
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 94/2020

z dnia 06.07.2020 r.
SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE CAI"ODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ELEKTRORADIOLOGII W OSRODKU DIAGNOSTYKI

I TERAPII WEWNI\TRZNACZYNIOWEJ SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Niniejsze szczeg6lowe warunki konkursu orert na udzielanie calodobowych spccjalistycznych swiadczen zdrowotnych
w zakresie elektroradiologii w O,rodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej Szpitala Wolskiego wykonywanyeh
w eyklaeh 8 godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 7.30 a 15.30 w dni powszednie, w eyklaeh 12 godzinnyeh pomi~dzy
godzin~ 8.00 a 20.00 oraz pomi~dzy godzin~ 20.00 a 8.00 dnia nast~pnego, w eyklaeh 24 godzinnyeh pomi~dzy
godzin~ 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego.
okreslaj~ m. in.:

a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oeeny ofert
c) warunki wymagane ad oferent6w w tyro zwi'lzane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ich skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oeaz odwolan zwi~nych z tymi czynnosciami.

I. W celu prawidlowego przygotowania i zloienia swojej ofcrty. ofereot winie" zapoznac si~ ze wszystkimi
informacjami zawartymi w "Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert".

2. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalno,ei
leezniezej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, 146 ust. I, art. 147 - ISO, 151 us!.
1,2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 us!. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z p6in. zm.) oraz zarZljdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 94/2020 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na udzielanie
ealodobowyeh speejalistyeznyeh .wiadezen zdrowotnyeh w zakresie elektroradiologii w O,rodku diagnostyki
i terapii wewn'ltrznaczyniowej Szpitala \Volskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie
swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zarutdzeniem.

3. Udzielaj<}cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninem skladania ofert,
przesunicycia tenninu skladania ofect, uniewamienia postcypowania konkursowego oraz przesunicycia tenninu
rozstrzygnicycia postc;powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg6towych Warunkach Konkursu Ofert" zastosowanie maj"
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

5. lIekroc w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert" oraz w zal~eznikaeh do tego dokumentujest mowa 0:
I) oferencie - to rozumie si~ przez to osob~, 0 kt6rej mowa art. 26 us!. I ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r.

o dzialalno,ci leezniezej, legitymuj~e~ si~ nabyeiem faehowyeh kwalifikaeji do wykonywania ,wiadezen
zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem zam6wienia, kt6ryeh kwalifikaeje okre.lone zostaly w rozdziale III
niniejszego SWKO;

2) Udzielaj~eym zam6wi.nia • rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny
Publiezny zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu of.rty - rozumie si~ przez to obowi~zuj~ey formularz oferty przygotowany przez Udzielaj~eego
zam6wienia, stanowi'lcy zalilcznik Dr 3 do zarZ<}dzeniawskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych";

4) sn'iadczeniach zdrowotnych - rozumie siC;przez to swiadczenia. 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 roku 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych,
obejmuj<}ce calodobowe specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie elektroradiologii, obejrnuj,!ce
czynnosci techniczne i pomocnicze. wykonywane w Osrodku diagnostyki i terapii wewn<}trznaczyruowej w
eyklaeh 8 godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 7.30 a 15.30 w dni powszednie, weyklaeh 12 godzinnyeh w
godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 20.00 oraz pomi~dzy 20.00 a 08.00 dnia nast~pnego, w eyklaeh 24 godzinnyeh
pomi~dzy godzin~ 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego,

w szczeg61nosci dla os6b bC;d<}cychswiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh; (CPV 85141000-9; 85121200-5)

5) umowie - rozurnie siC; przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj,!cego zamowienia. stanowi<}cy
zal~cznik nr 4 do zarz.<tdzeniawskazanego w pkt. 3 ..Postanowien ogolnych".

Rozdzial II. PRZEDl\1IOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
I. przedmiotem post~powania konkursowego jest wykonywanie ealodobowyeh speejalistyeznyeh swiadezen

zdrowotnych w zakresie elektroradiologii, obejrnuj<}cych czynnosci techniczne i pomocnicze, w Osrodku
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diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej Szpitala Wolskiego w eyklaeh 8 godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 7.30 a
15.30 w dni powszednie. w eyklaeh 12 godzinnyeh w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 20.00 oraz pomi~dzy 20.00 a
8.00 dnia nast~pnego. w cyklaeh 24 godzinnyeh pomi~zy godzin~ 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego.

2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnych stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 27.07.2020 r.
do dnia 30.06.2021 r.

3. L'lczna szacunkowa liczba godzin obj~ta zamowieniem \\'Yllosi rniesil;cznie 160 godzin.
4. W wyniku przeprowadwnego post~powania konkursowego zostan~ wybrane najkorzystniejsze ofeny. w liezbie

zapewniaj~eej wyezerpanie liezby godzin. wskazanej w pkt. 3. zawieraj~ee propozyeje eenowe znajduj~ee pokrycie
w wielkosci srodk6w przemaczonych oa sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.

5. Szczeg610we warunki wykonywania swiadczen okreSlaj'l odpowiednie przepisy, a W slczeg61nosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych
i akty wykonawcze wydane na jej podstawie oraz postanowienia umaw zawartych przez Szpital \Volski. z kt6rymi
cfecent moze si~ zapoznac w siedzibie Udzielajqcego zam6wienia.

Rozdzial Ill. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
l. Ofert~ sklada oferent posiadaj~ey odpowiednie kwalifikaeje i dysponuj~ey uprawnieniami do wykonywania

.wiadezen zdrowotnyeh obj~tych przedmiotem niniejszego post~powania konkursowego. tj. dyplom
potwierdzajc,cy uz)'skanic tytulu technika elektroradiologii, certyfikat ukonczenia szkolcnia w zakrcsie ochrony
radiologiczncj pacjcnta oraz dodatkowo innc dokumenty pot\\'icrdzajfj.ce k\,,'alifikacje i doSwiadczcnic zawodowe

2. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna, zloiona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych
S\VKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj<}cego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w S\VKO oraz w tresci formularza ofertowego.

3. \V niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlozenie ofert alternatY'Mlych.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczeg6l0wych warunkach konkursu ofert"

na formularzu udost~pnionym przez Udzielajfj.cego zam6wienia.
2. Liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych przez jednego oferenta miesic;c7nie nic

powinna bye mniejsza nit 24 godzin.
3. Maksymalna liczba godzin wykonywania swiadczen przecilttnie w miesi~cu przez jednego ofere uta nie powinna

przekroezye 80 godzin.
4. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwi¥'lne z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
5. Ofert'r stanowi wypelniony formularz oferty wg zal<}czonego wzoru wraz zal'lcznikami wymienionymi

w fonnularzu oferty.
6. Oferta winna bye spor~dzona w spos6b przejrzysty i czytelny.
7. Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki nalezy spor~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wyl~ezeniem poj~c medycznych.
8. Ofert~ oraz kaZd~ zjej siron podpisuje oferent osobiscie.
9. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog'l bye

dokonane jedynie poprzez przekreslenie bI'rdnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent maze wprowadzie zmiany lub wycofac zloion'l ofertlt. Zmiana oferty nast'rpuje poprzez zloienie nowej
oferty zawieraj,!cej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacj'r 0 wycofaniu oferty zloionej wczesniej. Wycofanie oferty
nasterpuje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj,!cego zam6wienia a tym fakcie. Zmiana oferty poprzez
zloienie nowej lub wycofaniu oferty moie nast,!pic nie p6iniej jednak nii:.przed uplywem terminu skladania ofert.
\Vymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. 11 stosuje sierodpowiednio.

