,00 - 60,00 zl 3 pkl.
Oferty zawieraj(}ce propozycje cenowe poni:iej 40,00 zl za jedn<! godziner udzielania swiadczen zdrowotnych berd(}uznane za
oferty zawieraj~ce ra:i<}conisk<!cener w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~podlegaly odrzuceniu.

Cena C2

Cena Drooonowana orzez oferenta za I nuokt NFZ Liezba nunklnw
0,46 0,50 zl I nkl.
0,35 0,45 zl 2 nkl.
0,30 - 0,34 zl 3 nkl.
Oferty zawieraHce propozycJe cenowe poniieJ 0,30 zl zajeden punkt rozliczeniowy NFZ blfdl:J.umane za oferty zawieraj<!cc
ra:i<}conisk4 cener w stosunku do przedmiotu zamowienia i berd<!podlegaly odrzuceniu.
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o . LpK, 20% + LpO ,20% + LpCI ,20% + LpC2 ,40%
gd:ie:
o .oeena a/erty poszczegolnego pakietu
LpK - liczba punklow wynikajqca Z Dceny kwalifikacji oferenta
LpD. /iczba punktow wynikajqca Z oceny dOSwiadczenie proponowanej przez oferenta
LpC. liczba punk/ow wynikajqca ZDceny ceny proponowanej przez oferento

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZA WARCIA Ul\10WY

I. ROzslrz)gni~iekonkursuoznacza wskazanieoferent6w")branych w ")l1iku poslwowania konkur.;owegozaprnni,y'lC)'Chrealizacj~
zapottzebowaniaUdzielajijCOgOZllJTlowieniaodnoSniei1uScigodzin \rykonywania swiadczer\ stanowiqcychpl7.fdmiolZllJTlowienia,
kt6rzyUZ)'kaliI'l=ie 11:wszystkichio)teriow n,ywio;kwjiloSCpunkt6wodpowiedniodla kat.d"b'Oz pakiel6w.

2. ROzslrz)gni~ie konkursu ofen og/= si~ w miejscu i tent1inie okre:ilonym w ogl=iu
o konkursieofert, na tablicyogloszeti w siedzibieUdzielaj'lC"£Ozam6wieniaoraz na rewn<;trznejstronie intemetowejUdziel,y~cego
zam6w;enia,podaj'l"~ (imi~i nazwisko)orazsiedzi~ (miejsceZllJTlieszkaniai adres)OferentalOfurentow.kt6rzyzostaIiw)brani.

3. Tennin rozstrzygni~a orert wyznaczasi~na dziet\24.10.2019r. 0 godzinie 12.00.
4. Oferentom ")branym w w)l1iku poslwowania konkur.;owego Udzielaj'l")' zam6wienia wskazuje temlin
imiejsce zawarciaipodpisaniaumowy.

5. Komisja konkursowa rna prawo wl1ioskowaCdo Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniO\\_ienie poslwowania konkursowego w
przypadkachokreSlonychw RegulaminiepracyKomisjikonkur.;owej.

6. W przypadku przekroczenia liczby godzin obj~tej zapotrzebowaniem. wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku wyboru
wi~kszej Hosci oferentow ze wzgl~du na konieczoosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cych kryteria oceny ofert na tym
samym poziomie punktowym. Udzielaj'lcy zam6wienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowie zawartej z tymi
oferentami w takiej i10sci godzin wykonywania swiadczeil, kt6ra umozliwi dostosowanie \••..arunk6w umowy do
zapotrzebowania Udzielaj,!cego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku posttypowania konkursowego, jcdnakie przcd rozstrzygnu;clem konkursu, oferent moze zloiyc do komisji

konkursowej n' terminie 7 dni robocz)'ch od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w formie pisemnej
umotywowany protest.

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

skladaj,!cemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieswne. chyba:ie z trcSci protestu wynika, ze jest

on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja pamarza zaskarZon~ czynnosc.
6. Ofere nt, moze zlotyc do Udzielaj~cego zam6wienia odwolanie dotyc~ce rozstrzygni~cia konkursu w ci~gu 7 dni od

dnia ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. Odwolanie zloione po terminie 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 dotycZ'lce post~powania konkursowego przechowywane S,!w siedzibie Udzielaj,!cego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a IVo/skiego Nr 208/20/9

z dnia 11./0.20/9 r.

Warszawa, dn ia .

Szpitlll Wolski im. dr Anny Gostynskiej
SlImodzielny Publiczny ZlIkllld Opieki
Zdrowotnej w WlIrszllwie
uJ. KlIsprLlIkll 17
01 - 211 WlIrsZllWll

OF E R TA

nll udzieillnie speejlllistyczn~'ch swilldczen zdrowotnych w rnkresie konsultllcji internistyczno-

dillbetol0l:icznych oraz swilldczen zdrowotnych z rnkresu dillbetologii w Oddziale Udllrowym i

Poradni Dillbetologicznej Szpitllill Wolskiego

Irni~ i nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

N r prawa \\tykonyvt'an ia za\"'.odu .

