
Za/qcznik nr 1do zarzqdzenia
DyrelcJoraSzpila/a Wo/skiego nr /60/1010

z dnia 09. / O.1010 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPIT ALNYM

ODDZIALE RATUNKOWYM

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE
I. Niniejsze szczeg6lowe warunki konkursu ofert oa zawieranie um6w oa udzielanie calodobowych swiadczen

zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zwane dalej "Szczeg610wymi warunkami konkursu ofert"
okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oceny ofert
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi~zane ze sposohem przygotowania oferty i trybem ich skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwi'l'"nych z tymi czynnosciami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zloienia swojej oferty, oferent winien zapoznae si~ ze wszyslkimi
informacjami zawartymi w "Szczeg610wych Warunkach Konkursu Ofert".

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o dzialalnosci
leczniczej (tekstjedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 295 z pein. zm.), art. 140, art. 141, 146 us!. I, art. 147 - 150,151
us!. 1,2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 us!. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w pubJicznych (Iekst jedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 1398 z pein. zm.) oraz
za""dzenia Oyrektora Szpitala Wolskiego Nr 16012020 r. z dn;a 09.10.2020 r. w sprawie udzielenia zam6wienia
na calodobowe swiadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ralunkowym oraz przeprowadzenia konkursu
ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiolowym zakresie zwanego dalej zarZljdzeniem.

4. Ookonuj~c wyboru najkorzystniejszych ofert Udzielaj~cy zam6wienia stosuje zasady okreSlone
w niniejszych "Szczeg610wych Warunkach Konkursu Ofert" oraz "Regulaminie pracy komisji konkursowej".

5. Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni~cia terminu skladania ofert, uniewai:nienia post~powania konkursowego oraz przesunic;cia terminu
rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg610wych Warunkach Konkursu Ofert" zastosowanie maj~
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

7. lIekroe w "Szczeg610wych Warunkach Konkursu Ofert" oraz w zal~eznikaeh do tego dokumentujesl mowa 0:
I) oferencie -to rozumie si~ przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 usl. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0
dzialalnosci leezniezej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnose leeznieZlj w formie indywidualnej
lub indywidualnej speejaJistyeznej praktyki lekarskiej. zwany r6wniei "Przyjmuj~eym zam6wienie".
2) Udzielaj~cym zam6wienia - rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny GostyJ\skiej Samodzielny
PubJiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej;
3) formularzu oferty - rozumie si~ przez to obowi~j~cy formularz oferty przygotowany przez Udzielaj~cego
zam6wienia, stanowi~cy za1llcznik Dr 3 lub zalqcznik Dr 3a do zalU)dzenia wskazanego w pkt. 3
"Postanowien og6Inych";
4) swiadczeniach zdrowolnych - rozumie si~ przez to swiadezenill, 0 kt6ryeh mowa wart. 5 pkl. 40 ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w pubJieznyeh obejmuj~ee ealodobowe
swiadezenia zdrowotne w zakresie medyeyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym realizowanyeh
przez lekarzy syslemu oraz ealodobowe swiadezenia zdrowotne niezb~dne dla ratownietwa medyeznego
reaJizowane przez lekarzy nie b~d~eych lekarzami systemu, a wehodZljeyeh w sklad zasobu kadrowego
szpitalnego oddzialu ratunkowego, dla pacjenl6w Szpilala Wolskiego, w szezeg61nosci dla os6b b~d~eyeh
swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 T. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh, obejmuj~ee swiadezenia obj~te systemem ratownietwa medyeznego;
(CPV 85121100,485121200-5)
5) umowie - rozumie siC; przez to wror umowy opracowany przez Udzielaj~cego zam6wienia, stanowi~cy
zal~cznik nr 4 (dla lekarza systemu) i 4a (dla lekarza nieb~d~eego lekarzem systemu) do zarZljdzenia
wskazanego w pkt. 3 "Poslanowien og6Inych";
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RozdziallI. PRZEDMIOT POSTF;POWANlA KONKURSOWEGO

I. Przedmiotem zam6wieniajest wykonywanie ealodobowyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
medyeyny ratunkowej w ramaeh panstwowego systemu ratownietwa medyeznego w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym przez lekarzy systemu oraz wykonywanie ealodoOOwyeh swiadezen zdrowotnyeh niezb~dnyeh dla
ratownietwa medyeznego realizowanyeh przez lekarzy nie b~d~eyeh lekarzami systemu, a wehod,,!eyeh w sklad
zasobu kadrowego szpitalnego oddzialu ratunkowego.

2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 01.11.2020
r. do dnia 31.12.2021 r.

3. L~ezna szaeunkowa liezba 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadczen zdrowotnyeh przewidziana dla obu
Pakiet6w do wykonania przeci~tnie w miesi~cu wynosi: 32 cykli. przy czym dla pakietu A 16 cykli a dla
Pakietu B 16 eykli.

4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego dla kaidego Pakietu zostan~ wybrane
najkorzystniejsze ofeny, w liezbie zapewniaj~eej wyezerpanie liezby 12-sto godzinnych cykli. wskazanej w pkt.
3 odr~bnie dla kaidego z Pakiet6w, zawierahce propozycje eenowe znajduj~ce pokrycie w wielkosci srodk6w
przeznaczonych oa sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.