11. Ofertlt wraz z wymaganymi zal<tcznikami nalety umiescic w zamkniertej kopercie opatrzonej napisem:
••Konkurs lIa calodobowe specjalistycZlle .(wiadczellia zdrowotlle w zakresie elektroradiologii w Osrodku
diagllostyki i terapii wewnqtrznac~",iowej" i przeslac na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17, 01-211
\Varszawa.

12. Udzielaj'lcy zam6wienia zastrzega, ii:.nie jest moiJiwe l(Jczenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie
stosunku pracy zawartym z Udzielaj(Jcym zam6wienia.

13. Oferta zloiona przez oferenta, z ktorym Szpital Wolski rozwi'lzal umower na udzielanie swiadczen zdrowotnych
w zakresie objertym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le4cych po
stronie oferenta • podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. W celu uznania, ie oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi<tzany jest dol<tczyc do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
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2. Dokumenty,o kt6rych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.

3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedloionych dokument6w Udzielaj~cy zam6wienia moie za4dae od
oferenta przedstawienia oryginaJu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. gdy kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosei.

Rozdzial VI. I\1IEJSCE I TERI\1IN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ naleiy zloiye w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. 10 a w terminie do dnia 9 lipea 2020 r. do

godz. 10.00,
2. Do bezposredniego kontaktowania siC; z Oferentami ze steany Udzielajqcego zamowienia uprawniona jest

Piel~gniarka Naczelna, tel. 022.38.94.876 lub Dzial Kadr i Szkole,; 022-38-94-888.

Rozdzial VII. TERI\1IN ZWIt\ZANIA OFERTt\
Oferent zwi~zany jest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII, KOI\1ISJA KONKURSOW A
I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zam6wienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. SzczegOlowe zasady peacy komisji konkursowej i tryb postc;powania okresla "Regulamin peacy Komisji

konkursowej" obowi~zuj~cy na podstawie zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowie,; og61nych".
3. Czlonkiem komisji nie moie bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w

•.Regulaminie peacy komisji konkursowej",
4. W razie koniecznosci wyt,!czenia cztonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt6rych mowa w Regulaminie peacy

komisji konkursowej, nowego czlonka komisji powoluje Udzielaj~cy zam6wienia.
5. Udzielaj'lcy zamowienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej, 0 ile komisja konkursowa liczyc

b~dzie, pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje nowego przewodnic~cego, jesli wyl~czenie czlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelni~cej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brak6w formalnych w zloronej ofereie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupeJnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zewnertrmej
stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med,pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta, stwierdzone w ofercie braki oraz ostateczny tennin ich usuniercia.

8. \V przypadku odrzucenia oferty z przyczy" formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacjer oodrzuceniu
oferty na zewnertrznej stronie internetowej Szpitala \Volskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj"c nazw~
(imi~ i nazwisko) skladaj~cego odrzucon~ ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

RozdziaIIX.I\1IEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwareie zloionych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolski ego w Pawi!onie II - Sala Konferencyjna
w dniu 91ipca 2020 r. 0 godzinie 10.30,

Rozdzial X. PROPONOW ANA PRZEZ UDZIELAJt\CEGO ZAl\10WIENIA CENA
JEDNOSTKOW A
1. Proponowana przez Udzielajqcego zam6wienia maksymalna kwota naleinosci za jedn" godziner wykonywania

swiadczen zdrowotnych wynosi ~OtOO zl brutto •. rownowazne z k~",'ot1Jnetto (zwolnione z podatku VA 1).
2. Cena wskazana w pkt. 1 zostala przyjerta w oparciu 0 wielkosc srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie

swiadczen berdllcych przedmiotem zam6wienia.
3. Oferty zawieraj~ce ceny przekraczaj~ce kwot~ wskazan~ w pkt. I uznaje si~ za nieodpowiadaj~ce wymogom

formalnym i podlegaj~ce odrzuceniu .
• Maksymalna kwota naleznosci za jednll godziner wykonywania swiadczen zdrowotnych zawiera w sobie wszelkie
koszty ponoszone przez Udzielaj'}cego zam6wienia. tj. kwoter stawki brutto proponowan" przez oferenta oraz
dodatkowo - w przypadku oferent6w b~d~cych osobami fizycznymi, gdy z Oswiadczenia zloionego przez oferenta,
stanowi~cego zal~cznik or 3a do Za~dzenia, 0 kt6rym mowa w pkt. 3 "Postanowie,; og6lnych" wynikae b~dzie, ii
oferent - zgodnie z Ustaw~ z dnia 13 paidziemika 1998 r. 0 systemie ubezpiecze,; spolecznych (tekstjedn. z 2020 r.,
poz. 266 z p6in. zm) podlega obowi~zkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniom spolecznym z tytulu zawareia umowy z
Udzielaj'}cym zam6wienia - koszty skladek na ubezpieczenia spoteczne, wypadkowe oraz Fundusz Pracy, kt6re
zobowi~ny jest ponosie Udzielaj~cy zam6wienia.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oeeoy

I. Kwalifikacje oferenta. 15%
2. Doswiadczenie. 15%
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3. Cena. 50%
4. Dost,pnose • 20%

Maksymalna Iicwa punkt6w za ocen, oferty wynosi: 3,85 pkt.

Ad. I. Kwalifikscje oferents
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag, nast,pujqce dokumenty stanowi~ce
zal~czniki do formulsrza oferty:
Dyplom ukOllczenis publicznej szkoly policealnej lub niepublicznej szkoly policealnej 0 uprawnieniach szkoly
publicznej oraz dyplom potwierdzaj~cy uzyskanie tytulu zawodowego technika elektroradiologa lub technika
elektroradiologii - 2 pkt.
Inne dokumcnty potwierdzaj(Jce kwalifikacje i doswiadczcnie zawodowe "p. zaswiadczenie 0 ukoitczeniu kursu w
zakresie resuscytacji k"li:eniowo • oddechowej - \ pkt.
L:jczna maksymalna ilose punkt6w moi.liwych do uzyskania za ocen, oferty pod wzgl,dem kwalifikacji oferenta
wynosi 3 pkt.

Ad. 2. Doswiadczenie
Komisja konkursowa dokonuj,!c oecny w ramach kryterium .•Doswiadczenie" bierze pod uwag~ stai. zawodowy
oferenta zwi¥3"Y z udzielaniem swiadczen w zakresie elektroradiologii w pracowni radiologii zabiegowej lub
pracowni elektrofizjologii.
Dokonujqc Decoy doswiadczenia na podstawie oswiadczenia oferenta (fonnularz oferty) Komisja Konkursowa

rz zna'c oferentowi od 1 do 4 kt. z acinic z nast u' c m schematem:
Stat zawodowy zwi<}Z'lnyz udzielaniem swiadczen w zakresie e1ektroradiologiiw Liczba punkt6w
Osrodku Diagnostyki i Terapii \Vewn'ltrznaczyniowej pracowni radiologii zabiegowej
radiolo ii zabie owe' lub racowni elektrofiz'olo ii
~21m 1 ~.
2 - 6 lat 2 kt.
7 - \0 lat 3 kt.
0\ i.e 10 lat 4 kt.