Specjalizacja w zakresie (stopien) .

Nr wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez wlaSciw~

ORL.. .

Data rozpocz~cia dzialalnosci wg. CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zarn ieszkania .

Adres do korespondencji (0 i1enie pokrywa si~ z adresern zarnieszkania) .

przedmlotern niniejszej oferty jest udzlelanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotny'ch w ZlIkresie

konsultacji internistyczno - diabetologiczn)"ch oraz swiadczen zdrowotn)'ch z zakresu diabetologii ,,,.

Oddziale Udarowym i Poradni Diabetologicznej Szpltala Wolskiego zgodnie z przedmiotem zam6wienia

wskazan)'m w Szczeg6Iow)'ch Warunkach Konkursu Dfert, Da zasadach okrdlonych we \\'zorze umowy

na "dzielanie swiadczen zdrowolnych obj~tych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, IZ:

I. Zapoznal si~ z tresci~ ogloszenia 0 konkursie, SWKO oraz projektern urnowy i nle zglasza zastrzezen.

2. Swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursern udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,

w rniejscu wskazanyrn przez Udzielaj~cego zarn6wienia oraz przy uZyciu sprz~tu naleZljcego do

Udzielaj~cego zarn6wienia.

3. Prowadzi indywidualn~ specjalistyczn~ praktyk~ lekarsk~ wpisan~ do rejestru podrniot6w wykonuj~cych

dzialalnosc lecznic~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionyrni na wst~pie niniejszej

oferty.

4. Swiadczen zdrowotnych udzielac b~dzie osobiscie.
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5. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosei eywilnej (oe) na minimaln~ kwot~ gwaranlOwan~

w wysokosei (Zobowi~zuje si~ do przedlozenia kopii polisy oe w tenninie

okreSionym we wzorze umowy.)"

6. Oswiadeza, iz 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 le~eyeh po stronie

oferenta.

7. Proponuje nast~puj~e~ kwot~ nalemosci za realizaej~ zam6wienia:

• wysokosc stawki w kwoeie •.•............... zl netto (r6wnowaine z brutto) za jedn~ godzin~ wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh w Oddziale UdarO\\ym .
• "ysokosc stawki w kwocie zl netto (r6wnowaine z brutto) za I punkt rozliezeniow)'
'rykonany. prawidlowo sprawozdany i wskazan)' do zaplaty przez NFZ w Poradni Diabetologieznej.

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

10. Oswiadeza, iz swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tym konkursem udzielal w leeznietwie staejonamym

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

dokument6w potwierdzaj~eyeh wskazan~ iJoic lat praktyki zawodowej.

ZAL-"tCZNIKI:
I. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG • zal. "' J.
2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnoic leeznie~ - zgodnie z ustaw~

o dzialalnoici leezniezej . prowadzonego przez ORL - zal. 11,1.
3. Kopie dokument6w dotye~eyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji. w tym

speejalizaeji, tj.:
- dyplom ukonezenia szkoly 'ryzszej;
- prawo 'rykonywania zawodu lekarza;
_ dokument potwierdzaj~ey uzyskanie tytulu speejalisty/speejalisty 1I0w dziedzinie diabetologii lub tytulu
speejalisty/speejalisty 11°w dziedzinie ehor6b wewn~trznyeh. zal. 11'3.30, ...•

4. Zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do 'rykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh
przedmiotem zam6wienia - zal. nr 4,

5. Kserokopia polisy DC lub zloione oswiadezenie 0 przedlozeniu polisy - zal, 11,5,
6. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal iwiadezen zdrowotnyeh w zakresie diabetologii w leeznietwie

staejonamym z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly iwiadezone - zal. '" 6.

" niepolnebne skreilit

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

(podpis ipiecz~t oferenta)
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Zalqcznik nr 4 da :arzqdzenia
Dyrekloro Szpitala Wolskiego nr 208/20/9

: dnio 11.10.20/9 r.

WZ6R UMOWY
UMOWA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE KARDIOLOGII- WYKONYWANIA HADAN ECHOKARDIOGRAFICZNYCH W
PORADNI KARDIOLOGICZNEJ, W ODDZIALE KARDIOLOGICZNYM IOSRODKU
DIAGNOSTYKI I TERAPII WEWNt\TRZNACZYNIOWEJ SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2019 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny'm 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 oraz REGON 011035381, reprezentowanym przez:
Dyrektora - Roberta Mazura
zwanym daiej Udzielaj~eym zam6wienia

a
PanemiPani~ adres: .
zarejestrowanym w ewidenej i dzialalno~ci gospodarezej,
wpisanym do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalno~c leeznie~. nr ksi~gi:
posiadaj~eym NIP i REGON .
zwanym dalej Przyjmuj~eym zam6wienie

