
Za/qcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a IVa/skiego nr 18/20.20. r.

z ""ia IU0.2.20.20 r.

SZCZEGOLOWE WAR NKI KONKlmS OFEln
NA U[)ZIELANIE CALO[)OIlOWYCII SI'EC.'ALISTYCZNYCII SWIA[)CZEN
Z[)ROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII OGOLNE.J \V SZI'ITALNYM

O[)[)ZIALE RATUNKOWYM

I{Oldli,,11. I'OSTANOWIENIA OGOLi'iE

I.

3,

4.

5.

6.

7.

~iniejsze slczeg6towe \\'arunki konkursu otert na za\\'ieranie umow na udziclanic calodobo\li')'ch
spccjalislycznych swiadczcn zdrowotnych w zakresie chirurgii og61nej Vi Szpitalnym Oddziale RatunkO\\lym.
IV.:allC dalej "Szczcgolowymi \\'arunkami konkursli Orert" okreslaj~ 111.in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oceny ofert
c) ,\'arunki ''r'yrnagane ad oferentow w tym zwi~zane ze sposobem przygotowania oten)' trybem ich

skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwi"zanych z tymi czynnosciami.
W celu prawidlowego przygoto\',:ania i zlozenia swojej oreny, oferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi
informacjami za\\iartymi w "Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert".
Konkurs orert prO\\'adzony jest na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 k\\iietnia 20 II r. 0 dzialalnosci
Icczniczcj (tckstjedn. Dz. U. z ~018 r.. poz. ~1l)0 l pOln.llll.). art. 140. art. 141. 146 liSt. I. art. 147 - 150. 151
ust. I. 2 i -I - 6. art. 152. 153 i art, 15-1 ust. 1 i 2 us-ta\\-} I dnia ~7 sierpnia 200-t r. 0 swiadclcniach opicki
zdrowOlncj fillansowanych zc srodkow puhliclll)'ch (teksl jedll. Dz. U. Z 2019 r.. poz. 1373 z poin. LIll.) oraz
Zar14dLCnia Dyrektora Szpitala Wolskiego ~r 1812020 r. l dnia Ilt02.2020 r. w sprawie udzielenia
zamowienia na calodobowe specjalistyczne swiadczenia zdrowotlle w zakresie chirur~ii ogolnej w Szpitalnym
Oddzinle Ratunko\\')'m oraz przcprowadzenia konkursu ofert na w'ykonywanie s\ ••...iadczen zdrowotnych w
przedmiotow)'J11 zakresie zwanego dalej zarz~dzeniel1l.
DokollujqC v.:yboru najkorzystniejszych ofert Udzielaji.}cy Zamm\ilellla stosujc z<lsad\ okrdlone
w nilliejszych ..Szczeg%wych Warunk.lch Konkursu Otert" oraz ..Regulaminie prac)' komisji konkursowej".
Udzielaj~cy lamowiellia zastrzega sobie prawo do odwolania kOllkursu przed tenninem skladania of en,
przcsunic;cia tcrminu skladania ofert. lInicwatnicllia post<;powania konkursowcgo oraz przcsunic;cia terminll
rozstrzygnicrcia postcrpowallia w przypadku kOlliecznosci uzupelniellia dokumentow przez oferenta.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczegolowych Warunkach Konkursu Otert" zastosowanie majCJ
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.
lIekroc w "Szczegolowych \Varunkach Konkursu Ofert" oraz w zal~cznikach do tego dokumentujest mowa 0:

I) oferencie - to rozumie sj~ przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 Ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II
r. 0 dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiat wykonuj,!cy dzialalnosc lecznicz'l w formie
indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. zwanyrn rov..-niez
..Przyjmuj,!cym zamowicllie".

::n LJdlielaj~C)'rn zalllowiellia . rozurnie siC;przt'z to Szpilal Wolski irn. dr Ann)' Gostyrhkiej Samodzielll)'
Publiczn) Zaklad Opieki Zdrowotncj;

J) formulanu ofert~. - rozurnie si~ przez to obo\\i~zllj,~C) forrnularz orerty prL)'gotowan)' przez
Udzielaj~cego zarnowienia. slanowi~c) zlth'CZnik nr J do zarz<}dzellia wskazanego w pkt. 3 ..Postallow'ien
ogolll)'ch";

~) swiadczeniach zdrowotn~'C'h - rozumie si~ prZCl to swiadczt'nia. 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt. -10 usta\ ••..y 0
swiadczeniach opicki zdrowotnej tillansowanych ze srodkow publiczll)'ch. obejmuj'lce calodobowe
specjalistyczne swiadczcnia zdrowotllc w zakrcsic chirurgii og61nej w Szpitaln)'ll1 Oddzialc Ratunkow)'lll.
dla pacjentow Szpitala Wolskiego, w szCZCgOlllOScidla osob b~d(Jc)'ch sv,dadczcniobiorcami w rozumieniu
USla\••..y 1 dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczcniach opieki zdrm\'otnej tinansowanych ze srodkow
publiczll)'ch;

5) IImo,,;e - rozlIlllie siC; przcz to wzor IImowy opracowany przez Udlielaj~cego z.amowienia. stanowi~cy
lalJlC'lllik IIr" do zarz(Jdzenia wskazancgo w pkt. 3 ..Postanowien ogolnych";

ROldliall1. PRZEIlMIOT POSTF,POWANIA KONKURSOWEGO

1. Przedrniotem zamowienia jest wykonywanie calodobowych specjalistycznych swiadczerl zdrowotnych
w zakresie chirurgii og61nej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.



2. Wykonywanie swiadczen zdro\\'otnych stanov,:i<}cych przedmiol zamowienia obejmuje okres od dnia
01.03.2020 r. do dn ia 31.12.2021 r.

3. L~czna szacunko\\'a liczba godzin udzielania s\\iiadC7en Idrowotl1ych do wykonania przeci~tnie " miesi:-Jcu
wynosi: 720 godzi n.

4. W \\iyniku przeprO\'l:adzoncgo post~powania konkursO\\-'egozostan<}\\'Ybrane najkorzystniejslc ofeny, w liczbic
zape\ ••..niaj~cej wyczerpanie liczby godzin. wskazanej w pkt. 3. 7.awieraj~cc propozycje ccnowc lnajduj~ce
pokrycic w \viclkosci srodkow przeznaclollych na stillallsowanie przedmiotu zal11(l\\;icnia.

5. SZC7cg610v.:cwarunki wykonywania swiadclCll okrdlaj~ odpo\'liednie przepi~y. a w szclegolnosci przepisy
USla\\') z dllia "27sicrpnia "2004r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansO\'lanych ze srodkow publiclllych
oraz poslallowicnia umo\'.' zawanych przl.:ZSzpital Wobki. z ktbrymi ofercllt mOle si~ zapoznae w siedzibie
Udzielaj'Jccgo zamowicnia.

Rozdzi.1 III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofert~ sklada oferent dysponuj'lcy odpowiednimi kwalifikacjami i upra\ ••..nieniami (oferent posiada tytul
specjalist)' "' dziedzinie chirurgii ogolnej, chirurgii dzieci~cej, lub specjHlizaej~ 11°11°"' dziedzinie
chirurJ?:ii o~olnej, chirurgii dzieci~cej lub torakochirurgii. lub jesl lekarzem w trakcie specjalizaeji z
chirurgii og6lncj. tontkochirurgii luh kart~ specjali7.:tcji z medycyn~ nltunkowej, ktory "konezyl 111 rok
spcejalizaeji).

2. do wykonywania swiadczen ldrO\\lotnych objr;tych przedmiotcm zam(micnia \\ lakresie obj~tYI1l
POSltrPo\'.'anicl1lkonkllrsowym.

3. Ofercnt zobowi~zallY jcst du posiadania \\pisu \\ n:jestrze prowadzonYIn przcz wlasciw~ okntgow~ rad'1
Iekarsk~ 0 wykoll)",aniu dzialaillosci leczniczej w formic indywidualnej I indywidualnej specjalisl)'czncj
praktyki lekarskiej - zgodnic z przepisami ustaw)' 0 dziataillosci leczniczej.

4. Oferta zlozona przcz oferenta powinna bye kOlllplctna. zloiona zgodnie z \\i)'mogami opisanymi w niniejszych
SWK.O na formularzu udostlfpnionYI11przl.:z Udzielaj~cego zal11o\\'iClliaoraz zawierae wszystkie wymagane
osw'iadczcnia i dokumcnt) opisallc W SWl-:.Ooral w tresci forl1lularza ofcrtowcgo.

5. W ninicjszym pnst~powanill konkursowym niedopllszczalnc jest zlozcnic ol'ert allernatywnych.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Oferent sklada oferter zgodnie Z w)'lllaganiami okreslonymi w "Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofen"
na formularzu udosterpnionym przez Udzielaj'lcego zamowienia.

2. Liczba deklarowanych przez oferenta godzin wykonywania swiadczen srednio w miesi<tcu nie powinna bye
mniejsza ni124 ~odziny oraz wi~ksza nit 192 godziny.