W przypadku niepelnych lat kalendarzowych niepelne lata stai.u pracy zaokr~gla si, w d61. W celu uzyskania punkt6w
z kryteriurn"Doswiadczenie" . powinno zostac udokurnentowane zaswiadczeniern wystawionyrn przez Kierownika
Osrodka hemodynamiki.

Ad. 3. Cens-
Komisja Konkursowa dokonuje oceny oferty pod wzgl<;dem proponowanej przez oferenta ceny za I godzine;
wykonywania swiadczen zdrowotnych obje;tych przedrniotem zam6wienia i przyznaje oferentowi ad 1 do 4 pkt..
zgodnie z ponizszymi zaloteniami:

ProDonowanacena Liczba ounkt6w

35,0 I - 40,00 fokt.

30,01 - 35,00 2-011.

25,0 \ - 30,00 30kt.

20.00 - 25,00 4-okt.
Komisja konkursowa dokonuj'lc oceny ceny zaproponowanej przez oferenta, nie bierze pod uwage;ofert zawieraj'lcych
propozycje cenowe nie majlJcepokrycia w wielkosci srOOk6wprzeznaczonych na sfinansowanie swiadczen be;d'lcych
przedmiotem zam6wienia. tj, powyi.ej 40,00 zl netto za 1 gOOzine;udzielania swiadczen zdrowotnych.
Oferty zawierajlJce propozycje cenowe ponii:ej 20,00 netto zl za jednlJ godzine; udzielania swiadczen zdrowotnych,
zostan~ uznane za oferty zawierajqce rat<}coniskq cenc;:w stosunku do przedmiotu zam6wienia i bc;:dlJpodlegaly
odrzuceniu.

'"Dokonuj'lc por6wnania cen proponowanych przez oferenta komisja konkursowa - w przypadku oferent6w b<;dqcych
osobami fizycznymi, gdy z Oswiadczenia zlozonego przez oferenta, stanowiqcego zal'lcznik nr 3a do Zamtdzenia,
a kt6rym mowa w pkt. 3 •.Postanowien og6lnych" wynikac bc;dzie, it oferent - zgodnie z Ustawq z dnia 13
paidziernika 1998 r. 0 systemie ubezpieczen spolecznych (tekst jcdn. z 2020 r.. poz. 266z p6in. zm.) podlega
obowiqzkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniom spolecznym z tytulu zawarcia umowy z Udzielajqcym zam6wienia - za
cenc;:swiadczenia uznaje wskazanq w ofercie wysokosc stawki netto wraz z doticzonymi. skladkami na ubezpieczenia
spoleczne. wypadkowe oraz Fundusz Pracy do kt6rych zaplaty zobowiqzany be;dzie Udzielajqcy zamowienia, z tytulu
umowy zawartej z oferentem. Koszty Udzielajqcego zamowienie w sytuacji opisanej powyzej wynoszq 19,91 %
proponowanej przez oferenta ceny.
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Ad. 4. Dost~pnose
Komisja konkursowa dokonuj'lc aceoy dost~pnosci swiadczen gwarantowanych przez oferenta bierze pod uwag~
minimaln'lliczb~ godzin oferowanych przez oferenta w fonnularzu oferty zgodnie z zaloieniami:

Minimalna ilosCl!odzin oferowanveh orzez oferenta Liezba ounktow
24- 58 lokI.
59 - 93 i okl.
94-127 3Dkl.
128-160 4Dkt.

Oeena koncowa orerf)' zostanie wyliczona wg nast'ipuj~cego wzoru:
\VO = LpK x 15% + LpDI x 15% + LpC x 50%+ LpD2 x 20%
gdzie:

WO - ocena koftcowa a/erty
LpK - liczba punletow wynikajqca z oceny kwalifikaeji oJerenta
LpDJ - /iczba punk/ow wynikajqca Z oceny doswiadczenia oferen/a
Lpe - Iiczha punk/ow wynikajqca Z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpD2 - liezba pl/nletow wynikajqca z oceny dostfpnoSci swiadczen udzielanych przez oJerenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZA WARCIA UMOWY
I. Rozstrzygnitrcie konkursu om3cza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku post'YPowania konkursowego

zapewniaj,!cych realizacj'Y zapotrzcbowania Udzielaj~cego zam6wienia odnosnie ilosci godzin wykonywania
swiadezen stanowi~eyeh przedmiot zamowienia. ktorzy uzyskali I~eznie ze wszystkieh kryteriow najwi~ks"l ilosc
punktow.

2. Rozstrzygnic;cie konkursu ofert oglasza sier w rnleJscu i tenninie okreslonym w ogloszeniu
o konkursie ofen. na tablicy ogloszen w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia oraz na zewnertrznej stronie
internetowej Udzielaj~cego zam6wienia, podaj(Jc nazwc; (imic; i nazwisko) oraz siedzibc; (miejsce zamieszkania
i adres) OferentalOferentow. ktorzy zostali wybrani.

3. Tennin rozstrzygni~cia ofert wyznaeza si~ na dzien 20 lipea 2020 r. 0 godzini. 12.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku postc;powania konkursowego Udzielajqcy zam6wienia wskazuje tennin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. W przypadku przekroezenia liezby godzin obj~tej zapotrzebowaniem. wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku

wyboru wi~kszej Hosci oferenlow - ze wzgl~du na konieeznosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cyeh kryteria oeeny
ofert na tym samym poziomie punktowym - Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowach
zawartych w tym oferentami takiej i10sci godzin wykonywania swiadczen. kt6ra umotliwi dostosowanie warunk6w
umowy do zapotrzebowania Udzielajqcego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post~powania konkursowego. jednakZe przed rozstrzygni~eiem konkursu. oferent more zloiye do komisji

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

2. Protest zlozony po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciqgu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela piscmnej odpowiedzi

skladaj'}cemu protest. Nieuwzglc;dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu postc;powanie konkursowe zostaje zawieszonc. chyba ze z tresci protestu wynika,

re jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja pOwlarza zaskarZon~ eZ}11nOsC.
6. Oferent, moZe zlozyc do Udzielajqcego zamowienia odwotanie dotycz'lCC rozstrzygnic;cia konkursu w ci'}gu 7 dni

od dnia ogloszenia 0 rozstrzygniC;ciu.
7. Odwolanie zloi:one po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POST ANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dOlycZCJcepostc;powania konkursowego przechowywane SCi w siedzibic Udzielaj'lcego zam6wienia.
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Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyreklora Szpita/a Wo/skiego Nr 94/2020

z dnia 06.07.2020 r.

Warszawa, dn ia .

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

OFERTA

na udzielanie calodobowych specjalistyczn)'ch swiadczen zdrowotnych w zakresic

elektroradiologii w Osrodku diagnostyki i terapii wcwn'ltrznaczyniowej Szpitala Wolskiego

Im i~" .

Nazwisko.,. .

PESEt.••..................................................................................................................................................................

Zaw6d" .