PrZ)jmujqcy zamowienie zostal "ybrany w wyniku konkursu o/ert na udzielanie specjalistycznych swiadczen
:drolVotnych pr:ez podmioty oueS/one IV arl. 26 usl. I USlawy: dnia /5 kwietnia 2011 r. 0 dzialolnosci
lec:niczej tekstjedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z p6m. zm.),

~ 1
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie speejalistyeznyeh ~wiadezen zdrowotnyeh w zakresie

konsultacji internist)'czno - diabetologiczn)'ch oraz h"'iadczcn zdrowotn)'ch z zakresu diabetologii \\r

Oddziale Udarowym i Poradni Diabetologieznej Szpitala Wolskiego, zwanyeh dalej ~wiadezeniami
zdrowotnymi, dla paejent6w Szpitala Wolskiego w szezeg61nosci dla os6b b~d~eyeh ~wiadezeniobiorcami w
rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 ~wiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh
ze srodk6w publieznyeh.

~2
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do udzielania ~wiadeze6 zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~ I w,

odpowiednio jak nitej:
a) w Poradni Diabetologieznej poniedzialek w godzinaeh od 12:00 do 16:00 i pi~tek od 10:00 do

16:00 z wyl~ezeniem ~wi~t i dni wolnyeh od praey ustalonyeh u Udzielaj~eego zam6wienia,
przypadaj~eyeh w tyeh dniaeh.

h) w Oddziale udarowym w dniaeh i godzinaeh okreSlonyeh w harmonogramaeh, spo~dzanyeh wedlug
wzoru stanowi,!cego zaJ(Jcznik or I do niniejszej umowy, na okresy miesi~czne \'¥' ronnie pisemnej.
uzgodnionyeh z Ordynatorem Oddzialu Udarowego lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~eego
zam6wienia, wyznaezanyeh w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 13.00, z zastrzezeniem
wylqezenia ezasu wskazanego pod lit. a).

2. KaZda zmiana dni i godzin udzielania ~wiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ust. I lit. a), wymaga
uzyskania pisemnej zgody Udzielajqcego zam6wienia poprzez spor~dzenie aneksu do umowy.

3. Harmonogram, 0 kt6ryeh mowa w ust. I lit. b) podlegaj~ kazdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~
przez Udzielaj~eego zam6wienia, przed rozpoe~ciem miesi~ca kt6rego dotye~.

4. Zapotrzebowanie na wykonanie swiadezen w okreSlonej kom6ree organizaeyjnej tj. w Oddziale UdarO\')'m
Szpitala Wolskiego w ramaeh harmonogramu wsk=ego w ~ 2 okre~la Udzielajqey Zam6wienie tj. za
posrednietwem Ordynatora Oddzialu Udarowego.

p
Przyjmuj~ey' zam6wienie zobowi~zuje si~ do wykonania ~wiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~
niniejszej umowy i o~wiadeza, it wykonywac je b~dzie z zaehowaniem naleZytej staranno~ei, zgodnie z
posiadan~ wied~ medyezn~ i standardami POs!f;powania obowi~zujqeymi w zakresie konsultaeji internistyezno
- diabetologieznyeh oraz ~wiadezen zdrowotnyeh z zakresu diabetologii na zasadaeh wynikaj~eyeh z ustawy 0

zawodaeh lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 537), ustal')' 0 dzialalno~ei leezniezej (tekst jedn.
Dz. U. z 20 18 r., poz. 2190 z p6m. zm.), ustal')' 0 ~wiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w
publieznyeh (tekstjedn. Dz. U z 2019 r., poz. 1373 z p6m. zm.), ustal')' 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Praw

Strona I z 6



I.

Paejenta (Oz. U. z 2018 r., poz. 1127 z poin. zm.), ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh (tekstjedn. Oz. U. z
2018 r. Oz. U. poz. 1000 z poin. zm.) i innyeh przepis6w reguluj~eyeh lOsady wykonywania lOwodu lekarza
oraz udzielania swiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami.

~4
I. Swiadezenia zdrowotne obj~te niniejs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmujqcego zamowienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szezegolnosci w Oddziale Udarowym i Poradni Oiabetologieznej przy
uiyciu sprz~tu medyeznego oraz aparatury medyeznej, ktoryeh obsluga jest mu znana! z ktorymi zostal
lOpoznany przez Udzielajqeego zam6wienia najpoiniej w dniu rozpoez~cia udzielania swiadezen*,
stanowiqeyeh wlasnose Udzielajqeego zam6wienia. Sprz~t i aparatura spclniaj~ wymagania niezb~dne do
wykonywania swiadczen obj~tyeh niniejs~ umowq.

2. Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzuje si~ do korzystania z pomieszezen oraz sp~tu i aparatury
medyeznej, naleiqeych do Udzielajqcego lOmowienia, zgodnie z ieh przeznaezeniem i w eelaeh
okreslonyeh w niniejszej umowie.

3. Przyjmuhcy lOmowienie zobowiqzuje si~ do ponoszenia kosztow napraw sprz~tu medyeznego
naleiqeego do Udzielajqcego lOmowienia, uszkodzonego w wyniku dzialan lOwinionyeh przez
Przyjmujqeego zamowienie.