3. Deklarowanc przcz oferenta godziny swiadczenia uslug obejmuj'l udzielanie s\',:iadczen zarowno \••.dni
PO\\iszedniejak rowniei \••..soboty. niedziele i swierta.

4. Oferenci ponoszq wszelkie koszt)' zwi~lane 1przygotowanicm i zloieniem ofeny.
5. Ofcrter stanowi wypeilliony formularz ofen)' wg zal~czonego wzoru wraz zal~cznikami w)n1ienioll)'mi \\'

formularzu ofen)'.
6. Orerta winna bye srorz~dzolla w sposob przejrzysty i czytelny.
7. Ofert~ oraz wSlystkie zal~czniki nalety sporz~dzie w jc;z)ku polskim pod rygorem odrzucenia ofeny.

z wyl"czenielll poj~c mcdyclnych.
8. Oren't oraz kaid'l zjej stron podpisuje ofcrent osobiscie.
9. Stroll)' oferty oraz miejsca. w kt6rych naniesione lostaly poprawki. podpisuje aferent. Poprawki mog~ bye

dokonane jedynie poprzcz przckrcslcnic bltrdnego zapisu i umieslczcnic obok nicgo czytelnego zapisu
poprOlwncgo.

10. Oferent moie \vprowadzie zmiany lub \\)'cofac zloion'} ofen't. Zmiana orert)' nash;pujc poprzez zloienie nowej
ofert)' lawieraj~cej zmiany i uzupelnioncj 0 adnotacjer 0 v.:ycofanill oren)' zJozonej wczesniej. W)'cofanie ofeny
nasterpuje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~cego zamowienia 0 tym fakcie. Zmiana ofeny poprzez.
zloienie nO\vej lub w)'cofaniu ofen)' moie nast'lpic nie p6iniej jednak nit przcd uplywem terminu skladania
ofert. Wymogi olnaczcnia kopen)' opisane w pkt. II stosuje sit; odpowiednio.

II. Ofen~ wraz z wymaganymi zal<tcznikami naldy urniescie w zamkniertej kopercie opalrzonej napisem:
••Kollkurs Iftl Utlr)elllllie calmlobowyclt specjulislYCr.llyclt swiadcUJi r.drowotllyclt w r.akre.de chirllrgii og(Ullej
w Sz.pitllinym Odt/zillle RatllJlkowym" i dostarczye na adres: Szpital Wolski u1. Kasprzaka 17.01-211
Warszawa.

12. Udzielaj'lcy zamowienia zastrzega. ii nie jest moilh ••.e laczcnie swiadczenia uslug w ramach umow)'
o udzielenie zamo\'."ienia na swiadczenic zdrowotne zawartej w \\:yniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem
na podstawie siosunku pracy zawartym z Udzielaj.,.cym zamowicnia.



13. orerta zfoiona prz~z of~r~r1I". z ktorYIll SzpitCiI \Volski rozwi'Jzai UIllOWt;IHi udzielanit: swiadczen zdro\'iotnych
w zakrcsic obj'Yt)'l11przedmiotcl11 niniejslego posh;powania w Irybie llatychl11iaslOwym z przyczyn lez(Jcych po
stronie of ere ilia - podh:ga odrZllCtllili.

ROldlhl1 V. INFORMACJA 0 1l0KUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

I.

,
,.'.

4.

W celu ulnania. te oferta spdllia \"'Ymagant \••..arunki. ofertlll zobo",,'i,!zany jest doltJczyc do oferty dokumenly
wskazane w formlilarzu oferty.
Dokumenly. 0 ktorych mowa w pkl. I ninicjszego rozdzialu ofercnt prledklada Vi formie oryginalu lub
kserokopii poswiadczonej przt:l sicbic za 19odnosc Z oryginalem.
W celu sprawdzcnia aUlentycznoSci przedlolonych doklllllentow UdzielajQcy zamowienia mote zai4dac od
oferenla przedstawienia or)'ginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu
jesl nieclytelna lub budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosci.
Oferent jest zobowi(Jzany do zaitJczenia do formularza oferty dokumentow zwitJzanych z rejestracj~
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej jako podmiotu wykonuj~cego dzia!alnose lecznic~ . zgodnie
z przepisami ustaw)' z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnosci leczniczcj.

Rozdlial VI. MIE.JSCF: I TF:RMIN SKL\[)ANIA OFF:RT

I.

,
Otertl; sklada sil; w siedzibie Szpitala Wolskicgo. Paw, II Kancdaria Ogolna w terminie do dnia 13.02.2020 r.
do godz. 12.00.
Do bczposrcdnicgo kOlltaktowania sil; 7. Oferentallli Ie siron)' UdzielajQcego lamllwienia uprawniony jest Dzial
Kadr i Szkoleli. tel. 0~~.38.94.888.

Rozllzial VII. TERi\1I1'i ZWI,\ZAI'iIA OFF:lH,\

orerent zwitJz;:\I1)'j~st orert" do 30 dni od daty uplywu terminu skladania of en.

ROldlial VIII. KOMIS.IA KONKLJI{SOWA

I.
o

3.

4.

5.

6.

7.

8.

W celu przeprowadzenia konkursu orert Udziclaj<)cy zamowicnia powoluje komish: konkurso ••••.<.J.
Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tr)'b posl~powania okresla ..Regulamin prac)' Komisji
konkursowej" obowi(Jzujqcy na podstawie zal'Z'ldzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowieri og6Inych".
Cz!onkiem komisji nie moze bye osoba podlegaj~ca wy!~czeniu z udzia!u w komisji w przypadkach wskazanych
\\' ..Regulaminie pracy komisji konkursowej".
W razic koniccznosci wylqczenia czlonka komisji konkursowcj z przycz)'n, 0 ktorych mowa w pkt. 3. nowego
czlonka komisji po\\'oIujc Udziclajqcy zamowienia.
Udzielajqcy zamowienia nie powoluje nowcgo czlonka komisji konkursO\\'ej w przypadku okreslonym
w pkt. J 0 ile kornisja konkursowa liczyc b<;dzie. pomimo wyl')cleniaj~i czlonka. co najmnicj trzy osoby.
UdziclajQc)' zamowienia wskazuje l1owego prLc\\odnicl~cl'g(). jdli w)l~czenie czlonka komisji konkursowej
dotyczy osoby pelni<)cej t~ funkcjt;.
\\' przypadku stwierdzenia przcz Komisjt; konkursowq. brakt)w formalnych w zlo7.onej ofercie. Komisja
konkursowa wzywa oferenla do ich lllupclnicnia poprzcz 1.alllicszczenie inforrnacji 0 brakach na ze ••••.nertrznej
slronit inlerneIO\ ••'ej Szpitala \Volskiego pod adresem \••ww.\'wlski.med.pl podaj<}c nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta. stwicrdzonc w ofercic braki oraz ostatcczny termin ich usuni~cia,
\\' prl)'padku odrzucenia orerty l prz)'cl) n formalnych Kornisja konkursowa zalllieszcza informacj~ 0
odrzllceniu orert)' na zewnl;trznej stronic inlcrncto\\'ej Szpitala Wolskiego pod adn:scm \\ ww.wolski.med.pl
wskazuj~c naz\\'ty (imil; i nazwisko) skladaj~cego odrzucolH! ofcnt; oraz przyclyn~ odrzucenia of en)'.

ROldziallX. MIE./SCE I TERMIN OTWARCIA OFF:RT

Otwarcie zlozonych of crt nast'lpi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II. pok. lOa. Dzial Kadr i Szkoleri
w dniu 13.02.2020 r. do godz. 12.30.

ROldz;al X. PI{OI'ONOWANA PRZF:Z UIlZIELAJJ\CEGO ZAMOWIF:NIA CF:NA
./[[)NOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielajqccgo zamowicllia maks)'malna kwota Ilaleinosci za jedn~ godzinty wykonywania

swiadczeri 1.drm••..otnych wynosi 11O.()() 1.1 bruuo, ktbra he? podatku \' r\T stanowi kwot~ netto .
., Cena \\'skazall<l w pkl. I lostal •• prl)jt;la W oparciu 0 widkosc srodkow przclnaczonych na stinansowanie

S\\ iadczcll b~Ji!Cych przcdmioll:m lillll()wil:ni<l,



3. Oferty zawierajt!ce ceny przekraczajt!ce kwot~ wskazan'l w pkt. 1 uznaje si~ za nieodpowiadaj~ce wymogom
fommlnym i podlegaj'lce odrzuceniu.

ROldlial XI. KRYTERIA OCEi'iY OfERT

Kr)'teria occn)'
I. K\I.:alifikacjc oferenta - 10%
.., Dos\,,'iadczcnie - 10%
3. Cena - 70%
4. DOSIt;pnOsc- 100/0

i\1aksymalna liczba punktow za occn~ oferty wynosi: 3.9 pkl.