Nr dyplomu polwierdzaj~eego kwalifikaeje zawodowe" .

Data rozpoez~eia dzialalnosei wg CEIDG •.............................................................................................................

NIP' REGON•..........................................................................

Nr telefonu ••............................ , , e-mail .* ~ .
Adres zamieszkania ,.,. .

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

. . . ... . . .

Przedmiotem niniejszej oferly jest udzielanie ealodobowyeh speejalistycznyeh swiadezen zdrowotnyeh

w zakresie eleklroradiologii w Osrodku diagnost)'ki i lerapii wewn~trznaezyniowej Szpilala Wolskiego

zgodnie z przedmiotem zamo\\o'ienia wskazanym w Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert, na

zasadaeh okreSlonych we wzorze umowy no udzielanie swiadczen zdrowolnyeh obj~lych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapoznal si~ z tresci~ ogloszenio 0 konkursie, "Szezeg610wymiwarunkami konkursu ofert" oraz projeklem

umowy i nie zgtasza zastrzei.cn.

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

w miejseu wskazanym przez Udzielaj~eego zam6wienia, przy uZyeiusprz~tu naleZljeegodo Udzielaj~eego

zam6wienia.

3. Swiadezen zdrowotnyeh udzielac b~dzie osobiseie.

4. Po,iado aklualne ubezpieezenie odpowiedzialnosci eywilnej (OC) na minimaln~ kWOI~gwarantowan~
.,

w wysokosci 150000 Euro I Zobowi~zuje si~ do przedloienia kopii polisy oe w terminie okreslonym we
wzorze umowy ••••
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maksymaln~ liczb~ godzin udzielania swiadczen zdrowotnych

5. Oswiadcza, iz Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie

obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn leiljcych po stronie

oferenta.

6. Deklaruje minimaln~

w miesietcu.
8. Proponuje wysokose stawki w kwocie zl nella (r6wnowa2ne z bruno) za I godzin~ udzielania

swiadczen.

9. Zakres posiadanych kwalifikacji udokumentowal zal~cznikami od nr 2a do m .

10. Oswiadcza, iz swiadczen zdrowotnych w zakresie elektroradiologii w pracowni radiologii zabiegowej

udzielal przez okres miesi~cy lIat i zobowi~zuje si~ do okazania na iljdanie Udzielaj~cego

zam6wienia dokumenl6w potwierdzaj~cych wskazan~ ilose lat praktyki zawodowej

ZAL<\CZNIKI:

I. Poswiadczony aktualny wydruk z CEIDG - zal. nr I"

2. Kopie dokument6w dotyc~cych posiadanych kwalifikacji: dyplom potwierdzaj~cy uzyskanie tytulutechnika
elektroradiologii, certyfikat ukonczenia szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta oraz
dodatkowo inne dokumenty potwierdzaj~ce kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe- zal. nr 2a, 2b, itd.)""

3. Kserokopia polisy OC lub zlozone oswiadczenie 0 przedlozeniu polisy - zal. nr 3""

4. Zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadczen zdrowotnych obj~tych
przedmiotem zam6wienia-zal. nr 4 ••

5. Oswiadczenie oferenta dla cel6w zgloszenia do ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz
dla realizacji obowi~zk6w podatkowych zgodnie ze wzorem stanowi~cym zal~cznik nr 3a do zar~dzenia,
kt6re w przypadku wyboru oferenta stanowie b~dzie integraln~ cz~se umowy na wykonywanie swiadczen -
:01. nr 5*.*

6. Oswiadczenie 0 gotowoki do udzielania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem post~powania
konkursowego:

_ w cyklach 8 godzinnych pomi~dzy godzin~ 7.30 a 15.30 w dni powszednie; w cyklach 12 godzinnych
w godzinach pomi~dzy 8.00 a 20.00,jak r6wniez w godzinach pomi~dzy 20.00 a 8.00 dnia nast~pneg""

-w cyklach 8 godzinnych pomi~dzy godzin~ 7.30 a \5.30 w dni powszednie; w cyklach 12 godzinnych
w godzinach pomi~dzy 8.00 a 20.00, jak r6wniez w godzinach pomi~dzy 20.00 a 8.00 dnia nast~pnego a
taHe w godzinach pomi~d"Y 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego w cyklach 24 godzinnychzal. nr 6"

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

(pad pis i pieczfc oferenta)

" dotyczy oferentow - podmiotow lIdzielajqcyeh swiodezen zdrowotnyeh IV formie dzialalnosci gospodorczej,
•• do/yczy zarowno oferentow IIdzielajqcych Swiadczen zdrowotnych w formie dzialo/nosci gospodarczej, jok
rowniet osob lIdzielajqcyeh Swiadczen zdrolVotnyeh jako osoby jizyezne legitymlljqee sif nabyciem faehowyeh
kwalifikaeji do wykonywania swiadczefr zdrowotnych w zakresie elektroradiologii,
""" dotyczy oferentow - osob lIdzielajqcyeh swiodczen zdrowotnyeh jako osoby jizyczne legitymlljqee
nabyciemfaehowych kwalifikaeji do wykonywania swiadczen zdrowotnych w zakresie e/ektroradiologii,
•••• niepotrzebne skreslie.
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Za/qcznik nr 3a do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr 94/2020

z dnia 06.07.2020 r.

OSWIADCZENIE OFERENTA
(wypclnia Ofcrcnt przyst~pujllcy do post~powania jako osoba fizyczna)

Dane OFERENT A dla celow zgloszenia do ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego oraz realizacji obowillZkow podatkowych z Urzeydcmskarbowym:

I. Imieyi Nazwisko:

2. Drugie imieyGesli wpisane w dowodzie osobistym): .

3. Nazwisko rodowe: .

4. Data urodzenia: .

5. PESEL: .

6. UrZlld Skarbowy (nazwa i adres):

7. Seria i nr dowodu: Obywatelstwo: .

8. Informacja 0 uprawnieniach do pobierania:

- Emerytury: tak / nie • - Renty: tak /nic •

9. Czy Oferent \\11osi 0 objeyciedobrowolnvrn ubczpicczeniem:

• emcrytalnym - tak / nic. 3. rentowym - tak I nic.

• chorobowym - tak / nie.

10. Czy jcst orzeczony stopien nicpclnosprawnosci: , jeSli tak :
a) Mam orzeczenie 0 Ickkim stopniu niepelnosprawnosci
b) Mam orzeczenie 0 umiarkowanym stopniu niepclnosprawnosci
c) Mam orzcczenic 0 znacznym stopniu niepclnospra\\11osci

II. Oddzial Narodowego Funduszu Zdrowia: .

12. Miejscc zatrudnienia w czasie trwania umowy w Szpitalu Wolskim, tj. w okresie od dnia
27.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. - nazwa i adres pracodawcy lub innego
zleceniodawcy, u ktorego s'l odprowadzane skladki na ubezpieczcnie emerytalno
rentowc):
............................................................................................................................................

13. Czy Oferent jest studentem do 26-go roku zycia: .

14. Wyksztalccnic: spccjalizacja: .

15. Numcr tclcfonu: e-mail: .

16. Adrcs zameldowania:

• Kod pocztowy: Miejscowosc: .

• Gmina: Ulica: .
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Za/qcznik nr 3a do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr 94/2020

z dnia 06.07.2020 r.