~5
Umowa zostaje lOwarta na ezas okreslony od dnia 01,11,2019 r. do dnia 31.12.2020 r,

~6
lleeenia na badanie diagnostyczne i transport b~dq wystawiane przez Przyjmujqeego lOmowienie, wedtug
lOsad obowi'lZujqcyeh u Udzielajqcego lOmowienia, z ktorymi Przyjmujqey zamowienie zostal lOpoznany.

~7
I. Prz)jmujqcy zamowienie zobowiqzuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezen zdrowomyeh

wskazanyeh w umowaeh lOwartyeh przez Udzielajqcego lOmowienia z Narodowym Funduszem ldrowia
i innymi podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowiqzuj~eyeh u Udzielajqcego zamowienia, z ktorymi
to lOsadami zostal lOpoznany.

2. Na iqdanie Udzielajqeego lOmowienia Przyjmujqey zamowienie zobowi~lOny jest do przedstawienia
dokumentow wymaganyeh przez NFl lub innego platnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy
przez Udzielajqcego lOmowienia.

~8
Przyjmujqcy lOm6wienie zobowiqzuje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz
dokumentaeji wymaganej przez NFl, zgodnie z wymogami obowiqzujqeymi w podmiotaeh leezniezyeh
nieb~d~eyeh przedsi~biorcami oraz przepisami i lOsadami obowi'lZujqeymi u Udzielajqcego zam6wienia,
w tym z uiyeiem systemu informatyeznego Szpitala Wolski ego, w tym dotyc~eymi proeedur zwiqlOnyeh
z oehronq danyeh osobowyeh.

~9
I. Za zrealizowane swiadczenia zdrowotne \\1 Oddziale Udarowym Prz)'jrnujllcemu zam6wienie

przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie w kwocie stanowiqeej iloezyn liezby godzin udzielania swiadezen
zdrowotnyeh zgodnie ze sprawozdaniem, 0 ktorym mowa w ~ 10 - przez stawk~ lo jednq godzin~ w
wysokosci zl brullO (slownie: ).

2. Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne w Poradni Diabetologicznej na rzeez osob uprawnionyeh do
swiadezen na podstawie umowy lOwartej pomi~dzy Szpitalem Wolskim a NFl Przyjmujqeemu
lOmowienie przysluguje wynagrodzenie miesi~cznie w kwocie stanowi~cej iloczyn Iiczby wykonanyeh,
prawidlowo sprawozdanych i wskazanych do lOplaty przez NFl punkt6w rozliczeniowych - zgodnie z
lOtwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II - przez stawk~ lo 1 punkt w wysokosci .
zl brullo (slownie: ).

3. Za kaid~ porad~ specjalistyezn~ zrealizowan~ w Poradni neurologieznej, w ramaeh umow lOwartyeh przez
Szpital Wolski z platnikami innymi nii NFl, Przyjmujqcemu lOm6wienie przysluguje wynagrodzenie
miesi~czne w kwocie stanowiqeej iloezyn Iiezby wykonanych porad - zgodnie z lOtwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II - przez stawk~ lo 1 porad~ w wysokosci 16,00 zl brullo (slownie:
szesnascie zlotyeh).

4. Lqezna slOeunkowa wartose umowy w okresiejej obowiqzywania wynosi (slownie: zl).

5. Nale:t.l1osci z tytutu realizacji umawy UdzielajJ)cy zam6',"'ienia wyplaca. za miesi'lc poprzedni. w terminie
do 14 dni po doiu dostarczenia przez Przyjmuj~cego zam6wienie faktury wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 11. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze sprawozdaniem
jest data wplywu oznaezona prezentatq KaneelarH GI6wnej Szpitala Wolskiego.

6. Naleinose lo wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmujqeemu lOmowienie najego
raehunek bankowy wskazany na fakturze. la dzien lOplaty uznaje si~ dzien obeiqienia raehunku
bankowego Udzielajqeego zam6wieni •.

~IO
Przeci~tna ilose godzin przewidzianyeh do realizaeji w stosunku miesi~eznym, wynosi 20 godzin (5 godzin
tygodniowo) w Oddziale Ud.row)'m. Przeci~tna ilose godzin przewidzianyeh do realizaeji w stosunku
miesi~eznym w Poradni Diabetologicznej wynosi 50 godzin (6000 pkt).
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2. Wynikajqce z ust. I. lOpotrzebowanie na ilose godzin lub punkt6w udzielania swiadczen zdrowotnych, 0
kt6rych mowa w ~ I, mote ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organilOcjq funkcjonowania
kom6rki organilOcyjnej, w kt6rej realizowane sq swiadczenia bqdi zmniejszeniem srodk6w finansowych
uzyskanych od NFl lub innych platnik6w.