Ad. I. K"3lifikacje ofcrenta
Komisja konkursowa dokonuj~c oeeny kwalitikacji oferenta bicrze pod ll\••.agc: nasl~ruj~cc dokumenty stano\\!i~ce
lal~czniki do formularza ofcrty:

• T)'tul specjalisty lub spcejalisty II stopnia w dziedzinie chirurgii ogolnej/chirurgii dziecilrcej/torakochirurgii
- ~ pkl

• Specjalizacja I stopnia w dziedzioie chirurgii og61nej/chirurgii dzieci~cej - 3 pkl
• Dokument potwierdzaj'lcy, te oferent jest \\1 trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii

og61nej/torakochirllrgii lub UkOllczylco najrnniej III rok specjalizacji z medycyny ratunkowej - 2 pk•.
• Zaswiadczenia 0 dodatkowych kursach specjalistycznych szkoleniach. warsztatach. stlldiach

podyplomowych itp. w zakresie stanowi<}cymprzedrniot zamowienia w lic1bic min 2 szt - I pkt

f\1aksymalna I<}cznaliczba punktow Illozliwa do lIzyskania przy ocenie k\.•..alitikacji ofcrcnta wynosi .• pkt.

Ad. 2. nUS" iadczenic
Komisja konkursowa dokonuj<}coceny doswiadczcnia w uJzidanili swiadczen bicrze pod u\\:agc:stai. pracy ofcrcnta
w szpitalll W oddziale ratunkowym lub izbie prZ)jifc.
Dokonuj'lc oceny dos,,/iadczenia na podstawie oswiadczenia oferenta (formlllarz oferty) Komisja J'onkursowa
przyznaje oferentowi od I do J pkt. zgodnic z nasllfPlti~cyrni zaloiclli.Hlli:

Stai IlraC\.' W oddziale ratunkow\"111 lub il.hie ",~l\'it'c LiClha nunklem
0- 10 lal I-tlil.
11.201al 2 nkl.
po",iei 20 lal 3 nkl.
W przypadku niepelnych 1al kalendarzowych niepelne lala statu pracy zaokr<}glasicrw dOl.

Ad. 3. Cena.( kl6ra bel podalku VAT slanow; cen~ netto)
Komisja konkursO\\:a dokonuj'lc oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofect
zawieraj~cych propozycje ccnowe za jedn'} godzin~ wykonywallia sv•...iadczen przewytsz .•1j<}ce\.•..actosc srodkow
przeznaczonych na rcalizacj~ przedmiotu postc;powallia.
Dokonuj~c oceny cen proponO\\o'anych przez oferenta w formlllarzu oferty Komisja KOllkursowa w picnvslej
kolejnosci przyznajc ofcrentowi od I do .• pkt .. w zaleznosci od cell)' zapropono\\anej przcz oferenta za I godzill~
udzielania swiadczerl. 19odllic z nastcrpuj(}cymizato7eniami:

Ccna orooonowana OI~lezoferenhl Linba flunktow
10001 - 110,00,1 1 nkl.
90,01 - 100,00 zl 2 nkt.
85,01 - 9000 zI 3 nkl.
75,00 - 80,00 ,I ~ nkt.

Oreny zawieraj~ce propozyeje cenowe pOllizej 75.00 1.113 kai:d~ godzin(;: udzielania swiadczerr zdrowotnych bc;d~
uznane za oferty zawicraj~ce ra-4co nisk" cen~ w stosullku do przcdmiotu zamov.!ienia i b~d~ podlegaly odrzuceniu .
• Ceny obejmuj~ wynagrodzenie brutto (ktora ze wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT stanowi cenc:netto)



Ad. ~. (}oSl~pnos"
Komisja konkursowa dokonuj,!c oecll)' dostc;pnosci swiadclt:ri gwarantowancj prlel oferenta bierle pod uwagc;
minimaln~ liczb~ godzin udzielania swiadczcn oferowall}'ch przez oferellla \\ fomlularzu ofeny zgodnie z
zaloieniami:

.\1inimalna i1o~c udziebwht S"i,ll..lclcn calodobm'ych Lirzba punklow
orerowanych przcz ofcrenta
H-S~ lokI.
SS- 120 2okl.
121-1~~ 30kl.
I~S. 192 4okl.

DOSlf;pnosc ponizej minimum stano\lii podsta\\iC: odrzucenia ofeny.
Ol'cna koncowa ofert)' lostanic ",..lil"ZUlUt "g mlstt:puj'll'cgo "lOru:

WO = Lpl\: x 20'Yc.+ LpDI \: 20'~, + I.pC: \ ~111%+ Lpl>2\20'Yc. ~d:ie:
W() - oce"" kmkmm (!!er,y
LpK - lic:ba p"nk/rlll' u:rnikuj'lcu: oceny kwuli/ikmji (!f(,'n'nta.
LpDI • lie:ba plink/ow u:l'nik.«itl"": oceny dO.\:l1'iadc:enja C?terenlu.
LpC - lie:ba punkt6w h:rnikqjqca : oceny ceny p,.oponoH'anej P":t..':q{erenta,
LpOl -lic:ha punkt6w wynikqjq"(l: oceny dostfpnosci Jwiadc:el1I1d:ielanych pr:e: t?(erenta.

Rozdzial XII. ROZSTRZVGI'I:IF,CIF: KO:"KUI{SU. WAIW:"KI ZAWARCIA Ui\lOWV

I. Rozslrzygnic;cie konkursu oznacza wskalanie oferenlov.' wybranych Vw' wyniku post~pO\\'al1ia konkursowego w
ilosci \",")'nikaj~cej z zapolrzebowl1nia Udzielaj~cego zamo\\lienia odnosnic ilosci godzin wykonywania
swiadczell stanow'i,!cych przedmiot zamowienia. ktorz)' uzyskali kolejno I~cznie ze wsz)'stkich kryteriow
najwi~ksUJ ilosc punktow.

2. Rozstrzygni~cie konkursu of en oglasza si~ w miejscu okrdlonym W ogloszeniu 0 konkursie oren, na tablicy
ogloszen W siedzibie UdzielajiJcego zamowienia oraz na zewncrtrznej stronie internetowej Udzielaj'Jcego
zamowienia. podaj,!c naz\,,"~ (imicr i nazwisko) oraz siedzibcr (miejsce zamieszkania i adres) Oferenta/Oferentow.
ktorzy zostali wybrani.

J. Termin rozstrlygni~cia oren wyznacza sit; na dzieil 21.02. 2020 r. 0 godzinie 13.00.
4. Oferentol11 wybranym "' wyniku post'tPowania konkursO\\'cgo Udzielaj~cy zamo\\'icnia wskazujc termin

i micjsce zav.:arcia i podpisania limo",)'.

5. KOlllisja konkursowl1 ma pra\\!o \\ Ilio~kowac do Dyrcktor:t Szpitala Wolskiego 0 lillie\\'ainicnic post\=powania
konkursowego w prz)'padkach okrdlon)'ch w Regulal1linie pracy Komisji konkursowej.

6. W przypadku przekroczenia liczby godzin obj~lej zapotrzcbowaniel1l. \\;,skazanej w Rozdz. II pkt. 3. w wyniku
wyboru wic;kszej ilosci oferentow lC vagh;du na koniecznosc uwzg!l;dnienia otert spelniaj'Jcych kryteria oceny
of en na tyrn sal1l,ynl poziomie punktowym. Udziclaj~cy zal1lowienia zastrzcga sobic prav.'o okreslenia w
umowie zawanej 1 oferentern takiej ilosci godzin w)'konywania swiadczcll. ktora urnoiliwi dostosowanie
warunkow umow} do zapotrzebowania UdzielajCJ.cego zamowienia.

ROldzial XIII. SRODKI ODWOI.AWCZF:

I. \\' IOku posl\=powania konkursowego. jcdnakze przed rozstrzygni~cicm konkursu. ofercnt moze zlozyc do
kornisji konkursowej \'t' terlllinie 7 dni od duia dokonanill zaskarionej czynnosci. \••..formie pisemnej
umotywowany protest.

2. Protest zloiony 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. Nieuwzglcrdnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu postcrpowanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba ie z trcsci protestu wynika.

ie jest on bezzasadny.
5. W przy"padku uwzgh;dnieniot proiesill komisja powtarz.1 zaskarion~ czynnosc.
6. Oferent. moie zlozyc do Udzielot.i'lcego zamow;cnia odwolanie dOIYCZi}CCrtlzstrz)'gniltcia konkursu w ciCj.gu7

dni ud dnia ogloszenia 0 rozstrl)glli~cill.
7. Odwulanic zloiollc po tenninic nic podlcga rol.palrl.eniu.
8. Odwolanie rozpatryw'ane jest w lerminie 7 dni od dnia jego otrz)'l1lania. Wnicsicnie odwolania wstrzymuje

zawarcic umowy do czasll jego rolpalrzenia.
ROldzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Dokurnenty dotYCZ'fce post~pO\ ••..ania konkursowcgo przechow)wane s~ w siedzibic Udl.ielaj~cego z8111(l\vienia.