• Nr domu: Nr lokalu: .

• Powiat: Wojewodztwo: .

17. Adres zamieszkania:

• Kod pocztowy: Miejscowose: .

• Gmina: , Ulica: .

• Nr domu: Nr lokalu: Telefon: .

• Powiat: Wojewodztwo: .

18. Prosz<;0 przesylanie na konto / wyplat<; gotowk" •

w banku nr konta .

Dla Oferent6w zatrudnionych poza Szpitalem Wolskim lub wykonujlleych umow~
zleeenia u innego Praeodawey lub Zleeeniodawcy.

Oswiadczam, ze moje wynagrodzenie z umollY 0 prac? / umowy z/ecenia' w macierzystym
zakladzie pracy, ktora jako pierwsza rodzila obowiljZek oplacania skladek na ubezpieczenia
spoleczne, otrzymane w okresie wykonywania swiadczen dla Szpitala Wolskiego od dnia
27.07.2020 r. do 30.06.2021 r., w przeliczeniu na okres jednego miesi"ca, nie jest nizsze od
kwoty minimalnego wynagrodzenia okreslonego przez akty wykonawcze wydane na
podstawie ustawy z dnia 10 paidziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prac<;( t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z pom. zm.) oraz RozporZ'ldzenia Rady Ministrow z 10 wrzdnia
2019 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac<; oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. 2019 poz. 1778) tj. minimalnego
wynagrodzenia okrdlanego na dany rok, Moje wynagrodzenie b<;dzie odpowiednio
weryfikowane do aktualnego na dany rok poziomu minimalnego wynagrodzenia okreslonego
przez w/w akty wykonawcze. Jednoezesnie zobowiazuje sic do pisemnego
poinformowania Szpitala Wolskiego 0 svtuacji zmianv, tj. 0 uzvskaniu niZszego
wynagrodzenia w danym miesilleu, w macierzystym zakladzie praey, ni:i kwota
minimalnego wynagrodzenia okreslonego przez akty wykonaweze.

Oswiadezam, :ie (Iowy:isze dane sll zgodne ze stanem (Irawnym i faktyeznym. Jestem
swiadom(y)/(a) odpowiedzialnosei karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy .

........................................................................
data i podpis Oferenta

• niepotrzebne skreslie
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 94/2020

z dnia 06.07.2020 r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W

ZAKRESIE ELEKTRORADIOLOGII W OSRODKU DIAGNOSTYKI I TERAPII
WEWN-\ TRZNACZYNIOWEJ

zawarta w dniu 2020 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej.
zarejestrowanym w Sqdzie Rejonowym dla m.sl. Warszawy. XII Wydzial Gospodarczy. pod nr KRS:0000226288.
posiadajqcym NIP 527-10-45-483 oraz REGON 0/1035381. reprezentowanym przez: Dyrektora - Roberta Mazura
zwanym dalej Udzielajqcym zam6wienia
a

Panem/q ................• prowadzqeym/q dzialalnosc gospodarezq pod finnq ••.....................•• , na podstawie wpisu do
Centralnej Ewideneji i Infonnacji 0 Dzialalnosci Gospodarezej z siedzibq pod adresem: ....................................•
Wpisanymlq do rejestm podmiot6w wykonujqeych dzialalnosc leezniezq nr ................•
posiadajqeym PESEL. i dow6d osobisty .
Posiadajqeymlq NIP i REGON .
Zwanymlq dalej Przyjmujqcym zam6wienie

Iqemie zwanymi Stronami.

Przyjrnujqcy zarnowienie zostal wybrany w wyniku konkursu oferl na udzielanie calodobowych specjalistycznych
swiadczen zdrowotnych przez osoby okrdlone wart. 26 usl. I USlawyz dnia /5 kwielnia 20// r. 0 dziala/nosei /eczniczej
(/eksljedn. Dz. U. z 2020 r.• poz. 295 z poi. zrn.).

~ 1
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie ealodobo"yeh speejalistycmyeh swiadezen zdrowotnyeh

obejmujqeyeh ezynnosci teehnicme i pomoenieze w zakresie elektroradiologii w Osrodku diagnostyki
i terapii wewnqtrmaezyniowej Szpitala Wolskiego, w eyklaeh 8 godzinnych pomi~dzy godzinq 7.30 a 15.30 w dni
powszednie, w cyklaeh 12 godzinnych pomi~dzy godzinq 8.00
a 20.00 oraz pomi~dzy godzinq 20.00 a 8.00 dnia nast~pnego. w eyklaeh 24 godzinnyeh pomi~dzy godzinq 8.00 a
8.00 dnia nast~pnego, zwanyeh dalej swiadezeniami zdrowotnymi, dla paejent6w Szpitala Wolskiego w
szczeg61nosci dla os6b b~dqeyeh swiadezeniobioreami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0
swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publiemyeh.

2. Przyjmujqc)' zam6wienie zobowiqzuje si~ do udzielania ealodobowyeh speejalistyemyeh swiadezen zdrowotnyeh
obejmujqeyeh ezynnosci teehnieme i pomoenieze w zakresie elektroradiologii w Osrodku diagnostyki i terapii
wewnqtrznaezyniowej Szpitala Wolskiego.
- w eyklaeh 8 godzinnyeh pomi~dzy godzinq 7.30 a 15.30 w dni powszednie, weyklaeh 12 godzinnych pomi~dzy
godzinq 8.00 a 20.00 oraz pomi~dzy godzinq 20.00 a 8.00 dnia nast~pnego ""
• w eyklaeh 8 godzinnyeh pomi~dzy godzinq 7.30 a 15.30 w dni powszednie, w cyklaeh 12 godzinnyeh pomi~dzy
godzinq 8.00 a 20.00 oraz pomi~dzy godzinq 20.00 a 8.00 dnia nast~pnego. 24 godzinnych pomi~dzy godzinq 8.00 a
8.00 dnia nast~pnego w ilosci godzin",
o kt6rej mowa w ~ 9 usl. 1 niniejszej umowy.

3. Maksymalna ilosc 12 godzinnyeh eykli udzielanyeh bezposrednio po sobie (bez min. 12 godzinnej przerwy) nie
moie przekroezyc 2 eykli.

4. Swiadezenia. 0 kt6ryeh mowa w usl. 1 i 2 udzielane b~dq zar6wno w dni powszednie (od poniedzialku do piqtku) w
godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 20.00. jak r6wniei w noey w godzinaeh pomi~dzy 20.00 a 8.00 dnia nast~pnego, a takie
soboty. niedziele i swi~ta w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego.

~2
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si~ do udzielania swiadezen, 0 kt6ryeh mowa w ~ 1 w dniaeh

i godzinaeh okreslonyeh w hannonogramie. kt6rego wz6r stanowi Zalqemik or I do niniejszej umowy.
sporzqdzanym na okresy miesi~eme w fonnie pisemnej, uzgodnionym z Piel~gniarkq Oddzialowq Osrodka
diagnostyki i terapii wewnqtrznaezyniowej lub innq osobq wskazanq przez Udzielajqeego zam6wienia.