5. Szczeg610we warunki wykonywania swiadezen okreslaj~ odpowiednie przepisy, a w szczeg61nosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publicznych
oraz postanowienia um6w zawanyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent moie si~ zapoznae w siedzibie
Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Wymaga si~, aby oferenci dysponowali odpowiednimi kwalifikaejami i uprawnieniami do wykonywania
swiadezen zdrowotnych obj~tych przedmiotem zam6wienia w zakresie obj~tym post~powaniem konkursowym:
tj. w ramaeh Pakietu A dla lekarza 'yslemu:
lekarza posiadaj~eego specjalizaej~ lub tytul specjalisty w dziedzinie: anestezjologii medycyny ratunkowej alOO
lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, kt6ry kontynuuje szkolenie speejalizacyjne, lekarza
posiadaj~eego speejalizaej~ lub tytul specjalisty w dziedzinie: chor6b wewn~trznyeh, lekana, kt6ry w ramach
szkolenia speejalizaeyjnego ukonezyl modul podstawowy w dziedzinie: ehor6b wewn~trznych, pediatrli lub
chirurgii og61nej i kontynuuje lub zakonczyl szkolenie specjalizaeyjne oraz uzyskal tytul specjalisty, w ramach
Pakietu B dla lekarza niebedaceeo lekarzem systemu: lekarza posiadaj~cego co najmniej 3 letnie
doswiadczenie w udzielaniu swiadczen zdrowotnych na rzecz paejent6w lic,,!c od dnia ukonezenia stain
podyplomowego.

2. Oferent zoOOwi~ny jest do posiadania wpisu w rejestrze prowadzonym przez wlaSciw~ okr~gow~ rad~ lekarsk~
o wykonywaniu dzialalnosei leezniczej w formie indywidualnej lub indywidualnej speejalistycznej praktyki
lekarskiej zgodnie z ustaw~ 0 dzialalnosei leezniczej.

3. Ofen a zloiona przez oferenta powinna bye kompletna, zloiona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zloicnie ofen altematywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Oferent sklada ofen~ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczeg61owych Warunkaeh Konkursu Ofen"
na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Liczba deklarowanych 12-sto godzinnych cykli do wykonywania srednio w miesi~eu niezaleiDie od Pakietu nie
powinna bye mniejsza nii: 2 eykle (24 godzioy). Maksymalna liezba deklarowanyeh 12-sto godzinnyeh eykli do
wykonywania w miesi~eu nie powinna bye wi~ksza nii: 16 cykli dla Pakietu A (192 godzioy) oraz 16 cykli dla
Pakietu B (192 godzioy).Deklarowane przez oferenta 12-sto godzinne eykle wykonywania swiadczen
zdrowotnych obejmuj~ udzielanie swiadezen zar6wno w dnl powszednie jak r6wniei w soOOty,niedziele i swi~ta.

3. Oferty naldy ,kladae na poszezegolne pakiety, Udzielaj~ey zamowienia wyklucza ,klad.nie oferty na oba
pakiety I~eznie. Pakiety A j B podlegah odr~bnej oeenie.

4. Oferenci ponosZlJ wszelkie koszty zwiCJZ3ne z przygotowaniem i zloieniem oferty.
5. Ofen~ stanowi wypelniony formularz ofeny wg zal~czonego wzoru wraz zal~cznikami wymienionymi w

formularzu ofeny.
6. Ofen a winna bye spo~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
7. Ofen~ oraz wszystkie zal~ezniki naleiy spor,,!dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia ofeny,

z wyl~ezeniem poj~e medyeznych.
8. Ofen~ podpisuje oferent, lub osoba upowamiona przez oferenta. Osoby te parafuj~ kaid~ stron~ ofeny.
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9. Miejsea, w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, parafuje oferent lub osoba podpisuj~ea ofert~. Poprawki mog~
bye dokonane jedynie poprzez przekreSlenie bI~dnego zapisu i umieszezenie obok niego ezytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent moie wprowadzie zmiany lub wyeofae zloion~ ofert~. 2miana oferty nast~puje poprzez zlounie nowej
oferty zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zloionej wezesniej. Wyeofanie oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~eego zam6wienia 0 tym fakeie. 2miana oferty poprzez
zloienie nowej lub wyeofaniu oferty moie nast~pie nie p6iniej jednak nii przed uplywem terminu skladania
ofert. Wymogi oznaezenia koperty opisane w pkt. II stosuje si~ odpowiednio.

II. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~eznikami naleiy umieScie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: "Konkars
no adz/elanle calodobowych sw/adczen zdrowotnych w SOR - Pok/et A" lub "Konkars na adz/elanle
calodobowych swiadc::en zdrowotnych w SOR - Poklet Boo przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17.
0/.211 Warszawa.

12. Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega, ii nie jest moiliwe I~ezenie swiadezenia uslug w ramaeh umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu, z zatrudnieniem na podstawie
stosunku pracy zawartym z Udzielajilcym zam6wienia.

13, Oferta zloiona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski posiada zawart~ na podstawie art. 26 ustawy 0

dzialalnosci leezniezej umow~ na realizaej~ swiadezeli zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot niniejszego
konkursu, przypadaj~eyeh do wykonania w ealosci lub w ez~sci w okresie wskazanym w Rozdziale II pkt. 2 lub z
kt6rym rozwi¥-'lt umow~ na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego
post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le~eyeh po stronie oferenta. podlega odrzueeniu.

W eelu uznania, ie oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi~ny jest dol~ezye do oferty dokumenty
wskazane w formularzu oferty.
Dokumenty,o kt6ryeh mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadezonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.
W eelu sprawdzenia autentyeznosci przedloionyeh dokument6w Udzielaj~ey zam6wienia moie za~dae od
oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu
jest nieezytelna lub budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosei.
Oferent jest zobowi~ny do zal~ezenia do formularza oferty dokument6w zwi~nyeh z rejestraej~
indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej jako podmiotu wykonuj~eego dzialalnose leeznie,,!, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei leezniezej.

Rozdzial V, INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZAL1\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

I.

2.

4.

3.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II w pok. 10 a w terminie do dni. 14.10.2020 r. do
godz. 11.00.