3. Udzielajqc)' zam6wienia mote powierzye Przyjmujqcemu zam6wienie wi~kszq ilose swiadczen obj~tych
niniejszq umowq, skutkujqcych przekroczeniem wartosci umowy podanej w ~ 9 ust. 4, a przeznaczonej na
wykonanie swiadczen w ramach srodk6w pieni~1nych przeznaczonych na ich sfinansowanie, pochodzqcych
z NFl lub od innych platnik6w, jednak nie wi~cej nil 0 20% w okresie umowy.

~11
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqlOny jest do skladania miesi~cznych sprawozdan z Iiczby wykonanych

godzin i punkt6w wg wlasciwego WZOIUstanowiqcego lOlqcznik nr 2, z'do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w ust. 1 skladane sq po lOkonczeniu miesiqca kalendarzowego oraz po

lOtwierdzeniu ich odpowiednio przez Kierownika Poradni, Ordynatora Oddzialu Udarowego lub innq osob~
wskalOnq przez Udzielajqcego zam6wienia.

3. Sprawozdania z liczby punkt6w wykonanych w Poradni diabetologicmej w ramach um6w lOwartych przez
Szpital Wolski z NFl, lOtwierdzane sq dodatkowo przez Sekcj~ Rozliczen Uslug Medycmych nie
wczesniej nil w terminie 20 dni od lOkonczenia miesiqca w kt6rym realizowane byly swiadczenia.

~ 12
Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si~ do:

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

2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzielajqcego zam6wienie w zwiqzku
z niniejszq umowq i realilOcji pozostalych obowiqzk6w dotyczqcych identyfikator6w okreslonych w
aktach we\\"wtrmych Szpitala Wolskiego,

3) przeslrzegania procedur obowiqzujqcych u Udzielajqcego zam6wienia zwiqzanych z wykonywaniem
swiadczen zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycmej.

~ 13
Przyjmujqcy zam6wienie nie mote prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraclOjqcej pOlO lOkres
umowy i konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielajqcego zam6wienia.

~ 14
Udzielajqcy zam6wienia zobowiqzuje si~ lObezpieczye obslug~ piel~gniarskq oraz administracyjnq
i gospodarczq w lOkresie niezb~dnym dla realilOcji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realilOcji lOdan obj~tych niniejszq umowq Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do wsp61pracy
z personelem medyemym lOtrudnianym przez Udzielajqeego zam6wienia.

~ 16
I. l tytulu niniejszej umowy strony ponoszq odpowiedzialnose solidarnq.
2. Przyjmujqcy zam6wienie ponosi odpowiedzialnose lo szkody powstale z przyczyn letqcych po jego

stronie, a w szczeg61nosci wynikajqce z:
a. niewykonania tub niewlaSciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
b. nieprawidlowego wystawiania recept podlegajqeych refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
c. przedslawienia danych stanowiqcych podstaw~ rozliezenia niezgodnie ze stanem faktycmym,
d. nie prowadzenia dokumentacji medycmej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
e. braku realilOcji lOlecen pokontrolnych,
f. nieprawidlowego wprowadlOnia danych zwiqzanych z realilOcjq procedur, a wymaganych przez NFl.

3. Udzielajqey zam6wienia uprawniony jest do tqdania od Przyjmujqcego zam6wienie pokrycia szkody
wyrzqdzonej niewykonywaniern lub niewlaSciwym wykonywaniem przez Przyjmnjqcego zam6wienie
niniejszej urnowy, w tym m.in. koszt6w swiadczen nieplaconych przez NFl lub innych platnik6w z tego
t>1ulu oraz kar umownych i obowiqzk6w odszkodowawczych nalo!onych na Udzielajqcego ,mm6wienia
przez NFl lub innych platnik6w w urnowaeh lOwartych z Udzielajqcym zam6wienia.

~ 17
Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqlOny jest do:
I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujqcej szkody b~dqce

nasl~pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem lOniechania udzielania
swiadczen zdrowotnych - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. I ustawy 0 dzialalnosci lecmiczej oral
Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoSci cywilnej podrniotu wykonujqcego dzialalnose leczniczq (Dz. U. Nr 293, pOZ. 1729),
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najp6i:niej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 0 ile powyfszy dokument nie zostal dol~czony do
formularza oferty,

2) utrzymywania przez caly okres obowiwwania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz wanosci
ubezpieczenia okreSionyeh w przepisach, 0 kt6rych mowa w pkl. I,

3) przedlofenia lOswiadezenia lekarza medycyny pracy dotycz~cego uprawnien zwi~lOnych ze swiadezeniem
uslug, w tym zakresie wymog6w sanitarno-epidemiologicznych,

4) zgloszenia w ksi,dze rejestrowej prowadzonej przez Okr,gow~ Rad, Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przedlofenia Udzielaj~eemu lOm6wienia
dokumentu potwierdlOj~cego zlofenie wniosku 0 w/w wpis w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy, pod rygorem rozwi~nia umowy, 0 ile powyfszy dokument nie zostal dol~czony do
formularza oferty.