2. Hannonogramy, 0 kt6ryeh mowa w usl. I podlegajq kaidorazowo zatwierdzeniu przez Naezelnq Piel~gniark~ przed
rozpoe~eiem miesiqea kt6rego dotyezq.

p
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si~ do wykonania swiadezen zdrowotnyeh. 0 kt6ryeh mowa w ~ 1 niniejszej

umowy i oswiadeza, ii wykonywac je b~dzie z zaehowaniem naleiytej starannosci. zgodnie
z posiadanq wiedzq medyeznq i standardami post~powania obowiqzujqeymi w zakresie elektroradiologii na
zasadaeh wynikajqeyeh z ustawy 0 dzialalnosei leemiezej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z p6m. zm.),
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ustawy 0 swiadczeniach opieki zdtowotnej finansowanych ze stodk6w publicznych (tekst jedn. OZ. U z 2019 r., pOZ.
1373), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Oz. U. z 2020 r., poz. 849 z p6m. zm.), ustawy 0

ochronie danych osobowych (tekstjedn. z 2019 r. Oz. U., poz. 1781 z p6m. zm.), ustawy z dnia 29 Iistopada 2000
r. Prawo atomowe (tekstjedn. z 2019 r, poz .. 1792) i innych przepis6w reguluj~cych zasady wykonywania czynnosci
w zakresie elekttoradiologii oraz udzielania swiadczen zdtowotnych w podmiotach leczniczych nie bed~cych
przedsiebiorcami.

2. Swiadczenia wykonywane przez Przyjmuj~ccgo zam6wienie realizowane bed~ z uwzglednicniem wymog6w
dotyc~cych warunk6w bezpiecznego stosowania ptomieniowaniajonizuj~cego dla wszystkich todzaj6w ekspozycji
medycznej.

~4
1. Swiadczenia zdtowotne objete mmeJs~ umow~ udzielane bed~ przez Przyjmuj~cego zam6wicnie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosci w Ostodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej przy
utyciu sprzetu medycznego oraz aparatury medycznej, z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~cego
zam6wienia najp6miej w dniu toZpoczecia udzielania swiadczen, stanowi~cych wlasnose Udzielaj~cego
zamowienia. Sprzet i aparatura spelniaj~ wymagania niezbedne do wykonywania swiadczen objetych niniejs~
umow~.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje sie do korzystania z pomieszczen oraz sprzetu i aparatury medycznej,
naleZljcych do Udzielaj~cego zamowienia, zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach okreslonych w niniejszej
umowie.

3. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zuje sie do ponoszenia kosztow napraw sprzetu medycznego naleZljcego do
Udzielaj1}cego zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionych przez Przyjmuj~cego zamowienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia 27.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r,

~6
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje sie do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdtowotnych

wskazanych w umowach zawartych przez Udzielaj~cego zam6wienia z Natodowym Funduszem Zdtowia i innymi
podmiotami oraz przepisach i zasadach obowi~j~cych u Udzielaj~cego zamowienia. z kt6rymi to zasadami zostal
zapoznany.

2. Na Zljdanie Udzielaj~cego zamowienia Przyjmujqq zamowienie zobowi~ny jest do przedstawienia
dokument6w wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzcnia umowy przez
Udzielajqcego zamowienia.

~7
Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~zuje sie do ptowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz dokumentacji
wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obO\vi~zuj~cymi w podmiotach leczniczych niebed~cych przedsiebiorcami
oraz przepisami i zasadami obowi~zuj~cymi u Udzielajqcego zam6wienia,
w tym z utyciem systemu informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~cymi ptocedur zwi~zanych
z ochronq danych osobowych.

~8
1. Za udzielanie swiadczen okreSlonych w ~ I, Przyjmujqcemu zamowienie przysluguje wynagtodzenie miesiecznie

w kwocie stanowiqcej iloczyn wykonanej zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem,
o kt6rym mowa w ~ 10 - liczby godzin udzielania swiadczen przez stawke zajedn~ godzine w wysokosci .
zl brutto (slownie: zlotych).

2. NaleznoSci z tytulu realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielaj~cy zamowienia wyplaca
w terminie do 30 dni po dniu dostarczenia przez Przyjmujqcego zamowienie rachunkulfaktury VAT wg wzoru
udostepnionego przez Udzielajqeego zamowienia wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w ~ 10,
nie wczesniej jednak ni:! 15 dnia nast~pnego miesillca. Potwierdzeniem dostarczenia rachunku wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaczona prezentarq Kancelarii G10wnej Szpitala Wolskiego.

3. Udzielajqcy zamowienia zastrzega sobie prawo dokonania stosownych potr~cen z wynagtodzenia na poczet
zaliczki na podatek dochodowy i ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne zgodnie z informacjami zawartymi w
Oswiadczeniu oferenta stanowi'J-cym integraln'J. cz~scumO\vy ••.

4. Naleznosc za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6n'ienie na jego
rachunek bankowy wskazany rachunkulfakturze VAT. Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obciqtenia rachunku
bankowego Udzielajqcel(o zamowienia.

~9
I. Minimalna ilose godzin udzielania swiadczen, 0 kt6rych mowa w ~ I us!. 2, zgodnie z ofe~ zlotonq

w postePowaniu konkursowym, wynosi godzin w miesiqcu. Przecietna maksymalna ilose godzin
udzielania swiadczen przeciertnie w miesi'lcu nie powinna przekroczyc godzin.

2. Wynikajqce z usl. I zapotrzebowanie na minimalnq ilose zakontraktowanych godzin przeznaczonych na realizacje
przedmiolu umowy mote ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania komorki
organizacyjnej Szpitala Wolskiego, w klorej realizowane sq swiadczenia b~dz zmniejszeniem srodkow finansowych
uzyskanych od NFZ lub innych p1atnik6w. Zmiana uwzgledniana jest w harmonogramie ustalanym na Okres~
miesi~czne i nie wymaga spot'Z'Jdzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

3. Udzielajqcy zamowienia mote powierzye Przyjmujqcemu zamowienie wieks~ ilose swiadczen objetyc
niniejs~ umow~ skutkuj~cych przekroczeniem ilosci godzin wskazanej w us!. I, w ramach srodk6w pienietnych
przeznaczonych na ich sfinansowanie, pochod~cych z NFZ lub od innych platnik6w, jednak nie wiecej nit 020%.
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~ 10
I. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~y jest do skladania miesi~cznych sprawozdan z liczby godzin realizacji

przedmiotu umowy wg wzoru stanowi~cego zal~cznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 ktorych mowa w ust. 1 skladane s~ po zakOl\czeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po ich

zatwierdzeniu. Sprawozdania, po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza Piel~gniarka Oddzialowa Osrodka
diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej oraz Naczelna Piel~gniarka lub inna osoba wskazana przez
UdzieJaj~cego zamowienia.

~II
J'rzyjmuhcy zamowienie zobowi~zuje si~ do poddania kontroli wykonywanej przez Udzielahcego zamowienia,
Narodowy Funduszu Zdrowia, inne uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danych
i informaeji niezb~dnyeh do przeprowadzenia kontroli.

~ 12
Przyjmuj~cy zamowienie nie moze prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraezaj~cej poza zakres umowy i
konkureneyjnej wobee dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielaj~cego zamowienia.