2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~eego zam6wienia uprawniony jest
Kierownik Dzialu Kadr i Szkoleli, tel. 022.38.94.888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWI1\ZANIA OFERT 1\

Oferent zwi¥any jest ofert~ do 30 dni od daly uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A

I. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~ey zam6wienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szezeg610we zasady praey komisji konkursowej i tryb post~powania okreSla "Regulamin praey Komisji

konkursowej" obowi~zuj~ey na podstawie zar,,!dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowieli og6Inyeh".
3. Czlonkiem komisji nie moie bye osoba podlegaj~ea wyl~ezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanyeh

w "Regulaminie pracy komisji konkursowej",
4. W razie konieeznosei wyl~ezenia ezlonka komisji konkursowej z przyezyn, 0 kt6ryeh mowa w pkt. 3, nowego

czlonka komisji powoluje Udzielaj~ey zam6wienia, z zastrzeieniem pkt. 5.
5. Udzielaj~ey zam6wienia nie powoluje nowego ezlonka komisji konkursowej w przypadku okreSlonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liezye b~dzie, pomimo wyl~ezeniajej ezlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje nowego przewodnie,,!eego, jeSli wyl~ezenie ezlonka komisji konkursowej

dotyezy osoby pelni~eej t~ funkej~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brak6w formalnyeh w zloionej ofere ie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach na zewnc;trmej
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stronie inlernetowej Szpitala Wolskiego pod adresem "ww.wolski.med.pl podaj~e nazw, (imi, i nazwisko)
oferenta. stwierdzone W ofercie braki oraz ostateczny termin ich usuni~cia.

8. W przypadku odrzueenia oferty z przyezyn formalnyeh Komisja konkursowa zamieszeza informaej,
o odrzueeniu oferty na zewn,trznej slronie internetowej Szpilala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl
wskazuj~e nazw, (imi, i nazwisko) skladaj~eego odrzueon~ ofert, oraz przyezyn, odrzueenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie zlotonyeh ofert nas~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konfereneyjna
w dniu 14.10.2020 r.o gOdL 11:30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJt\CEGO ZAMOWIENIA CENA
JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielaj~eego zam6wienia maksymalna kwota nalezoosci za ka.zd~ godzin, wykonywania

swiadezen zdrowotnyeh wynosi:

130,00 zl brulto - zajedn~ godzin, udzielania swiadezen zdrowotnyeb obj,tyeh przedmiotem post,powania.
2. Ceny wskazane w pkt. I zostaly przyj,le w opareiu 0 wielkosc srodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie

swiadezen b,d~eyeh przedmiotem zam6wienia.
3. Oferty zawieraj~ee eeny przekraezaj~ee kwoty wskazane w pkt. I i 2 uznaje si, za nieodpowiadaj~ee wymogom

formalnym i podlegaj~ee odrzueeniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

PAKIET A:
Ocena ofert skladanycb w ramach pakielu A (dla lekarza syslemu):

Kryleria oceny - dla .wiadczen w ramach Pakielu A

I. Kwalifikaeje oferenta • 10%
2. Do.wiadezenie - 10%
3. Cena -70%
4. Dost,pnosc - 10%

Maksymalna liezba punkl6w za oeen, oferty wynosi: 3.8 pkt.

Ad. I. Kwalifikacje oferenla - dla .wiadczen w ramach Pakielu A
Komisja konkursowa dokonuj~e oceny kwalifikaeji oferenla bierze pod uwag, nast,puj~ee dokumenty slanowi~ee
zal~ezniki do formularza oferty:

• Dokument potwierdzaj~ey, i.e oferent rna speejalizacj, lub tytul speejalisty w dziedzinie: anestezjologii
medyeyny ratunkowej alho lekarza po drugim roku speejalizaeji w tej dziedzinie, kl6ry kontynuuje szkolenie
speejalizaeyjne - 3 pkt.

• Dokument polwierdzaj~ey, i.e oferent rna speejalizaej, lub tytul speejalisty w dziedzinie: ehor6b wewn,trznyeh
- 2 pkt.

• Dokumenl potwierdzaj~ey, i.e oferent w ramaeh szkolen!a speejal!zaeyjnego ukonezyl modul podstawowy w
dziedzinie: ehomb wewn,trznyeh, pediatrii lub ehirurgii og61nej i kontynuuje lub zakonezyl szkolenie
speejalizaeyjne oraz uzyskaltylul speejalisty- I pkt.,

Maksymalna I~ezna liezba punkt6w molliwa do uzyskania przez oferenta dla kryterium "kwalifikaeje" wynosi 3 pkl.

Ad. 2. Do.wiadczenie
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny doswiadezenia oferenta bierze pod uwag, stai. praey oferenla przy udzielan!u
swiadczen w jednostkach systemu ratownictwa medycznego/izbie przyj~c.
Dokonuj~e oeeny doswiadezenia na podslawie oswiadezenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa

zna'e oferentowi od 1 do 4 kt. Z odnie z nast u' c mi zaJoteniami:
Staz rae w 'ednostkaeh s sternu! izbie . C Liczba unkt6w
0-51al 1 kl.
6 - 10 lal 2 kl.
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I
II - 151at 1_3~~_k_I. _
powyzej 15 laj _4~~_k~I.~ _

W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata slaiu praey zaokr~gla si~ w d61.

Ad. 3. Cena" (bez podatku VAT slanowi een~ netto)
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny een zaproponowanyeh przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj~eyeh propozyeje eenowe za kazd~ godzin~ wykonywania swiadezen przewyiszaj~ee wartosc srodk6w
przeznaezonyeh na rea!izaej~ przedmiotu post~powania.
Dokonuj~e oeeny een proponowanyeh przez oferenta w formularzu oferty Komisja Konkursowa w pierwszej
kolejnosei przyznaje oferentowi od I do 4 pkl., w zalemosci od eeny zaproponowanej przez oferenta za 12,s10
odzinn c kl, Z 'odnie z "ast u' c mi zaloieniami:
Cena ra onowana rzez oferenta Liczba unkt6w
12001 - 130,00 zl 1 kl.
110,0 I - 120,00 zl 2 kt.
100,01 -110,00 zJ 3 kl.
90,00 - 100,00 zl 4 kl.

Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe ponizej 90,00 zl za katd~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh b~d~
uznane za oferty zawieraj~ee ra~eo nisk~ een~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzueeniu.

unkl6wLiczba
I kl.
2 kl.
3 kt.

Ad. 4. Dosl~pnosc
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny dosl~pnosci swiadezen gwarantowanej przez oferenla bierze pod uwag~
minimaln~ Iiezb~ 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezen oferowanyeh przez oferenla w formularzu oferty
Z odnie z zaloieniami:

1I0se c k/i 12 odzinn ch oferowan eh rzez oferenla
2-7
8-12
13-16

Dost~pnosc ponizej minimum stanowi podstaw~ odrzueenia oferty.

Deena koncowa dlft Pakietu A zostanie.wyliczona wg nast~puhcego 'f\'"zoru:

o \VO = LpK 110% + LpDI 110% + Lpe I 70%+ LpD2 I 10%
gdzie:

WO - ocena Iwncowa oferty
LpK. Iiczba punktow wynilwjqca z oceny kwalifilwcji oferenta
LpD J - Iiczba punktow wynilwjqca z oceny doiwiadczenia oferenla
Lpe. liczba punktow wynikajqca Z oceny ceny proponowanej przez ojeren/a
LpD2 • Iiczba punktow wynilwjqca z oceny dostrpnosci iwiadczen udzielanych przez oferenla

PAKIET D:
Ocena ofert skladanych w ramach pakielu D (dla lekarza nie~d~eego lekarzem systemu):

Kryteria occoy. dla swiadczen w ramach Pak.ietu 8

I. Doswiadezenie • 20%
2. Cena. 60%
3. Dost~pnosc . 20%

Maksymalna !iezba punkt6w za oeen~ oferty wynosi: 3,4 pkt.

Ad. I. Doswiadczenie (D I D)
Komisja konkursowa dokonuj,!c occoy doswiadczenia oferenta bierze pod uwag~stat pracy oferenta przy udzielaniu
swiadezen zdrowotnych na rzeez paejenta !ie~c od dnia ukonezenia staro podyplomowego.
Dokonuj~c oceny doswiadczenia na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa
rz zna"e oferentowi ad 1 do 2 kt. z odnie z nast u" c mi zaJouniami:
Slaz rac Liczba unkl6w
3 - 4 lal I kl.
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I 5 - wi~cej lal 1~2~p_k~I.~ _
W przypadku niepelnych lat kalendarzowych niepelne lata staiu pracy zaokr~gla si~ w d6l.

Ad. 2. Cena. (bez podalku VAT slanowi cen~ netto) (CB)
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj~cych propozycje cenowe za kaid~ godzin~ wykonywania swiadczen przewyiszaj~ce wartosc srodk6w
przemaczonych na realizacj~ przedmiotu post~powania.
Dokonuj~c oceny cen proponowanych przez oferenta w formularzu oferty Komisja Konkursowa w pierwszej
kolejnosci przymaje oferentowi od I do 4 pkt., w zaleinosci od ceny zaproponowanej przez oferenta za 12-s10
odzinn c kl, Z odnie z nast u' c i zalozeniami:
Ceoa fO onowana rzez oferenta unktow
12001-130,00 zl
11001 -120 00 zl
100,01-110,00 zl
90,00 - 100,00 zl 4 kt.

Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe poniiej 90,00 zI za kaid~ godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych b~d~
umane za oferty zawieraj~ce r~co nisk~ cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzuceniu.

Ad. 3. Dosl~pnose (02B)
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny dost~pnosci swiadczen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~
minimaln~ liczb~ 12-sto godzinnych cykli udzielania swiadczen oferowanych przez oferenta w formularzu oferty

d . Ii"ZlilO me z za 0 eOiaml:

IIose cykli 12 podzinnvch oferowanvch onez ofereola Liczha ounkl6w
2-7 Inkl.
8-12 2okl.
13-16 3 okt.

Dost~pnosc poniiej minimum stanowi podstaw~ odrzucenia oferty .

.. ' "

Deena koncowa orerty dis Pakietu B zostanie wyliczona wg nast~pujltcego wzoru:

o WO LpDIB, 20% + LpCB ,60%+ Lp02B ,20%
gthie:

WO - ocena koricowa oferty
LpD IB - /iczba punkJow wynikojqca z oceny doiwiadczenia oferenta
LpC B- /iczba punkJow wynikojqca z oceny ceny proponowanej przez oferenra
LpD2B - /iczba punkJow wynikojqca z oceny dostfPnosci iwiadczeri uthielanych przez oferenra

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNU;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

I. Rozstrzygni~cie konkursu omacza wskazanie oferent6w wybranych dla poszczeg61nych Pakiet6w w wyniku
post~powania konkursowego zapewniaj~cych realizacj~ zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia odnosnie
ilosci godzin wykonywania swiadczen stanowi~cych przedmiot zam6wienia dla poszczeg61nych Pakiet6w, kt6rzy
uzyskali I~cmie ze wszystkich kryteri6w najwi~ksZlj ilosc punkt6w.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofert oglasza si~ w miejscu okreSionym w ogloszeniu 0 konkursie ofert, na lablicy
ogJoszen w siedzibie Udzielaj<}cego zarn6wienia omz oa zewn~trznej stronie intemetowej Udzielajllcego
zam6wienia, podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsce zamieszkania i adres) Oferenta/Oferent6w,
kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni~cia ofert wyznacza si~ na dzien 23.10.2020 r. 0 godzinie 12:30.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje termin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. W przypadku przekroczenia liczby 12-sto godzinnych cykli obj~tej zapotrzebowaniem dla poszczeg61nych

Pakiet6w, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku wyborn wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na koniecznosc
uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cych kryteria oceny ofert na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj~cy
zam6wienia zastrzega sobie prawo okrdlenia w umowie zawartej w tym oferentami takiej ilosci godzin
wykonywania swiadczen, kt6ra umoiliwi dostosowanie warunk6w umowy do zapotrzebowania Udzielaj~cego
zam6wienia.
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Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post~powania konkursowego, jednakze przed rozstrzygni~ciem konkursu, oferent moze zloZyc do komisji

konkursowej w terminie 7 dni roboczych ad dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w formie pisemnej
umotywowany protest.