Zalq,,:nik nr 3 do Zar:qd:enia
Dyrekwra S:pilala JVo/skiego Nr 18/2020 r.

: dnia 10. 02. 202IJ r.

Warszawa. dn ia .

SzpitaJ Wolski im. dr Anny Goslynskicj

Samodziclny J'obliczny Zaklad Opicki Zd rowotnej

oJ. Kaspnaka 17

OJ - 21 J Warslawa

OF E R TA

na udzielanic calodobowych specjalistyclny.ch swiadclcn ldrowolnych w lakrcsie chirurgii ogolnej

w sicdlihic Slpitulu \Volskicgo

I'nitr ,.,.,""", .. ,"',.,.".,', .. ,.,.,., , ,',.,.,.,.,"""""'"""""',.,'"

Naz\visko"",", , , , ,.. , ,., .

PESEL. .

Za\v6d.", ,.,.,., ,., , , , .

Nr pra\\'3 \\'ykonyw'an ia la\\-'od 1I •••••••••••••••••• ,., ••••••••••••••••••• , •••••• " •• " •• ,""', •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Specjaliu1cja w zakrcsic (slOpien specjalizacji ) ,.

Nr dokllnlentll specjal izacj i •....................... , , .

Nr ksit;gi rejestrowej \\ rcjestrze indywidllalnych specjalistycznych praktyk lekarskich wykonywanych

\\' przedsit;biorstwic podmiotu leczniczego prO\ ••..adzonego przez wlasciv.'" ORL , .

Nr wpisu do e\ ••..idencji dzialalnosci gospodarczejl data rozpoczcycia dzialalnosci wg CEIDG .

NiP REGON .

Nr relcfonu .

,\dres zaln ieszkan ia , .. , , " .

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

Przedmiolem ninicjszej oferl)" jest udziclanie calodobow~'Ch spccjaIiSI)'cZIl)'ch swiadclen zdrowolll~'ch

w zukresic chirurJ:ii o~olnej w Slpilaln~1TJ Oddziale ({alunko\\)'1TJ z~odnie 1. prlcdmiolcm zamo\\'icnia

\\skazanYIIl w SlclegOl()\\~'ch \VarulI""ch Konkursli Ofl'rt. IHt l.ls"dach okrdlon)ch \\l' \\-zorn UIIlO\\') na

udzirlanie swiadc7.l'llldro\\'olnych ubj'tl)ch konkurscm.

OFERENT OSWIAI>CZA, IZ:

I. Zapoznal si~ z trcSci<J ogloszenia 0 konkursic ... Sl.czcgolm\)llli \'.:arlll1kallli konkursu oren.' oraz postanm\'ieniarni

okreslonymi we wzorze limo",,")' i jc a~ccptll.ic.

') Swiadczcri. l.drowotnych objt;tych konkursem udzielac b~dzit:' \\ siedzibie Szpitala \Volskiego w Wars7.3v.'ie. w

micjscu wskazanym przez Udziclajacego lamowienia oraz przy uzyciu sprzelu Ilale~ccgo do Udzielaj"cego

zamowienia.
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3. Prowadzi Indywidualn~ I Specjalistyczn~ Indywidualn~" Praktyk~ Lekarsk~ w przedsi~biorstwie podmiolU

leczniclcgo w dziedzinie wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonu.i~cych

dzialalnosc kClnicza prowadl.oncgo przcz ORL zgodnie z danymi ",:~l11ienionym na v."stcrpie ninicjszcj ofert)'.

4. Swiadczeri zdrowntnych udzielac hc;dzie osobiscic.

5. Posiada aktualne ubczpicczenie od odp0\'t'iedzialnosci cywilnej (GC) na minimaln" k","ott; g\','aranlO\~an'J

w wysokosci .....................................••

6, Oswiadcza. it. Szpital Wolski nie rozwi~znl z nim umow)' na udzielanie swiadczen zdrO\\"otnych w zakresie

obj~tym przcdmiotem niniejszego POSl~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn lei<jcych po slronie

oferenta.

7. Deklaruje Iiclb~ ~(}dzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesi'Jcu: min i max .

8. Deklaro\'.:anc przez oferenta godziny swiadczenia uslug obcjl1luj~ lIdziclanic swiadczen zarowno \\ dni

powszednie jak rownici: w soboty. niedziele i s\'.ic;ta.

9. Propollllje nash;pujac~ k\\otc; naleznosci za n:alizacjc; zamo\'.'ienia: wysokosc stawki w kwocie zl

ncuo (rownowaine l brutto) 7..ajcdll~ godzin~ wykonywania swiadczen zdrowotnych.

10. Zakres posiadanych k\\:alitikacji udokul11cntowal zalqcznikami oJ nr 3a do nr. .

) I. Oswiadcza. it swiadczerlzdrowotnych \\ zakresie obj~tYIl1 konkursem udziclal \••.szpitalll w oddzialc ratunkowym

lub izbic prz~jt;c przez okrcs , .. Iat i zobr)\\i~zuje sic: do okazania na l..ldanie Udziclajqcego zamowienia

dokumentow potwicrdzajqcych wskazan~ ilosc lat praktyki zawodowej.

ZALJ\CZNIKI:

I. Poswiadczony wydruk z CEIDG - lal. nr I

2. Poswiadczona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc lecznic"l - zgodnie z ustaw~

o dzialalnosci leczniczcj - prowadzonego przez ORL - ':.1I1. 'If 1

3 Kopie dokumentow dotycz~cych prawa wykonywania zawodu Ickarza i posiadanych kwalitikacji. \\ tym

(posiada dyplom ukonczcllia studio\\'; posiada 1)""1 specjalisly w dziedzillie chirurgii ogolnej. chirurgii

dlieci'tcej. Illb specjalizacjt; lIu/lll \\' dziedzinie chirurgii ogolncj. chirurgii dzicci\'ccj Illb lontkochirurgii.

lub jest lekarzclII w trakcie spccjalizacji z chirurgii og6lnej. lorakochirur~ii lub kartl; specjalizacji z

medycyny ralunko\\ej. kt6ry ukoilcz)'111I rok specjalizacji). l"l. 'If 3". 3h. i1d.)

4 ZaswiaJclcnie Ic-karskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadczcn zdroviotnych obj'ttych

przedllliotem zal11(')\\'icnia - :'111. IIr 4

3. Kserokopia polisy OC - :'111. IIr 5

4. Wykaz podmiolow. \\' ktorych oferent udzielal swiadczen zdrov,:olnych w l.akrcsie chirurgii og61ncj lub chirurgii

dzieci~cej w Szpitalnym Oddziale Ratunko\\ym z podaniem okres6w. w kt6rych uslugi te by!)' swiadczone - l"l.

liT 6.

(podpis i piec:fi' o/eren/a)

• dotyc:y lekar:y It' trakcie sl'ecjali:acii

•• Iliepotr::.ehne sAre.:'Ii<"

Slrona 2 l2



lalqcznik Nr .J do :ar:qd:enia
DyreklOra S:pitala /l'ols"iego Ilr 18/2020 r.

: dllia 10.02.2020 r.

UMOWA
:"A UDZIf.LANIE CALOI)OHOWYCH SI'ECJALISTYCZNYCH SWIAIlCZf.N ZIlROWOTNYCH

W ZAKRESIE CIIIRURGIl OGOL."iEJ W SZI'ITALNYM OI)l)ZIALE RAT NKOWYM

zawana w dniu 2020 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalcm \Volskim im. dr Aooy Gostynskicj Salllodzicinym I'ublicznym Zakladclll Opicki Zdrowotncj.

zarejestrO\ ••'anym w S,!dzie RejonowYIll dla m.st. \Varszawy. XII Wydzial Gospodarczy. pod nr KRS:0000226288.

rosiadaj~cYIll NIP 517.10.45 •..t83 oraz R[GO~ 011035381. repn.'zento"anyrn prl'l:7:

I>yrektorii - H.oherta :\hzura

lwanYIll dalej Udzic!<ljO:Jcym zurnowj('nill
o
Ponem/q prowodZ.1CYIll/q dzia/alnosc gospodarczq pod lirmq .......................•.. na podstawie wpisu do
Ccntralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzia/alnosci Gospodarczej z siedziba pod adresem: .
Wpisanym/l) do rejestru POdllliolow wykonujqcych dziatalnosc lecznic~ nr .
Posiadajacym/a NIP i REGON .
Zwanym./l) dalej PrLy'jmujl,cY'nl znm6"ienie

Pr:yjmldqcy :anuJwienie :ostal H'ybrany H' wyniku konkursu o/ert no udzie/anie specjalistyc:nych swiadc:en
:drowofnych pr:e: pudmioty okres/one U' ar/. 26 usl. I USlcrny: dnia /5 kwiernia 20/ Jr. U d:ialalno.rei lec:nic:ej
:wanq dale) uSlawq 0 dziala/nosci /ecznic:ej.

I.

1

3.
4.