~ 18
I. W zwi~zku z udzielaniem swiadczen zdrowotnych obj,tych lOm6wieniem Przyjmuj~ey zam6wienie

uprawniony jest do wydawania paejentom zaSwiadczen 0 czasowej niezdolnosei do pracy.
2. Recepty wystawiane paejentom w zwi~zku z wykonywaniem swiadezen obj,tyeh niniejs~ umow~

spo~dlOne s~ na drokach udost,pnianyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 19
I. PrLYjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si, do zachowania w tajemnicy wszelkich informaeji, 0 kt6ryeh

powzi~l wiadomosc przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnic,
przedsi,biorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuczeiwej konkureneji (tekst jedn. 2019.
1010 z p6i:n. zm.) oraz podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowych, zgodnie z
wymogami obowi~zuj~eymi u Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie oswiadclO, fe znany jest mu fakt, if treSc niniejszej umowy, a w szczeg61nosci
przedmiot umowy i wysokosc wynagrodzenia stanowi~ informacj, publiczn~ w rozumieniu an. I usl. 1
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost,pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z pMn.
zm.), kt6ra podlega udost,pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem usl. 3.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie wyraza zgod, na udost,pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w usl. 2,
zawanych w niniejszej umowie dotyc~cych go danych osobowych w lOkresie obejmuj~cym imi,
i nazwisko. a takfe inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w lOkresie firmy.

4. Dla eel6w zwi~lOnyeh z realizacj~ umowy Udzielajqey zam6wienia upowafnia Przyjmuj~eego
zam6wienie do przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~ey Zam6wienie udzielac
b,dzie swiadczen zdrowotnyeh, w zakresie i dla cel6w zwi~zanych z realilOej~ zleeonyeh niniejs~ umow~
swiadezen zdrowotnyeh oraz wymaganyeh stosownymi przepisami ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeczniku
Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh.
Przetwarzanie danyeh osobowyeh przez Przyjmuj~eego zam6wienie dokonywane jest na sprz,cie
informatyeznym nale~eym do Udzielaj~eego zam6wienia i podlega przepisom reguluj~eym zasady
oehrony danyeh osobowyeh i proeedurom obowi~zuj~eym u Udzielaj~eego zam6wienia i z tego tytu!u
Przyjmuj~ey zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc wynikaj~e~ z WW. przepis6w.

po
I. Przyjmuj~ey zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadezen:

a. przerwy nie przekraclOj~eej l~eznie 14 dni kalendarzowyeh przypadaj~cej w okresie obowiwwania
niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 2,

b. przerwy zwi~lOnej z potwierdzonym udzialem PrZ}jmuj~eego zamowienie w szkoleniaeh,
sympozjaeh, zjazdaeh z zastrzefeniem USI. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w USI. I wymaga zgody Udzielaj~eego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w urnowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych w dniach i godzinach,

o kt6ryeh mowa w ~ 2, przez Przyjmuj~eego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania
swiadezen spowodowanyeh ehorob~, udokumentowanyeh zaswiadezeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~ey
zamowienie niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajllcego zamowienia.

pI
Udzielahey zam6wienia uprawniony jest do odsuni,eia Przyjmuj~eego zam6wienie od wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh, na ezas przeprowadzenia post,powania wyjasniaj~eego, w przypadku gdy do
Udzielaj~eego zam6wienia wplynie skarga lub zastrzefenie dotye~ee sposobu wykonywania, przez
Przyjmuheego zam6wienie, swiadezen zdrowotnyeh obj,tyeh niniejs~ umow~, w tym zwi~lOnyeh
z prowadzeniem dokumentaeji medyeznej b~df przekazywaniem danyeh wymaganyeh przez NFZ.

~22
Umowa ulega rozwi~zaniu w nast,puj~eych przypadkaeh:
I) z uplywem ezasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) oa mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia katdej ze Stron z zachowaniem 3 miesi,cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajllcego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu v,rypowiedzenia

z przyczyn stanowi~cych ra~ee naroszenie warunk6w umowy, le~eyeh po stronie Przyjrnujqeego
zam6wienie, a dotye~cych:
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a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~zenia ich zakresu luh ich niewlasciwej Hosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejsZlj umow~ terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielajqcego zam6wienia zgodnie z procedurami

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, jesli zwi~zane s~ one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy
lub przepis6w prawa reguluj~cych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych.

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia,

jeteli Przyjmujqcy zam6wienie narusza inne nit wskazane w pkt. 3) postanowienia umowy, istotne dla
zapewnienia prawidlowej realizacji przedmiolu zam6wienia,

6) z dniem nast~pujqcym po dniu, w kt6rym nast~pilo przekroczenie I~cznej szacunkowej wartosci umowy.