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

skladaj~cemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4, Do czasu rozpatrzenia protestu posttrpowanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba ze z tresci protestu wynika.

ze jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja poWlarza zaskarZon~ czynnosc.
6. Oferent, moze zloZyc do Udzielaj~cego zam6wienia odwolanie dotyc",ce rozstrzygni~cia konkursu w ci~gu 7 dni

ad dnia ogloszenia 0 rozstrzygnitrciu.
7. Odwolanie zlotone po lerminie nle podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanle rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wnlesienie odwolania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotyc",ce posl~powania konkursowego przechowywane s~ w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.
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Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
DyreklOra Szpita/a IVa/skiego Nr /6012020

z dnia 09, J 0,2020 r,

Warszawa, dn;a, .

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyriskiej
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotncj
ul. Kasprzaka 17
01 - 211 Warszawa

o FER TA (Iekarz systemu)
na udzielanie calodobowych specjalistycznych swiadczeri zdrowotnych w zakresie medycyny

ratunkowej w ramach paristwowego systemu ratownictwa mcdycznego w siedzihie Szpitala Wolskiego

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL.. .

Zawod .

Nr prawa wykonywan ia lOwodu .

Specjal izaeja w lOkresie (stopien speejalilOej i ) .

Nr dokumentu specjal ilOej i .

Nr ksi~gi rejestrowej w rejestrze indywidualnyeh speejalistyemych praktyk lekarskich wykonywanych

w przedsi~biorstwie podmiotu lecmiczego prowadzonego przez wlasciwq ORL ' .

Nr wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczejl data rozpocz~cia dzialalnosci wg CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu .

Adres lOmieszkania .

Adres do korespondencji (0 i1enie pokrywa si~ z adresem lOmieszkania) .

przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie calodobowych specjalistyeznyeh ,wiadezen zdrowotnyeh
w zakresie medyeyny ratnnkowej w Szpitalnym Oddz;ale Ratunkowym zgodnie z przedmiotem zamow;enia
wskazanym w Szezegolowyeh Warunkaeh Konkursu Ofert. na zasadaeh okrdlonyeh we wzorze umowy na
udzielanie ,wiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem.

OFERENT OSWIADCZA. It:

I. Zapoznal si~ z trdciq ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg6lowymi warunkami konkursu ofert" oral postanowieniami
okrdlonymi we wzorze umowy i je akceptuje.

2. Swiadczen zdrowotnych obj~iYch' konk~rsem udzielae b~dzie w siedzibie Szpitala Wolski ego w WarslOwie, w
miejscu wskazanym przez Udzielajqcego lOmowienia oral przy u~ciu sprz~tu nale2:jcego do Udzielajqcego
zam6wienia.

I. Prowadzi Specjalistycznq Indywidualnql Indywidualnq Praktyk~ Lekarskq* w przedsi~biorstwie podmiotu
leczniczego w dziedzinie ...............................................• wpisanq do rejestru podmiotow wykonujqcych dzialalnosc
leczniczq prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionym na wst~pie niniejszej oferty.

2. Swiadczen zdrowotnych udzielac b~dzie osobiscie,

3. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnej (OC) na minimalnq kwot~ gwarantowanq
w wysokosei .

4, OswiadclO, ii Szpital Wolski nie rozwiqzal z nim umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych w lOkresie obj~tym
przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le2:jcych po stronie oferenta.
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5. Deklaruje minimaln~ liezb~ 12-sto godzinnyeh eykli ")'konywania swiadezeli zdrowotnyeh w mlesl~eu:
.................. Cykli (obejmuj~eyeh udzielanie swiadezeli lOr6wno w dni powszedniejak r6wniei w soboty, niedziele
i swi~ta).

6. Deklaruje maksymaln~ liezb~ 12-sto godzinnyeh eykli ")'konywania swiadezeli zdrowotnyeh w miesi~eu:
.................. Cykli (obejmuj~eyeh udzielanie swiadezeli lOr6wno w dni powszednie jak r6wniei w soboty, niedziele
i swi~ta).

7. Proponuje nast~puj~e~ kwot~ naleinosci lo realilOej~ lOm6wienia: ")'sokosc stawki w kwocie zl
brullO lo kaZd~ godzin~ ")'konywania swiadezeli zdrowotnyeh.

8. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal lOl~emikami od nr 3a do or .

9. OswiadelO, ii swiadezeli zdrowotnyeh w lOkresie obj~tym konkursem udzielal w jednostkaeh systemu ratownietwa
medyemego/ izbie przyj~c przez okres Iat i zobowi¥uje si~ do okazania na Zlldanie Udzielaj~eego
lOm6wienia dokument6w potwierdlOj~eyeh wskazan~ ilose lat praktyki lOwodowej.