5,

~I
Przedmiotem niniejszej umowy jt:st wykonywanic calodobowych specjalistycznych s\',.:iadczell zdrowotnych w
zakresie chirurgii ogolnej w Szpitalnym Oddziale RatunkO\vym. z\\ianych dalej swiadczeniami zdrowotnymi. dla
p<1cjent6w Slpilala Wolskit:gu W s/cI.cgolnosci dla os<'lb btrd.,cych swiadczcniobiorcami w rozumit:niu przepis<'lw
ustaw) z dnia '27 sierpnia 1004 r. 0 swiadczt:niach opid.i zdrowotnt:j tinansO\\'.mych lC srodk6w publicznych.
Prlyjl11ujlJry. zanHl\\'icnic zobowi~/.u.ie sit: do \\ykonywania calodobowych spccjalistycznych swiadczeJi
ldnm,:oln)"Ch w zakrcsie chirurgii og61nej \\. Szpilalnym Oddziale Ratunkowym w ilosci godzin. 0 kt6rej mowa w
~ 10 liSt. I. a w szczegolnosci:
a) udzielania ~i\viadczell zdrowolnych polegaj'lcych na wst~pnej diagnoslyce i podj~ciu leczcnia w zakresie

niezb~dnym do stabilizacji funkcji iyciowych os6b znajdujqcych si~ w stanie naglego zagrotenia iycia lub
zdrowia oraz \vykonywania wszelkich czynnosci zwi~zanych Z 7.npewnienicm pacjentom kontynuacji
leczenia adekwatnego do stanu zdrowia. i standardow postt;powania medycznego z zakresu chirurgii og6lnej,

b) porad i innych swiadewi zdrowotnyeh udziclanych pacjenlom w ramach hospitalizacji w SOR. przy czym
S" iadczcllia wskazane powyicj Prz)"jmllj~cy Zam6wicni(' zobowiqzany jest realizowac pod nadzorem
lekarza systcmu udzielaj(Jccgo swiadczen w SOR zgodnie z wymogami Ustaw)' 0 PanstwO\vym

, Ratownictwie Medycznym lub Ickarza \••..skazanego przez Kierownika SOR*.
Swiadezenia. 0 kt6rych mowa w usl. 2 udziclane b~dq w eyklach trwajqcych nie dlutcj nit 24 kolejnc godziny.
IV ramach udzielania ,wiadczeri zdrowotnych stanowiqcych przedmiot niniejszej umowy I',..zyjmuj~cy
zam6wicnie jest zobowi'lzany do przekazywania raport6w lekarskich w spos6b przy.i~ty u UdzielajO:Jcego
zam6wienia.
Za wykonywanie czynnosci. 0 kt6rych 11100\'aw pkt. 4 Przyjllluj.tCCI11U zamo\\ienic nie przyslugujc dodatkowe
wynagrodzcnic.

* 2I, Prlyjmuj.tcy z3mowiellie zobowi~zU.il' siC;do udziclania swiadclcil zdrowotnych. 0 kt6rych mowa \\ * lust. '2 \••
dni,lch i godzinach okreslonych \\ harmonogramic. sporl.qdzanym . wedlug wzuru stanowi<)cego Zalqc;nik nr I do
niniejszej umowy - na okresy miesi.;cznc w formic pisemnej. uzgodnionym z Kierownikicm Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowego lub inn" osob'J \\iskazan,! przcz Udzielaj'lc('go zanuh\'ienia.

1. Harmol1ogramy. 0 kt6rych mowa \\' ust. I podlegaj~ kaidorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan<) przez
Udzit.'!aj<)ccl:o zOllu6wicI1ht, przed rozpoczc;ciem miesi"ca kt6rcgo dotyc7.q.

*3
Przyjmuj<1cy zam6wieni(' zobowi.guje silt do wykonania uslug. 0 ktorych mowa w ~ I nlr1lcJszej umowy i
oswiadcza. it wykonywac je bt;dzie z zachowanicm naleiytej starannosci. zgodnie z posiadanq wiedz~ medycznq i
standardami postc;powania obowi'Jzuj'Jcymi w zakrcsie chirurgii og6lncj. na zasadach wynikaj,!cych z ustawy 0

zawodach lekarz3 i lekarza dentysty, ustawy 0 dzialalnosci leczniczej, ustawy 0 swiadczcniach opicki zdrowotnej



finansowanych ze srodk6w publicznych. ustawy 0 pra\\'ach paejenta i Rzeczniku Praw Paejenta. ustawy 0 ochronie
danyeh osobowych i innych przepisovr' rcguluj<Jc),ch zasady wykonywania zawodu lekarza oral udzielania swiadczeri
zdro\\otll)"ch \\ podmiotal:h 1l."l:/nicL)chnic bed,~l:)l:h prlcdsiebiorci.uni.

*-1
I, S\\'iadezenia /.drmvotne obj~te niniejs~ ul110wq udzielane b\=o~ przez Pr-L)'jmuj<tcego zamowienie

w szczegolnosei \\ Szpitalnym Oddziela Ratunkowym. przy lIzyeiu sprzlttll mcdyeznego oraz aparatury
medyezncj. kt6ryeh obsluga jest IllU lnanal z ktbrymi zostal zapoznany przez Udzielaj'lcego z~lm6\\i{,llia
najp6iniej w dniu rozpoez~cia udzielania swiadezen'. stanowiqeych wlasnose Udzielajqcego z_mowieni_.
Sprz~t i aparatura spelniajq wymagania niezb~dne do wykonywania swiadezen obj~tych niniejszq umowq.

2. Do obowiqzkow Przyjmujqeego z_mowienie nale!ee b~dzie udzielanie wszelkieh swiadezen zdrowotnyeh
obj~tych umowq. kl6re naletq do zadan Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Szpitala Wolskiego.

3. przyjrnujiJcy zamowienie zobowiqzuje sic: do korzystania 1 pomieslezeri oraz sprz~tu i aparatury medyeznej.
nalei'Jcyeh do UdzielajiJceJ?;o zam6wienia zgodnic z ieh przeznaczenicm i w celach okreslonych \'r' niniejszej
umowie.

4. Prz~jmuj~cy zam6\\'iellie zobowi,gujc si~ do ponoslcnia kosztbw napraw sprz~tu medyezllego nalezqcego do
UdzielajiJcego zamowienia. uszkodzoncgo \0•.' wyniku dzialarl za\\ inionych przez PrzyjmujiJcego zamowienie.

~ 5
Umowa lOslaje zawarta na czas okreSlony.lj. na okrcs od dnia 01.03.2020 r. do dni_ 31.12.2021 r.

*6
Ziccenia na badanie diagnostyczne i transport b~d~ wystawiane przez Przyjll1uj,!ce~o z~lm6wienie~ wedlug zasad
obowi,gujqcych u UdzielajiJcego zl:lmowicnia. 1 ktorymi Prz)'jmujl:'cy z<lm()\'lo'ienielostal zapoznany.

* 71. PrzyjrnujiJcy zumowienie zobowi~zuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadczeri ldrowotnych
vr'skazanych w umowach za\vartych przez Udzielaj:'Jcego 1~lm6wiel1ia z Narodowym Funduszem Zdrowia
i innymi podmiotami oraz przepisach i zasadaeh obowi~zuj'lcych u UdzielajiJcego zam6wienia. z kt6rymi to
zasadami zostal zapoznany.

2. Na tqdanie Udzielajqecgo z_mowieni_ Przyjmujqey' z_mowienie zobowiqzany jest do przedslawienia
dokumenl6w wymaganyeh przez NFZ lub innego plalnika swiadezeli pod rygorem wypowiedzenia umowy przez
UdzielajiJcego za mowien in. *8

Przyjmuj1)c)' zamowicnic zobo\\'i~zuje si~ do prowadzenia dokumenlacji medyclllej i statystyczncj oral
dokumentacji wymaganej przez NFZ. zgodnie z wymogami obowi,!zujqcymi w podmiotach leczniezych nie bed~cych
przedsi~bioreami oraz prlcpisami i zasadarni obowi~zuj'lcyrni 1I Udzielaj<icego lam6\'loieniH~ w tym z uiyciem
systemu inforrnatyczncgo Szpitala \Volskiego. w lym dotycz,!cyrni procedur z\'...i~zanych Z ochronl} danych
osobowyeh.

~9
I. Za zrealizowanc swiadc7.enia zdrowotne Prl)'jmuj~cemu zHmowienie prlysluguje wynagrodzenie miesi~eznie

w kwocie stanowiqcej iloczyn wykonanej - zgodnie z 7.atwierdzonym sprawozdaniem. 0 kt6rym 1110\\:aW ~ I I -
Iiczby godzin udzielania swiadczerl pr7cz slawk~ 1.a .iedna godzint; \\ \\ysokosci zl hruflo (slownie:
....................... ).