~ 23
I. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

nalychmiastowym, jezeli Przyjmujqcy zam6wienie raZllco narusza istotne postanowienia umowy, tj.:
I) ulracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to wstalo w stosunku do niego zawieswne,
2) przeni6sl prawa i obowi~zki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielajqcego

zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okreSlonych w ~ 17 us!. 1,2 i 4 umowy,
4) ra~co naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ra~ce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w us!. I pkt. 4 uznaje si~
naruszenie obowi~zk6w wynikaj~cych z ~ 3 i ~ 19 us!. I niniejszej umowy, kt6rego PrzyjmujqC)'
zam6wienie nie zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do
jego zaprzestania lub naruszenie obowi~zk6w zwi~zanych z bezpieczenstwem pacjent6w.

~ 24
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku,
w kt6rym ulegnie rozwi~niu umowa zawarta przez Udzielajqcego zam6wienia z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Oswiadczenie 0 rozwi~niu umowy w tym trybie Udziclajqcy zam6wicnia zlozy Przyjmuj~cemu
zam6wienie na pismie, niezwlocmie po uzyskaniu stosownej informacji.

ps
Przyjmujqcy zam6wienic uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
nalychmiastowym, w przypadku raZllcego naruszenia postanowien niniejszej umowy dOlycZljcych wyplaty
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 us!. 1 i 2, Ij. zwloki w jego wyplacie przekraczaj~cej 30 dni, po
uprzednim wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Udzielaj1!cego zam6n'ienia 0 stwierdzeniu powstania
zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

p6
1. W zakresie nieuregulowanym niniejsZlj umowq maj~ zastosowanie m.in. Kodeks cywilny, przepisy powolane

w niniejszej umowie oraz art. 304' Kodeksu pracy.
2. Realizacj~ obowi~zk6w wynikaj~cych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmujqcy zam6wicnic.

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

~28
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewamosci.

~ 29
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszechny, wlasciwy dla siedziby
Udzielajqccgo zam6wienia.

* niepotr=ebne zostanie skrd/one

PrzyjmujqC)' zam6wienie:
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xuuzuu INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 uS/. J Ogo/nego Ro=por.qd=enia 0 Ochronie Danych (RODa) informujemy, :.e:

J. administratorem darrych osobow)'ch PTZJjmu}qcego Zamowienie jest S=pilaf Wolski im. dr Anny Gos/yriskiej SamOtfz;e/nego
Public:nego lakladu Opiek; Zdrou-orne) w WarS:Qwie, adres: uf. Kasprzaka J 7. OJ.] J I Wars:awa:

2. administrator wyznac::yi lnspekJora Ochrony Dan}'ch, ::kt6rym mogq sif PaJisrwo kontaktowat w sprawach pr:etwar::ania PmistllQ
danych osobaw)'ch::a posrednictwem poczty eleklronic=nej: kance/aria@wo/ski.med.p/:

3. administrator bfd=ie przetwarzal Panslwa dane osobowe no podstawie an. 6 usl. J lit. b) I c) ; f) RODO, y. pr:elwar:anie jest
nie::bfdne w celu wykonania umouy. bore} stronqjest osooo, ktore) dane dotyc'..q, lub do pod;rcia d=iaian no :qdanie osob}', ktdrej
dane dOlyc::q, przed zawarciem umo'K)', a tak=t? obowiq:kOwl.ciq:qcycir no admini.Hrator:e nu poostl1wie obowitlzuj']9'"h
przepis6w preMo, m.in. usta", wska=anych pom:ej. a tak=e ochrony przC'd ros:c:enidmi i ::akreSt?m poll'ier:onych do realizac.JI
iwiadc:en :drowotn)'ch.

4. dane osobawe mogq bye udostrpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisOw prawa (np. ,Varodowemu
Fundus=owi 7.drowia). a laICe na r::ecz podmiOlGW, :: ktorymi administrator :awarl umowr powier:enia przetwar:ania donych w
:wiqzku z reali:acjq us/ug na nee: administratora (np. Jcancelariq prawnq, dostawcq oprogramuwania, ::ewtlftrznym audytorem.
::!eceniobiorcq iwiadczqcym uslugr z ::akresu ochrony danych osobowych);

5. administrator nie ::amierza pnekazywac Panstwa danych osobowych do pansh.'a trzeciego lub organi::acji mird..'J'narodowej:
6. majq PansIWo prawo uzyskac kopir swoich danych osobow)'ch w siedzibie administralora.

Dodalkowo :godnie:: arl. 13 usl. ] ROW in/ormujemy. te:
I. Pailstwa dane osobowe bfdq przech()l','},vane do momenlU uplywu okresu przedawnienia wynikajqcego z uslauy:: dnia 23 ku.ielnia

1964 r. Kodeks eywilny ora pr::episow uSlawy:: dnia 27 sierpnia 2014 r. 0 swiadczeniaeh opieki ::drowotnej jinallSowanych Zl!

srodk6w public::n)'ch i uslau}' z dnia 6 lislopada ]018 r. 0 pr()l','ach paejenta i R:eczniku Prow Pacjenra w ::akresie. w Jakim dime
umies:c::ane sq w dokumenracji spor::qdzani!j dla ce16w wskazanych W WH'. ustowaeh;