ZALACZNIKI:
J. Poswiadezony aktualny ")'druk z CEIDG - zaL nr J.
2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w ")'konuj~eyeh dzialalnose leemie~ - zgodnie z ustaw~

o dzialalnosei leezniezej - prowadzonego przez ORL - zal. nr 2,
3. Kopie dokument6w dotye~eyeh prawa ")'konywania lOwodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaej i, w tym

speejalizaeji:
a) dyplom ukoliezenia studi6w;
b) prawo ")'konywania lOwodu lekarlO;
e) dyplom potwierdlOj~ey uzyskanie tytulu speejalisty, speejalizaeji II lub I stopnia w dziedzinie medyeyny

ratunkowej, lekarz w trakeie speejalizaeji z medyeyny ratunkowej, rezydent w lOkresie medyeyny
ratunkowej po ukoliezeniu 2 roku speejalizaeji, speejalista w dziedzinie intemy, anestezjologii b~dz lekarz w
trakcie speejalizaeji z intemy, anestezjologii, medyeyny rodzinnej lub lekarz systemu zgodnie z tresei~
usta")' Z dnia 8 wrzesnia 2006 r. 0 Palistwowym Ratownietwie Medyemym, ehirurg og61ny, neurolog, lub
lekarz speejalista z medyeyny rodzinnej.

d) inne dokumenty potwierdlOj~ee kwalifikaeje i doswiadezenie lOwodowe - zaL nr 30, 3b, itd.
4. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezeli zdrowotnyeh w lOkresie medyeyny ratunkowej w

jednostkaeh systemu ratownietwa medyeznego z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadezone - zaL nr 4,
5. ZaSwiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazali do ")'konywania swiadezeli zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem

zam6wienia - zaL nr 5,
6. Kserokopia polisy OC - zaL nr 6.

(podpis ipieczfc oJerenla)

• niepotrzebne skres/ic
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Zalqcznik nr 3a do Zarzqdzenia
DyreklOra Szpitala Wolskiego Nr 160/2020

z dnia 09.10.2020 r.

Warszawa, dn ia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej
Samodzielny Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotnej
ul. Kasprzaka 17
01- 211 Warszawa

OF E R TA (Iekarz nieb~dllcy lekarzem systemu)

na udzielanie calodobowych swiadczen zdrowotnych niezbt;dnycb dla ratownictwa medycznego

realizowanycb przez lekarzy niebt;dllcycb lekarzami systemu, a wcbodzllcycb w sklad zasobu

kadrowego szpitalnego oddzialu ratunkowcgo w siedzibie Szpitala Wolskiego

Imit; .

Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specjal izacja w zakresie (stopien specjal izacj i ) .

Nr dokumentu specjalizacj i .

Nr ksi~gi rejestrowej w rejestrze indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wykonywanych

w przedsi~biorslWie podmiotu leczniczego prowadzonego przez wlaSciw~ ORL .

Nr wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczejl data rozpoc~cia dzialalnosci wg CEJDG .

NIP REGON .

Nr telefonu .

Adres zam ieszkania .

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

przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie calodobowych swiadczen zdrowotnych niezb~dnych dla ratowniclWa

medycznego realizowanych przez lekarzy nieb~d~cych lekarzami systemu, a wchod~cych w sklad zasobu kadrowego

szpitalnego oddzialu ratunkowego zgodnie z przedmiotem zamowienia wskazanym w Szczegolowych Warunkach

Konkursu Ofert, na zasadach okreslonych we wzorze umowy na udzielanie lwiadczen zdrowotnych obj~tych

konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

1. Zapoznal si~ z treSci~ ogloszenia 0 konkursie. "Szczeg61owymi warunkami konkursu ofert" oraz postanowieniarni
okreslonymi we w~orZe umowy i je akceptuje ..

2. Swiadczen zdrowotryc~ obj~tych konk4r~em udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie, w
miejscu wskazanym przez Udzielaj~cego. zam6wienia oraz przy utyciu sprz~tu naletljcego do Udzielaj~cego
zam6wienia.

I. Prowadzi Specjalistyczn~ Indywidualnlj! Indywidualn~ Praktyk~ Lekarsk~. w przedsi~biorslWie podmiotu
leczniczego w dziedzinie , wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc
lecznic~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionym na wst~pie niniejszej oferty.
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2. Swiadezen zdrowotnyeh udzielae b~dzie osobiscie.

3. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnej (OC) na minimalnq kwot~ gwarantowanq
w wysokosci .

4. OswiadclO, iz Szpital Wolski nie rozwiqlOl z nim umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych w lOkresie obj~tym
przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn let.qcych po stronie oferenta.

5. Deklaruje mioimalnq Iiczb~ 12-sto godzinnych eykli wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesiqcu:
.................. Cykli (obejmujqcych udzielanie swiadczen lOr6ymo w dni powszednie jak r6wniez w soboty, niedziele
i swi~ta).

6. Deklaruje maksymalnq Iiczb~ 12-sto godzinnych cykli wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesiqcu:
.................. Cykli (obejmujqcych udzielanie swiadczen zar6wno w dni powszednie jak r6wniez w soboty, niedziele
i swi~ta).

7. Proponuje nast~pujqcq kwot~ naleznosci lo realilOcj~ zam6wienia: wysokose stawki w kwocie zl
brutto lo kazdq godzin~ wykonywania swiadczen zdrowotnych.

8. zakres posiadanyeh kwalifikacji udokumentowal zalqcznikami od nr 3a do nr .

9. OswiadclO, iz swiadczen zdrowotnyeh na rzecz pacjent6w udziela przez okres .Iat od dnia ukonezenia
staZu podyplomowego i zobowiqzuje si~ do okazania na t.qdanie Udzielajqcego zam6wienia dokument6w
potwierdlOjqeych wskazanq 1I0se lat praktyki lOwodowej.