~ 13
Udzielahcy zamowienia lObowi~zuje si~ zabezpieczye:

1) obslug~ lekarsk~, piel~gniarsk~ oraz administraeyjn~ i gospodare~ w zakresie niezb~dnym dla realizaeji przedmiotu
niniejszej umowy,

2) szkolenie BHP w zakresie wymaganym przepisami ustawy Prawo atomowe oraz wymagan~ oehron~ radiologiezn~
m.in. wyposazenie w srodki oehrony radiologicznej, dozymetry itp.

~ 14
Przy realizaeji zadan obj~tyeh niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~ny jest do wspolpraey
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielaj~eego zamowienia.

~ 15
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnose solidam~.
2. Przyjmuhcy zamowienie ponosi odpowiedzialnose za szkody powstale z przyezyn le4cych po jego stronie, a w

szezegolnoSci wynikaj~ee z:
a. niewykonania lub niewlasciwego wykonania swiadezenia zdrowomego,
b. przedstawienia danych stanowi~eych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stan em faktycznym,
c. nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w sposob nieprawidlowy

iniekompletny,
d. braku realizaeji zaleeen pokontrolnyeh.

3. Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmuj~cego zamowienie zaplaty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoezynanie wyznaezonych godzin pracy
z opoinieniem, zawinione przez Przyjmuj~cego zamowienie przerwy w udzielaniu swiadezen lub wezesniejsze
opuszezenie Osrodka diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej, ktora to kara przysluguje Udzielaj~cemu
zamowienie niezalemie od braku zaplaty za kaZd~ rozpoez~t~ godzin~ spoinienia lub niewykonywania praey.
Wysokose kary umownej za kazd~ rozpocz~t~ godzin~ spoinienia lub niewykonywania praey wynosi 50% stawki za
1 godzin~ okreSlonej w ~ 8 ust. 1 umowy. Za szkody przekraczaj~ce wysokose ww. kary, UdzieJaj~cy zamowienia
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadaeh ogolnych. W przypadku stwierdzenia powyzszyeh
naruszen Udzielaj~cy Zamowicnie zastrzega sobie prawo potr'lcenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w
fakturaeh otrzymanych od Przyjmuj~cego Zmowienie.

~ 16
Przyjmuj~cy zamowienie lObowi~zany jest do:
I) zlozenia - w terminie 3 dni roboezyeh od dnia zawarcia umowy - kopii polisy (umowy) ubezpieezenia

odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj~eej szkody b~d~ce nast~pstwem udzielania swiadezen zdrowomych albo
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadezen zdrowomyeh - zgodnie z art. 25 usl. 1 pkl. 1 ustawy 0

dzialalnosei leezniezej na kwot~ minimum 150000 Euro w odniesieniu do wszystkieh zdarzen, 0 ile powyzszy
dokument nie lOstal dol~ezony do formularza oferty,

2) utrzymywania przez ealy okres obowi~zywania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wartosci
ubezpieezenia okreSionych w przepisach, 0 ktoryeh mowa w pkl. I,

3) przedlozenia zaSwiadczenia lekarza medycyny praey dotye~eego uprawnien zwi~zanych ze swiadezeniem uslug
i w tym zakresie wymogow sanitamo-epidemiologieznych.

4) Udzielanie wszelkieh informacji maj~cych wplyw na realizaej~ przez Udzielaj~cego zamowienia obowi~zkow
platnika skladek.

~ 17
I. Przyjmuj~cy zamowienie lObowi¥uje si~ do zaehowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 ktorych powzi~1

wiadomose przy realizacji postanowien niniejszej umowy i ktore stanowi~ tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy 0 z dnia 16 kwietnia 19960 zwalezaniu nieuczciwej konkurencji (tekstjedn. Dz. U. z 2019 r, poz.

Strona 3 z 6



1010 z poin. zm.) oraz podlegaj~ oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh, zgodnie z
wymogami obowi~j~cymi u Udzielaj~cego zamowienia.

2. Przyjmuj~ey zamowienie oswiadcza, i.e znany jest mu fakt, iz tresc niniejszej umowy, a w szczegolnosci
przedmiot umoW)' i wysokosc wynagrodzenia stanowi~ informacj~ publiczn~ w rozumieniu art. 1 usl. I ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji pubJieznej (tekst jednoJity Dz. U. z 2019 r, ,poz. 1429 z poin.
zm.), ktora podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzei.eniem usl. 3 i 4.

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

4. Dla eelow zwi~zanyeh z realizacj~ umowy Udzielaj~ey zamowienia upowamia Przyjmuj~eego zamowienie do
przetwarzania danych osobowych pacjentow, ktorym Przyjmuhey Zamowienie udzielac b~dzie swiadczen
zdrowotnyeh. Przetwarzanie danyeh osobowych przez Przyjmuj~eego zamowienie dokonywane jest na sprz~cie
informatycznym nale~cym do Udzielaj~cego zamowienia, podlega przepisom reguluj~cym zasady ochrony
danych osobowych i procedurom obowi~zuj~cym u Udzielaj~cego zamowicniH. Przyjmuj~cy zHmowienic ponosi
odpowiedzialnosc za prawidlowe przetwHrzanie danych osobowych UdzielHj~cego zamowienie i osob trzecich
wynikaj~cych z przepisow reguluj~cych zasady ochrony danych osobowyeh.

~18
I. Przyjmuj~cy zamowicnic uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczen:

a. przerwy nie przekraezaj~cej I~cznie 7 dni kalendarzowyeh w okresie obowiwwania umowy
z zastrzeieniem ust. 2,

b. przerwy zwi~zanej z potwierdzonym udzialem Przyjmuj~cego zHmowienie w szkoleniach lub kursach z
zastrzeieniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 ktorej mowa w usl. 1 wymaga zgody Udzielaj~cego zHmowieniH.
3. Nie stanowi naruszenia warunkow umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie

z harmonogramem przez Przyjmuj~cego zamowienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczen
spowodowanych chorob~, udokumentowanyeh zaswiadczeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~cy zamowienie
niezwlocznie powiadomi 0 tym fakeie UdzielHj~cego zamowienia.

~ 19
Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~ccgo zamowienic od wykonywania swiadczen
zdrowomych, na ezas przeprowadzenia post~powania wyjasniaj~cego, w przypadku gdy do Udzielaj~ccgo zamowienia
wplynie skarga lub zastrzezenie dotyc~ee sposobu wykonywania. przez Przyjmuj~ecgo zamowicnie, swiadczen
zdrowomyeh obj~tych niniejs~ umow~, w tym zwi~zanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej b~di
przekazywaniem danych wymaganych przez NFL

po
Umowa ulega rozwi~zaniu w nast~puj~cyeh przypadkaeh:
I) z uplywem czasu, na ktory zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kazdej ze Stron z zaehowaniem 3 miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udziclaj~cego zamowienia z zachowaniem rygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyczyn stanowi~cych naruszenie istotnych warunkow umowy, le~cych po stronie Przyjmuj~ccgo zamowienic,
a dotye~cych:
a. ograniczenia dostc;pnosci swiadczeil, zaW~i:enia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci ijakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonyrn niniejs14 umow(} terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
e. uzasadnionyeh skarg pacjentow, uznanych przez Udziclaj~cego zamowienia zgodnie z procedurami przyj~tymi

w Szpitalu Wolskim, jesli zwi~zane s~ one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub przepisow prawa
reguluj~cych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnyeh;