2. NaleinoSci z tytulu real izacj i umowy za okres sprawozdawczy U(bielaj1)c) znmowienia wyplaca. za miesi~c
poprzedni. w terminie do 30 dni po dniu dostarczcllia przez Prlyjmuj~ceg() zam6\\:ienie faktury wraz
z zatwierdzonym sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w * II. Potwicrdzeniem dostarczenia faktury wraz ze
sprawozdanicm jesl dala wplywu oznaezona prezenlalq Kaneelarii GI6wnej Szpilala Wolskiego.

3. Nalet.nosc za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjrnuj1)cemu zam6wienie na jego
rachllnek bankowy wskazany na fakturze. Za dzicri zaplaty uznaje s;~ dzieri obci'J1:enia rachunku bankowego
Udzielaj1lcego zamowienia.

~ 10
I. Minimalna Hose godzin udzielania swiadczeri zdrowotnych. 0 kt6rych mowa w ~ I liSt. 2 wynosi , gudzin

w miesi~cu. Przech;tlla rnaksymalna ilosc godzin udzh:lania swiadczeri zdrowotn~'ch w stosunku miesi~cznYI11nie
powinna przekroczyc godzin. L~czna sl.acunkowa wartosc lII110WY\\' okresicjcj obowi~ly\ ••.ania wynosi
... , _ zl (slov.:llic: ).

2. Wynikajqcc l liSt. I zapolrzcbowanie na minimaln~ Hose zakontrakto\ ••'anyeh godzin udzielania swiadczeri
zdrowotnyeh moze ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania komorki
organizacyjnej. w kt6rej realizowane s~ swiadczenia b~di: zmniejszeniem srodk6w finansowych uzyskanych ad
NFZ lub innych platnikov •...Zmiana uwzgh;dniana jest w harmonogram;e ustalanym na okresy micsi~czne i nie
wymaga sporz~dzal1ia pisemnego aneksll do ninicjszej umowy.

3. Udziel:.,j<try zam6wielli •• 1110ie powierz~c Przyjmuj.,rcIlHI Z:'IIT1(mil'nil' wi~kszq ilosc $wiadc7.eri objt:tych
ninicjsz~ 1I1110W'Jskutkujqeych przekroezcnicm i10sci godzin uoziclania swiadczeri zdrowolnych wskazanej \\' ust.
I, "' ramach srodJ...ow pieni~i:nych przcznaezonych na ieh sfinansowanic pochodz~cych 7. NFZ lub od innych
platnik6w.jednak nie wil;cej niz 0 20%.



~II
I. Prz)'jmujilC) zamowienie zobowi",zany jest do skladania mit:sil;cznych spra\\'ozdml Z liczby godzin udzielania

swiadczen zdrowotnych wg wzoru stanO\\"i(Jcego Zalqc:nik nr 2 do niniejszej umo\',,'y.
2. Sprawozdania. 0 ktaryeh mowa w ust. I skladane s~ po zakOl;ezeniu miesi~ea kalendarzowego oraz po

zatwierdzeniu. w terminie do 5 dnia kazdego miesi~ea zn miesi~e poprzedni. Sprnwozdania. po weryfikaeji
przepraeowanyeh godzin, zatwierdza Kierownik Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub inna osoba wskazana
przez Udzielaj:tcego zanuh"'ienia.

~ 12
Przyj muj1Jc)' zam6wicnie zobowit)zuje silt do:

I) poddania kontroli \\lykonywanej przez Udlielnj1Jccgo Z3I11owieni<l. Narodo\ ••..y Funduszu Zdrowia. inne
uprawnionc organy oraz udOSlt;pnicnia \\'szelkich danych i infofmacji niezbc;dnych do przepro\'.:adzenia
konlroli.

2) nosLcnii:i imiclll1ych ident}tikaIOfl)W prlckazanych prZCl UUlielajifl'l'gu ,ntllll,\\icnie W l\.viqzku z niniejs'4
lII11O\\/" i realizacji pozostalych obO\,,'it)zk6\\' dotycz'lcych identytikator6\v okreslonych w aktach
w"wn~trznyeh Szpitala Wolskiego.

J) prz~strzegania procedur obowi~zuj'lcych u Udzi('lajClc(,~o l.am6wienia zwiqzanych z wykonywaniem
swiadczen zdrowolnych i prowadzeniem dolwmentacji medycznej.

~13
Prz~jmuhcy zamowienie nie moze prowadzic w Slpitalu Wolskim dzialalnoSci wykraczaj~cej pOla zakres umow)'
i konkurencyjnej \\-'obec dzialalnosci statulowej prowadzonej przez LJdlielaj~ce~o zam6wicnia.

~ 14
Udzielajqcy zamawienia zobowi~zuje si~ zabezpieezyc obslug~ pieJ~gniarsk~ omz ndministraeyjn~ i gospodarez~
w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizacji zadall objt;tych niniejsz(J umm\''l PrzyjmlJj~c)' zamowienie zobowiqzany jest do wsp61pracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielaj~cei:o zamcm;il'nia.

I.

3.

4.

* 16
Z tytulu niniejszej lImowy slrony ponosll! odpowiedzialnosc solidarn~,
Prz~jmllj1'cy z8mowienie ponosi odpowicdzialnosc za szkody powstalc z przyczyn 1t:7~cych po jego stronic.
a W slczeg61nosci wynikaj(Jcych z:
a, niewykonania Iub niewlasciwego wykonania obowi'}zkow wynikaj~cych z ninicjszej umm'v'Y.
b. niepra\vidlowego wystawiania recept podlegaj')cych refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
c. przcdslawienia danych stanowi~cych podslawf; rozliczenia niezgodnie ze stancm faktycznym.
d, nie prowadzenia dokumcnlacji medyczncj pacjenta lub prowadzenia jej w sposob nieprawidlowy

i niekomplelny.
e, braku realizacji zaleccn pokontrolnych.
f. nicprawidlowego \\;prowadzania danych zwi~zanych z realjzacj~ procedur. a wymaganych przez NFZ.
UdzielajlJcy zarnowienia uprawniony jest do UJdania od Prl)'jrnujllcego zamowienie pokrycia szkody
wyr~dlOnej niewykonywaniem lub nienalezylym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego znmawienie niniejszej
umowy. w tym m.in. kosztaw swiadezen nieoplaeonyeh przez NFZ lub innyeh platnikaw z tego tytulu oraz kar
umownyeh i obowi~zkaw odszkodol\'awezyeh nalozonyeh na Udzielajqeego zamawienia przez NFZ lub innyeh
ptatnik6w w umowach zawartych z UdzielajlJcym zamowienia.
LJdzielajl,q' zamo\\o'ienia uprawniony jest do i:~dania od PrzyjmujqceJ:,o zamo,\'ienie zaplat)' kar)' umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu 1II11m\"y.tj. za rozpoczynanie wyznaczonych godzin pracy
Z op6znieniem. zawinione przez Prz)'jrnujqct.'i:0 zarno\\'ienie przerwy w udziclaniu swiadczell lub wczeSniejsze
opuszcl.cnie SOR. ktora to kara przyslugujc Udzielajacel11l1 l.<Im6wicnie niezalci.nic od braku zaplal)' 1.3 kaut"
rozPOCI.c;t~godzinc: sp0.lnicnia lub nicwykonywania prac)'. Wysokosc kary ul11o\\'ncj la kaid" rOlpoczc;t~ godzinf;
spoinil:l\ia lub niewykon)'\\anii.1 pra,y \\)llo ..•i 50~(JSHt\\"i godl.inll\\cj o"rc~lllllcj \\ *9 lISl. I ulllm\y. Za sz"udy
przekraczaj~ce wysokosc WW. kar)'. Udzielaj~l'Y lamowienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych. W przypadku stwierdzenia powytszych naruszen UdzielajO:Jc)' Zam6\\'jeuie zastrzega sobie
pra\\'o potr~cenia kary ulllownej 1 wynagrodzenia wsk,tzaneg.o w faklUrach otrzymanych oJ Przyjmujqce~{)
Zmowienie.

* 17
Prz~'jl1luj'J("~' zamowienie zobowiq/.3ny jesl do:
I) posiadania polisy (uI1lOwy) ubezpicczcnia odpowicJzialnosci cywilncj obcjl1luj~cej szkody b~Jqce nastcrpstwem

udzielania swiadczerl zdrowotnych albo niezgodnego z prawel11 zanicchania udzielania swiadczen zdrowotnych
- zgodnic z art. 25 ust. I pkt. I ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz Rozporz~dzenia Ministra Finansow z dnia
29 kwictnia 2019 r. w sprawie obowi~zkowego ubezpieezenia odpowiedzialnosei eywilnej podmio!u
wykonuj"cego dzialalnosc lecznicz~. najp6iniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 0 He powyzszy
dokument nie zostal dol'}czony do forl1lularza oferty.

2) utrzYl1lywania przez caly okres obowi~zy\\'ania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjncj oral wartosc1
ubezpieezenia okreSionyeh w przepisaeh. 0 ktaryeh mowa w pkt. I.