ZALACZNIKI:

1. Poswiadczony aktualny wydruk z CEIDG - zaL nr 1.
1, Poswiadczona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnose leczniczq - zgodnie z ustawq

o dzialalnosci leezniezej - prowadzonego przez ORL - zaL nr 1,
3. Kopie dokument6w dotyczqcych prawa wykonywania lOwodu lekarza i posiadanych kwalifikacji, w tym, w

przypadku posiadania specjalilOcji:
a) dyplom ukonezenia studi6w;
b) prawo wykonywania lOwodu lekarlO;
c) dyplom potwierdlOjqcy uzyskanie tytulu specjalisty, specjalilOcj i
d) ZaSwiadczenie 0 prawie sarnodzielnego wykonywania dyzur6w (w przypadku lekarza nie posiadajqcego

ukonczonej specjalilOcji)
e) inne dokumenty potwierdlOjqce kwalifikacje i doswiadczenie lOwodowe - zaL nr 30, 3b, itd.

4. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferent udzielal swiadeze,; zdrawotnych na rzecz pacjent6w od dnia ukOJlczenia stazu
podyplomowego z podaniem okres6w, w kt6rych uslugi te byly swiadczone - zaL nr 4,

5. ZaSwiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem
zam6wienia - lOL nr 5,

6. Kserokopia polisy OC - zal. nr 6.

. .

(pod pis i pieezf" oferenta)

• niepotrzebne slcres/it
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Zalqeznik Nr 4 do zarzqdzenia
Dyreklora Szpilala Wo/skiego nr /60/2020

z dnia 09./0.2020 r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W

ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM W RAMACH
PANSTWOWEGO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

zawalta w dniu 2020 r. w Warszawie

pomi~dzy:

SzpilaIem Wolskim im. dr Anny Goslyriskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowolnej,
zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.sl. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy, pod nr KRS:0000226288,
posiadaj~cym NIP 527-10-45-483 oraz REGON 011035381, reprezentowanym przez:
Dyreklora - Roberla Mazura

zwanym dalej UdzieIaj~cym zamowienia

a
Panem/~ , prowad~cym/~ dzialalnosc gospodarc~ pod firm~ " ", na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem: ,
Wpisanyml~ do rejestru podmiotow wykonuj~cych dzialalnosc lecznic~ nr ,
Posiadaj~cyml~ NIP i REGON .
Zwanym/~ dalej Przyjmuhcym zamowienie

l~cznie zwanych Slronami

Przyjmujqey zamawienie zoslal wybrany w wyniku konkursu ofert na udzie/anie specjalistycznych iwiadezen
zdrowolnych przez podmioty oUeSlone w arl. 26 usl. / USlawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dziala/nosei /eczniczej.
zwanq da/ej uslawq 0 dziala/nosei /eczniczej (Ieksrjedn. Dz. U. z 2020 r.. pOZ. 295 z pain. zm.).

~I
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zam6wienia na wykonywanie calodobowych specjalistycznych

swiadczeri zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach
paristwowego systemu ratownictwa medycznego Szpitala Wolski ego, zwanych dalej swiadczeniami
zdrowotnymi, dla pacjent6w Udzielaj~cego zamowienia w szczeg61nosci dla os6b b~d~cych
swiadczeniobiorcami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z p6in.
zm.).

2. Przyjmujqcy zamowienie zobowi~zuje si~ do wykonywania calodobowych specjalistycznych swiadczeri
zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w 12-sto godzinnych
cyklach, kl6rych ilosc okrdlona zoslala w ~ 10 usl. I, a w szczeg61nosci do:

a) udzielania swiadczeri zdrowotnych polegaj~cych na wst~pnej diagnostyce i podj~ciu leczenia w zakresie
niezb~dnym do stabilizacji funkcji tyciowych os6b znajduj~cych si~ w stanie naglego zagrotenia rycia lub
zdrowia, w tym przeprowadzania oceny wst~pnej i badania lekarskiego oraz wykonywania wszelkich
czynnosci zwi~zanych z zapewnieniem pacjentom kontynuacji leczenia adekwatnego do ich stanu zdrowia,
wynikaj~cego z przepis6w ustawy 0 Paristwowym Ratowniclwie Medycznym i slandard6w post~powania
medycznego z zakresu medycyny ratunkowej,

b) udzielania swiadczeri zdrowotnych oraz porad obejmuj~cych swiadczenia diagnostyczno - terapeutyczne
pacjentom hospitalizowanym w SOR.

3. Swiadczenia, 0 kt6rych mowa w usl. 2 udzielane b~d~ w cyklach trwaj~cych do 12 kolejnych godzin, zar6wno
w dni powszednie (I~cznie z sobotami) oraz w niedziele i swi~ta, w godzinach od 8.00 do 20.00 lub od 20.00 do
8.00 dnia nast~pnego, przy czym po katdym zakoriczonym cyklu Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~ny jest do
przekazania lekarzom przejmuj~cym realizacj~ swiadczen zdrowotnych w ramach kolejnych cykli wszelkich
danych 0 pacjentach pozostaj~cych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, obejmuj~cych dane istotne dla dalszego
procesu lecmiczego danego pacjenta - bez prawa do odr~bnego wynagrodzenia.

4. W ramach udzielania swiadczen stanowi~cych przedmiot niniejszej umowy Przyjmujqcy zamowienie jest
zobowi~zany do spor~dzania i przekazywania rapolt6w lekarskich w spos6b przyj~ty u Udzielajqcego
zamowienia.
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5. Za wykonywanie ezynnosei, 0 kt6ryeh mowa w us!. 4 Przyjmuj~eemu zam6wienie nie przysluguje dodatkowe
wynagrodzenie.

6. Udzielajqey zam6wienia dopuszeza motliwosc udzielania swiadezeo zdrowomych obj~tyeh niniejsZll umow~
w ilosei nie wi~kszej nit 2 nast~puj~ee bezposrednio po sobie 12-sto godzinne eykle, tj. udzielania swiadezeo nie
dlutej nit przez 24 kolejne godziny, z zastrzeteniem us!. 5 niniejszego paragrafu.