2. przysluguje Panstwu prawo dostrpu do tresei swoich danyeh. fch sproslowania lub ogranic::enia przetwar::ania. a lalc:e prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec pr::etwarzama, prawo do przeniesienia danych oro= prawo do wniesienia skargi do organu
nad:.orc::ego;

3. podanie danych osobow)'chjest dobrowolne,jednak!e niezbrdne do ::au-arela umcrny. Konselcwencjq niepodania danych osobowych
bfdzie brak ma:liwoscl realizacji umouy:

4. administrator nie podejmuje decyzji \II sposob zautomatyzawany w oparciu 0 POI"istwadiJne osobowe.
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Zalqc::nik nr J do umowy na udzielanie
specjalistycznych iwiadczen zdrowotnych
obejmujqcych konsultacje internistyczno-
diabetologic:ne ora:: iwiadc=enia ::droworne ::
zakresu diabetologii w Odd=iale Udarowym i
Poradni Diabelologicznej

MIESIE;CZNY IIARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE UDAROWYM

m ics illC•.•••...•...••• ro k •.•••••••••...•••••••••.••....

...................................................................................................................................
(irnit; inazwisko lekarza)

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

Razcm
'VPISobe)mu)e wyl~czme pelne godzmy lub 0,5 godz .

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

. .
piecz~c i podpis osoby lOtwierdlOj~cej



Zaiqcznik nr 2 do umowy no udzielanie
specjalistyc:nych swiadczen :drowotnych
obejmujqcych konsuitacje internistyczno-
diabetologiczne oraz swiadc:enia zdrowotne :
:akresu diabetologii w Oddziale Udaro",ym i
Poradni Diabetologicznej

MIESJ~CZNE SPRA WOZDANIE UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE UDAROWYM**

m iesil} c•..••••••••••...•..•••• ro k .
.........................................................................................................................

(imi~ i nazwisko lekarza )

DZIEN O[) GO[)ZINY •• DO GODZINY •• SUMA GODZIN W DANYM DNW ••

Razem

Czy ulupclniono dokumentacj~ medyc,"'I: 0 - tak I 0 - nie ••• )

• _Ktkf=iny ud:ielania .iwiadc:en :drowotnych w pr=}padku wezwania pr:e: Udzielajqcego :amowienia do ieh wykonywania nalety
ltw:glrdnii: w Zalqc:niku nr 2
•• _wpis obejmllje "'y/qc:nie peine god:iny lub 0,5 god=.
••• - wla.kiwe :a:nac:yi:

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

. .
piec~c i podpis osoby zatwierdzajqcej



Zalqc:nik nr 21 do umowy no utkielanie
specjalistyc=n,vch swiadc:en zdrowotnych
obejmujqcych konsultacje internistyczno-
diabetologiczne oraz swiadczenio :drowotne :
:akresu diabetologii w Odd=iale Udarowym i
Poradni Diabetologic:nej

MIESIE;CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W PORADNI DIABETOLOGICZNEJ

m icsilj c•..........•..........• ro k....•••..........•..................•..
...................................................................................................................................................

(imier i nazwisko Ickarza)

Data udzielania Godziny od - do 1I0se wykonanych punkt6w

swiadczen w danym dniu

Razem godzin: I Suma punkt6w: I

Czy uzupclniono dokumentacj~ mcdycz"'l: 0 - tak I 0 - nic •• 1

**) - \\Ia~ciwt' 1.unacz)"t

Pjccz~ci podpis lekar7..a
..............................................
Pieczc;c ipodpis osoby zatwierdzaj'Jccj

. .
Picc~c i podpis pracownika Sekcji ROlJiczcn
Uslug Mcdycznych



Zalqcznik nr 22 do umouy na udzielanie
specjalistycznych iwiaJczen :drowotnych
obejmujqcych konsultacje internistyc=no-
diabetologic:ne oraz iwiadc:enia zdrowotne =
zakresu diabetologii w Oddziale Udarowym i
Poradni Diabetologicznej

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W PORADNI D1AI3ETOLOGICZNEJ - SWIADCZENIA KOMERCYJNE

m ies iq c ..•..••..••..••.••••••• ro k .
...................................................................................................................................................

(imi~ i nazwisko Jekat1..a)

'. IOpiJ OOejn!"jtlO'ylqcmit ~tne gaCi,,}' luh 0,5 guJ:.

Data udziclania Godzjny od - do 1I0se wykonanych porad

swiadczcn w danym dniu

RlIzem godzin: I Suma pornd: I

Czy IIzupelniono dokumcntllcj~ medycZR'l: 0 - tak I 0 - nie •• I
*.) - ""llI~ci"fzaznaC'z)'c

I'ieczt;c i podpis Iekarza
............................... , .
Picczt;c i podpis osoby zatwierdLaj<)ccj

. .
Piecz~c i podpis pracownika Sekcji RozliClcn
Uslug Mcd)'czn)'ch