3) przedlozenia zas\l.:iauczcnia lekarza mcdycyny pracy dotycz~cego uprawnien l\\,.j~zanych ze s\viadczeniem lIslllg
i w tYI1l zakresic wymogow sanitarno-epidcmiologicznych.

4) zgloslcnia w ksic;dzc rejcstrowej prowadzollcj przcz Okn;gow~ Izbe Lckarsk~ w Wars/i:1wk. Szpitala Wolskiego
jako miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oral. przedlozenia Udziclaj~cclllu zam6wicnia dokumcntll
pot\'.'ierdzaj~cego dokonanie wi\\' wpisu w terminie 7 dni od dllia podpisania niniejszej umowy pod rygorem
rozwi~zania umowy. 0 ile powyzsz)' dokument nie zostal dol~czony do fonnularza oferty.

~ 18
I. W lwhgku z udliclaniem swiadcze'l 7dnw.'otnych ohj~t)ch l.amowieniem J>rz~jl1lllj'ICY lamo\\II~nic

zobowi~zall) jcst til} \\)d3\\3nia paejclHorn zas\\ iadczell 0 el3sowcj nicldolnosci do pracy oraz \\}slawiania
reeept 7gndnie 1 wymogami okreslonymi w przepisach prawn.

2. Reeepty wystawiane pacjentom w zwi~7.ku 1 "'ykony".:aniem s\viadczen obj~tych niniejsZ4 umow~ spor~dzane
s~ na drllkach oraz \V systemic teleinformatycznYl1llldost~pnianych przez Udlielaj'lce~o zal1l6wienia.

~ 19
I. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 ktorych powzi~1

wiadomosc przy rc:alizacji postanawien niniejszej umowy i kt6re stanowiq tajemnic~ przedsi~biorstwa w
rozumieniu przepis"w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 0 zwalczaniu nicuczciwej konkurencji (lekst jedn. Dz. U.
z 2019 r., poz. 10 1() z pOin. zm.) oraz podlcgajq ochronic w rozumicniu lIstawy 0 ochronie danych osobowych,
zgodnie z wymagami obo",i~zuj~cymi u ULlzielaj'Jcego zamo\\ieniil.

2. Przyjmuj~cy zamowienil' oswiadcza. le znany jest mu fakt. it tresc niniejszej lImow)'. a \••..szczeg6lnosci
przedmiot lImow)' i wysokosc wynagrodzenia stano\\';~ inronnac.i~ publiczn~ \••..rozurnieniu an. 1 ust. I usta\\:y z
dnia 6 wrzcSnia 2001 r. 0 dosttrpie do inforrnacji publicznej (Dz. U. I. :!019 pOl. 1429 z poin. zm.). ktora podlega
udost~pnicniu \\ tr)bie przcdmiotowej usta\,,)'. z zastrzclcnicll1l1st. 3 i 4.

3. I)rlyjmuj~c): zam6wienie wyraia zgodt; na udostc;pnienie w trybie llstawy. 0 kt6rej I11m••..a w ust. 2. zawanych
\\: niniejszt:j ultlowie dotycz,!cych go dallych osobowych W lakresit: obcjrnujqc)'m imit; i nazwisko. a takie innt:
dane wymaganc przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane \\ zakresie tinny.

~ 211
I. Przyjmujl}c)' zamowienie uprawniony jest do przerw \\ \\iykonyw.lJliu swiadczen:

a. przerw) nic prld.raczajiJccj Iqcznie 30 dni kalendarzow)ch prlypaJaj~cej W okrcsic obowi'JI).\ ••..ania umo\\:y.
1zastrzeienicltl ust. 2.

b. przerwy zwi~zanej z potwicrdzonym udzialem Prz):jmuhcego zam6wienie w szkoleniach. sympozjach.
zjazdach z zastrzeieniem ust. 2.

2. Skorzystanic z przcrwy, 0 kl6rcj mowa w us\. I wymaga zgody Udzielaj~cego zamowienia,

3. Nie stanowi naruslenia warunk6w lImowy nie lIdzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie z harmonogramcrn
przez Przyjmujl}cego zarn6wienie. w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczcn spowodm\'anej
chorobq. udokumentawanej zaswiadczeniem Ickarskim. 0 ile Prz)jrnujl}cy zumowicnic niezwlocznie
powiadomi 0 tym fakcie Udzicllljl:JccJ,to zarnowienia.

~ 21
Udzil'laj'lcy zanu'mil'nia uprawn;oll)' jest do oJsuni~cia Prz)jltlllj'lCcgo llimowicnic oJ "ykonywania s\ ••..iadczcn
zdrowotnych. na czas przcpro\,.iadzenia postc;powania wyjasniaj~cego. \.... przypadku gdy do Udzielaj~ccgo
Z3m6wienia wplynic skarga Ilib zastrzcienie dotyc14ce sposobu \••.ykonywania. przez Przyjmuj<)cego zam6wienie.
swiadczen zdro ••••.otnych obj~lych ninicjsl~ UI110W~. \\' tym 7v.'i,!lanych 7. prowadzeniem dokllmentacji mcdyczncj
b~di: przekazywaniem danych wymaganych pr7.cz NFl.

~ 22
Umowa ulega rolwi~zaniu w nasl~pllj~cych przypadkach:
I) z uplywcm czasu. Ila ktory zoslala zawarta.
2) lIa moc) pOfOzlIInit:nia stroll.
3) w wyniku oswiadczenia kaidej ze Stron z zachowaniem 3 miesi~cznego okresu wypowiedzenia.
4) \••..wynikll oswiadczenia Udzielaj1}cego zarn6wicnia z zachowaniem tygodniowego okrcsu wypowiedzenia

z przyczyn stanowi<}cych naruszenie istatnych v•.arunk6w umowy. Ici(Jcych po stronie Prz)jrnllj'lcego
zamowienie, a dotycZljcych:
a. ograniczenia dostr;pnosci swiadczcn. zaw~ienia ich zakresu lub ich niewlasch ••..ej iloSci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejsz<} umow~ terminie wymaganych sprawozdan i inform3cji;
c. uzasadnionych skarg pacjcnt6w. uznanych przcz Udzielaj'lcego 7.arnowicnia zgodnie z procedurami

przyjc;tymi w Szpitalu Wolskim. jdli zwi~zal1c s~ one z naruszcnicrn postanO\\:ieti niniejszcj L1mowy Ilib
przepisow prawa reguluj~cych zasady wykonywania swiadczen zdrowomych;

d. w przypadku nie ul.goJnicnia harmonogramll. 0 klorym mowa \\' * 2 lImowy.
5) W wyniku oswiadczenia Udzielajqce~() lilm6wienin z zachowaniem miesiltcznego okresu wypowiedzenia.jelcli

Prz)jltluj.}cy 7.l:IlIl6wicnic narusza inne nil wskazanc \\: pkt. 4) postanowienia umowy. istotne dla zapcwnienia
prawidlowcj realizacji przcdmiotu zalllowienia

6) z dniem nastltPujacYIll po dlliu. \••..ktorYIll Ilas(~pilo przekroclcnic \\artosci 1Illlowy.



pJ
I. Udzielajqcy zamowienia uprawniony jest do rozwi')zanie unlawy bez \\'ypo\\.'iedzenia ze skutkiem

natychmiasto\vym. jeteli Prz~'jll1ujl1C)' zamowienie raiqco narusza istotne postanov.'ienia Ul110wy, tj.:
1) utracil pra\\'o \'.:ykonywania zawodu lub pra\'.'o 10 lostala \\: stosunku do niego zawieszone.
2) prl.eni6s1 pra",'a i olxl\\.:i~zki \\'Yllikaj~ce l niniejszej UIllO\\Y na osob.; Irzeci~ heL I.gody lIdliclaj:'}Cl'go

zamowil'lIia.
3) nil' dotrzYl11al \\'arunko\\' okreslonych w ~ 17 pkt. l. 2 i ..•umo' ••..)' .
..•) ra~co naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej Unlow)'.

2. Za rairJcc naruszenie pozoslatych istotnych postanowieri limo,,",)'. 0 kt6rych rno\,,"'a W liSt. I pkt. 4 uznaje sit;
naruslcnic obowi<}zk6\\' wynikaj'lcych z * 3 i ~ 1<)ust. I niniejszej umo\\-'y. kt6rego Prz)'jrnuj:1C)' zam6wicnie
nie zaniechal pomimo otrzyrnania od LJdzielajl:Jcegn zum6wienia pisemnego \\,:ez\',:ania do jego 141przestania lub
naruszania obowi~zk(w.' zwi~zanych z bezpieczellstwem pacjent6w.

n~
Udzit'htjl:!c)' lamowienia uprawniony jest do roz\d~zania nilliejszej umO' ••:y w bez \••.ypo, ••..icdzcnia ad umowy w
przypadku, w kt6rym ulegnie rozwiqzaniu umowa za\ ••'arta przez Udzielaji}cego zam6""ienia z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie a roZ\\o'iqL.1niu umowy Udzielajqcy z3m6wienia zlo.ty Przyjrnuji)cemu
zam6wienie na pismie. niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

~ 25
Przyjntuj~C)' zl:trnowicnie uprawniony jest do rozwi'lzania niniejszej Unlowy bez wypowiedzcnia ze skutkiern
natychmiastowym. w przypadku ra4cego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotYCu1cych wyplaty
wynagrodzcllia. 0 kt6rYlll Illowa w ~ Q. tj, 1.\\'lok.i w jego \\yplacic przekraczaj'lccj 30 dni. po uprzednilll
wczesniejszym piscmnym powiadornieniu Udliehlj'lcego l.umowienhl 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie
wi\\' wynagrodzenia.