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu. 0 ktorym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zamowienia z zachowaniem miesi~eznego okresu wypowiedzenia, jezeli

Przyjrnujqcy zamowienie narusza jnne nii: wskazane \.•..pkt. 4) postanowienia umowy. istotne dla zapewnienia
prawidlowej reaJizacji przedmiotu zamowienia

6) z dniem nast~puj~cym po dniu, w ktorym nast~pilo przekroczenie I~cznej szacunkowej warto!ci umowy.
pI

I. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi¥-3.nia umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, jezeli Przyjmuj~C)' zamowienie ra4co naruszyl warunki umowy, tj.:
I) przeniosl prawa i obowi¥ki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielaj~cego

zam6wienia,
2) nie dotrzymal warunkow okreslonyeh w ~ 16 umowy dotye~eyeh ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
3) ra~co naruszyl pozoSlale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ra~ce naruszenie pozostalyeh iSlotnych postanowien umowy, 0 ktorych mowa w usl. 1 pkl. 3 uznaje si~
naruszenie obowi~zkow wynikaj~cych z ~ 3 i ~ 17 usl. I niniejszej umowy, ktorego Przyjmuj~cy zamowienie ~
zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj1lccgo zamowienia pisemnego wezwan
do jego zaprzeSlania lub naruszenie obowi~zkow zwi~zanyeh z bezpieczenstwem pacjentow.

~ 22
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Udzielahcy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie rozwi~zaniu umowa zawarta przez Udzielahcego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 rozwi~zaniu umowy w tym trybie Udzielaj~ey zam6wienia zl02)l Przyjmuj~cemu zam6wienie na
pismie, niezwlocmie po uzyskaniu stosownej informacji.

p3
Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku r3Zljcego naruszenia postanowieli nm,eJszej umowy dotyc~cych wyplaty
wynagrodzeni., 0 kt6rym mowa w ~ 8 us!. 2, tj. zwloki w jego wyplacie przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Udzielaj~eego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki
w wyplacie w/w wynagrodzenia.

m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powo/ane
p4

umow(J majq zastosowanieI. W zakresie nieuregulowanym niniejs~
\II niniejszej umowie.

2. Realizacj~ obowi~zk6w wynikaj~cych zan. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~ey zam6wienie.
pS

Umow~ spor~dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

~ 26
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

~27
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszechny, wlasciwy dla siedziby Udzielaj~ccgo
zam6wienia.

+ dotyczy Przyjmujqcego zamowienie, prowadzqcego dzialalnoH: gospodarczq w zabesie objftym umowq
*. dotyczy Przyjmujqcego zamowienie nie prowadzqcego dzialo/nose; gospodarczej zakresie obJftym umowq
*** niepotrzebne zDs/anie skreslone

Przyj muj~ey zam6wienie: Udzielaj~ey zam6wienia:

KLAUZULA INFORIlfACYJNA:
Zgodnie z art. J 3 usl. J Og61negoRozpor~dzenia 0 Ochronie Danych (RODO) informujemy. te:

I. Administralorem danych osobowych Pf7J'imuJqcego Zamowlenle jest Szpital Wolski 1m. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. adres: uf. Kasprzaka 17, 01-2/1 Warszawa;

2. Administrator wy:naczy/ InspekJora Oehrony Danych, z letorym mogq sir ParlStwo kontaletowac w sprawach przetwarzania
Pm1.slwa danyeh osobowych za posrednietwem poc=ty elelctronieznej: iod@wolski.medpl;

3. Administrator brdzie przetwarza/ Panslwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)RODO. lj. przetwarzanie jest
niezbrdne w eelu wykonania umowy. letore) stronq jest osoba, letare) dane dotyc:q, lub do podjreia d=ia/an na tqdanie osoby,
ktarej dane dotyczq, przed zawarciem umowy.

4. Dane osobowe mogq bye udostfpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow. a takie na rzee:: podmiotow.
z kJorymi Administrator zawar! umowr w zwiqzku z realizae)q us!ug no nee:: Administratora (np. kaneelariq pr(J'V,,'nq.dostaweq
oprogramowania. zewnrtrznym audytorem).

5. Adminij.trator nie zamierza przeka....-ywacPm1.stwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizac)i mirdzynarodowe);
6. Ma)q Pmistwo prawo uzyskac kopir swoieh danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. /3 ust. 2 RODO informu)emy. ze:
I. Pailstwa dane osobowe bfdq przechowywane przez okres 10 lat od konca roku kalendarzowego. w kJarym umowa :ostafa

wykonana, ehyba te ni!!zbfdny brdzie d!uzs:y okres przetwarzania np. z uwagi na doc/uxi:enie roszczen;
2. Przyslugu)e Panstwu prawo dostfPIl do treSci swoich danych. ieh sprostowania lub ogranie:enia przetwarzania, a talete prawo

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych ora:: pr(J'V,,'odo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. lj. Pre:esa Urzrdu Oehrony Danych Osobowych;

3. Padanie danych osobowych jest dobrowolne, jednalete niezbrdne do :awareia umow.y. Konsekwencjq niepodania danych
osobowych brd=ie brak realizac)i umowy:

4. Administrator nie podejmuje decy=ji w sposob zalltomatyzowany W oparciu 0 Pans twa dane osobowe.

data i podpis P/7,yjmujqcego zamowienie
o
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Za/qcznik nr I do umowy na udzie/anie
swiadczen zdrowolnych W zakresie
e/ekJroradiologii

MIESII;CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE ELEKTRORADIOLOGII W OSRODKU DIAGNOSTYKI I TERAPII

WEWNf\ TRZNACZYNIOWEJ
111icsillC ....••••.•••........... ro k .

...................................................................................................................................................
imie i nazwisko Przvimuil'lccPO zamowicnie)

DZIEN ODGODZINY DO GODZINY SUMA GODZIN
W DANYM DNIU'

Razcl1I

• wpis obejl1luje wylqcznie peine godziny lub 0,5 godz.

CZ)1cln)' podpis PrzyJrnuJ'lcego

zam6wienic

PU:CZlfCi podpis Picllfgniarki OddzialowcJ pieczc;c i podpis Pieh;gniarki Naczelnej



Zalqcznik nr 2 do umowy na udzielanie
swiadczen zdrowotnych w =akresie
elekJroradiologii

MIESI~CZNE SI'RA WOZDANIE Z LICZBY GODZIN UDZIELANIA SWIADCZEN W
ZAKRESIE ELEKTRORADlOLOGlI W OSRODKU DlAGNOSTYKI I TERAPII

WEWNf\ TRZNACZYNIOWEJ
m ies illC ••••..•..•..••...•..••. ro k .

...................................................................................................................................................
imie i nazwisko Przvimu;acel!O zam6wicnic)

DZIEN 00 GODZINY DO GODZINY SUMAGODZIN
W DANYM DNIU'

Razem

. wpis obcjrnujc wyl(Jcznie pdne godziny lub 0.5 godz.

cZ)1elny podpis Prz>:jmujqccgo

zam6wienie

piccz~c i podpis Pich;gmarkl OddzlaloweJ pieczt;c i podpis Plelt;gniarki Naczelnej