~ 26
I. ~.'zakresie nieuregulowanym niniejsZ<! umow~ muj4 lastoso\\.(mie m.in. Kodeks cywilny oraz przepis)' powolane

w niniejszej uI11O'\iie.
2. Realizacjt; obowi<}zk6w wynikaj~cych I an. 3041 Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~cy z3mowienic.

~ 27
UmO\\l; sporl~dlono w dw6chjl:dnobrzl11i~c~ch I:gzcmplarzach. pojcdnYI11 dla kazdcj Ie: SlrOIl.

~ 28
lmiany do 1I1llowy dokonywanc s~ w formie pisemnego aneksu. pod rygorem nie\ ••..a.tnosci.

p9
Spory powslale na tie realilOcji niniejszej umowy. kt6rych nie uda si~ lOlatwi.: polubownie. rozpatruje S~d
powszechny wlasciwy dla siedziby Udzielahcego zam6wienia.

* • dotyc:y lekar:a hfd",'ego W lrakcie specjali:ucji

Udzielajl:}cy zamowienia:



IiLAUZUUl/NFORMACI'JNA:
Zgodnie:: arl. /3 ust. J Og6/nego Ro:por:qJ:enia Q Oehrome Danych (RODO) informujemy. :e:

I. admmmralorem dan)'ch osohou}'ch Pn.~jmltjqc~o Zamow;enie jest S=pilal Wolski I/n dr Ann)' GoslY'hkiej Samod:ielnego Public::neKo
lak.ladll Opieki l,drol1'ofnej It' Wan:cnl'/t', mires: III. Kaspr:aka /7. O/.! II Wars:ollo:

!. admlnulroror 11)':"oc:)'1 Inspektum Dehruny Danych : k.ujrym mogq .{if Po,ht'lro KUI1/(1k.IOIl(lC H' ,Iproll'ocil pr:enwr:ama PW15/lra

c1anych OJoboll)'ch :0 I'0.iredmctwem JHx':,)' •.le1l.Iromc:n,,) katlcelona ii Il'o!.lh/lll!dp/:
3. admmlStrulOr o\'(/:/l! pr:"fl,or:al PmiMlfO dUIII! o.wboln' fld J'fN/S/OII It' art fl //.\1. I Ill. /I) I ('J RUIX)' fJ pr:('flrar;/lnll' .W-\!mt':hfdm: II

Celli wykomJnw 1If'101I:\'. kriJrl!} .~INmqje.~1moha. la6rt'j dane d()~\'C:q, I/ln do pod/\'Clo J:wlml /10:qdall/l' moll), ~/I)re/ dane dml'c:q. pr:l'J
:Oll"arClem mm/llY (I tilk:" "h,1IL ".t=kr'm'l .'/',I::!i),h II<' ,uimm/\Irol{}r:.' JI,' ,'udHrlll'/<' Of,(II' I(J:U}qc:n'h 11r:.'pr~/JlI' pr,/ll (I fII /II 1/.1"/,/11"

1l'.\I.:a:am'CIr POnl:,'j ..
4. Jam:, o.wboll'1:' ",oK'/ to)'t: UdO.Hrp"IfJJll' m"y'" "pnlll"nlO"ytll podmlOlum. na POJ.I/ilIl'11:' pr:t:'paoll prUIf" {"I'. S,ll'(KJ"IlI'/l1/I Fundll.cowl

/.drOldQ}, a talCI:' lUI r:t'e: podmlOlinl'. : ktoryml admmislralor :all"arl /lmOIl'l' pOll'/er:l:'nta pr:etlror:ania danyeh II" ;l""J=~/I : real/:aCjq
rulllg na r:ec: at/millls/rafora (np. JW/let'/{lnq prall nq. Jmfml"cq oproxr(llt!OIWIIIlI. :('II'1I\'Ir:n)'m olldyforl:'m, :lI:'Cl:'ntoblOreq $ll'wdc:qcym
rulllgr : :ak.re.m od,rVlW donyeh o.whouychJ

5 ad",mH/mtor nil:' :atnlt:'r:a pr:eka:.'11'(1C Pari.\'fll"a dallych o.w"oll'ych do p(JIhf\l'a 1r:('Ch'gO 'II" organi:aCjI "lIrd:y"anx/oll'l:'j.'
6 majq Pari.~fll'o prml'(J 1I:)'_~k(J(~kopl\' s\tIJ/ch dlJnych o.whm'1'cll II' .~It:',bhl/:admml.l'tmlor(l

VoJarkoll'o :godml:': art 13 '1.\'1.! NOVO IJ!/()""'yemy. :('
I. Paiurlla danl:' o.who\! t:' hl'dq pr:ec/UJ\I.\1l'(lflt:' do mOl/l1:'1IIUItp" 1. It okr,'.UI pr:,'d(llIt11el1l(l II'\mkal4cl!go : 11.1/(/11.1 : J",a !3 Ii.11'/('11110/964 r.

Kodeh cJ,nlny ora pr:l.'/".wjl' 11\1(111:" : dllla _'i ,l"1t:rpnia 2/J1.J r {J .\ll/{J(k:('lIIiJ,h 0l"dr :drOllfllne} /il/omullm'.I't'I, :e .iro(/kfjl\
pflhlic:n)'t'h III~fdWI': dflla" h~/ol}(lda 201/\ r. (}prUll'(lch p(l91'nfo f R:t'(':mkll Prall" Paq('ntll II :akrt:'sll'. ll}o4,m J,I/II:' 111/I1('.~:C(/IIt:':•••, II

dr)~m"<'nt'I<JI :'PU':4J:dll':1 JI,I ',.'lu\I IlS~II:,l!I)-dl \I' lIlI. UIiUlI'<1Ch:
pr:ysluguJI:' J!(Jfj.~/llu PriJ\I'O Ju.5f\'PU do trdCl sll'Olch Jonych. ich spros/()lI'amu lub ogramc:enia pr:enwr.:ama. a rak:t:' premo do
wniesienia .~pr::eciU"uli'obec pr:etwar:ama, prawo do pr:eniejienia danych ora: prawo do wmejienia jkorgl do organu nad:orc:ego;

J podame danyeh osobowych jest dobrowolflt', jt'dnak:e nie:brdne do :awarcia umon)!. Konjekwencjq fl/t:'podoma danych o.vohollJ'ch
bfd:ll! brak ""0:1111'0$" reab:aCJ,"mow)';

4. ad".,imslrator nie podejmly'e decy:}i II' sposob :allfomafy:owany w oparCI/I 0 Pansfll'o dane o.~oholl"t'.



Zalqc:niJi. nr I do umOl'J'
110ud:ltdam", calodobollJ'ch .1'J>t'c.jalmyc:nych

swiadc:en :droll'otnych II' :akresie cJlIrurgli ogolne; w SOH

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZOROWOTNYCHW
ZAKRESIE CHIRURGII OGOLNEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

111icshIc... ro k .

...................................................................................................................................................
. k I k(111111.'I naZ\\ls'o l' -arIa)

DZIEN Godziny ad - do Godziny od - do SUIl13 godzin
\\- Jan\'11l Jniu

Razel11

•"'pis obcjl11ujewylqcznie peine godziny lub 0.5 godz.

picczt;c i pod pis lekarza piecz~c;poop;s osoby zarw;erdzap



7.n/qc:mk IIr 2 do IImOIl)'

1/(1ud:/t'/(ll/lt' {'a/odo/Hmych ,~/Jl!Cja/,.\.tyc:"ych
~ll'laclc:t'f, :dmlfOfm'Ch 11' :akre.Ht' chirurj!1I ()~nI'1('J lI' SOR

MIESIE;CZNE SI'RAWOZDANIE Z LlCZBY GODZIN UDZIELANYCH SWIADCZEN
ZAKRESIE CHIRURGll OGOLNE.I W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

1I1iesh, c ro k .

. k I k(lillie' I nal.\~ls'o C'"arIa I

DZIEN Godziny od - do Godzi "Y od - do Suma godzin
\\' danvl11 dniu

Razcm
\\ pis obejlllujc wyl~clnie peine godzillY tub 0.5 godz,

ezy IIzllpellliono dokllmenlaej~ melly"ZI"': 0 • lak / O. nie .'
,.J _ ZtlZlltlczy(t otlpowit!tlllie

piecz~c i podpis Ickarza pieez~c i podpis osoby zalWi~

. ~