7. Na podstawie niniejszej umowy Udzielajqcy zam6wienia powierza Przyjrnujqcernu zarn6wienie funkcj~ lekarza
koordynuj~cego (dla lekarzy systemu), polegaj~e~ na podejmowaniu wszelkich czynnosci i dzialaJI zwi~zanych
z organizacj~ udzielania swiadezeo zdrowotnyeh w Szpitalnyrn Oddziale Ratunkowym, w tym sprawowania
nadzoru nad przebiegiem wykonywania swiadezeo, wydawania poleceli i wi~cych decyzji. Powierzenie
czynnosci koordynatora nast~puje na czas danego eyklu, w kt6rym Przyjmuj~ey zam6wienie realizuje przedmiot
umowy na zasadach wskazanych w ust. I - 4 niniejszego paragrafu oraz ~2 us!. I i 2. Raport z wykonywanych
czynnosci lekarza koordynatora Przyjmujqey zam6wienie zobowi~ny jest sporZlldzic w ramach obowi~k6w
obj~tych przedmiotem umowy w formie wpisu do ksi~gi raport6w lekarza koordynuj~cego. Wykonywanie
ezynnosci lekarza koordynatora nie uprawnia do otrzymania odr~bnego wynagrodzenia.

8. W ramach obowi~zk6w obj~tych niniejsZll umow~ Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~ny jest realizowac
czynnosci koordynatora w przypadku, w kt6rym wskazany w harmonogramie przez Udzielajqcego zam6wienia
koordynator SOR wyznaczy Przyjmujqcego zam6wienie do czasowego przej~cia czynnosci koordynowania
pracy w SOR. Z tylulu powierzenia zadali koordynatora Przyjmuj~cy zam6wienie nie jest uprawniony do
dodatkowego wynagrodzenia.

P
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~uje si~ do udzielania swiadezeli zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ I

w dniaeh i godzinach okreslonyeh w harmonogramie, sporZlldzanym w formie pisemnej - wed lug wzoru
stanowi~eego Zal~clOik nr I do niniejszej umowy - na okresy miesi~clOe, uzgodnionym z Kierownikiem
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielajqeego zam6wienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6ryeh mowa w us!. I podlegaj~ katdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielajqeego zam6wienia, przed rozpoezeeiem miesi~ca kt6rego dotyeZll.

3. W rarnaeh przedmiotu umowy Przyjmujqey zarn6wienie lObowi~uje si~ do uczestniczenia, nie wi~eej nit raz
w miesi~eu przez maksymalnie 2 godziny, poza harmonogramami opisanymi w us!. I i 2, w organilOwanyeh przez
Udzielajqeego zam6wienia spotkaniach dotyeZllcych funkcjonowania SOR oraz standard6w medyeznych
w dziedzinie ratownietwa medyelOego bez dodatkowego wynagrodzenia oraz uczestniczenia w odprawach
i innyeh spotkaniach personelu medyclOego, organizowanyeh w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 0 kt6ryeh
mowa w Regulaminie tego Oddzialu.

p
Przyjmujqey zam6wienie zobowi~uje si~ do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ I nmleJszej umowy
i oswiadcza, it wykonywac je b~dzie z zachowaniem naletytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wiedZll medyclO~
i standardami post~powania obowi~uj~cymi w zakresie medyeyny ratunkowej, na zasadach wynikaj~cyeh z ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Oz. U. z 2020 L, poz. 514), ustawy 0 dzialalnosci leezniczej (tekst
jedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 295 z p6m. zm) ustawy 0 Palistwowym Ratownietwie MedyclOym (Oz. U. z 2020r., poz.
882 z p6m. zm.), ustawy 0 swiadczeniaeh opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Oz.
U z 2020 r., poz. 1398 z p6m. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekstjedn. Oz. U. z 2020
r., poz. 849 z p6m. zm.), RozporZlldzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego z dnia 27
ezerwea 2019 L (Dz.U. 2019 poz. 1213) ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh i innych przepis6w reguluj~cych
zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczeo zdrowotnyeh w podmiotach leclOiczyeh nie
b~d~cych przedsi~biorcami.

~4
I. Swiadczenia zdrowotne obj~te nmleJsZll umowq udzielane b~d~ przez Przyjmujqeego zarn6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, w ramaeh Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, przy utyciu sprz~tu medyclOego
oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu lOana! z kt6rymi lOstal zapolOany przez Udzielajqeego
zam6wienia najp6miej w dniu rozpocz~cia udzielania swiadczeo*, stanowi~cyeh wlasnosc Udzielajqeego
zam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczeli obj~tych niniejsZll
umow~.

2. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~uje si~ do korzystania z pomieszczeo oraz sprz~tu
i aparatury medyeznej, naletqcych do Udzielajqeego zam6wienia zgodnie z ieh przelOaezeniem i w celaeh
okreslonyeh w niniejszej umowie.

3. Przyjmujqey zam6wienie zobowi~uje si~ do ponoszenia kOSZl6w napraw sprzetu medyelOego naletqcego do
Udzielajqeego zarn6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialali zawinionyeh przez Przyjmujqeego zam6wienie. \.

~S
Umowa lOstaje zawarta na ezas okreslony, tj. w okresie od dnia 01.11.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

~6
Zleeenia na badanie diagnostyclOe i transport b~d~ wystawiane przez Przyjrnuj~eego zam6wienie, wedlug zasad
obowi~uj~cyeh u Udzielajqeego zam6wienia, z kt6rymi Przyjmujqey zam6wienie zostal zapolOany.



P
I. Przyjmuhey zamowienie zobowi¥uje si, do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotnych

wskazanych w umowach zawartych przez Udzielaj~cego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia
i innymi podmiotami oraz przepisach i zasadach obowiqzujqcych u Udzielaj~eego zamowienia.

2. Nie poiniej nit z dniem zawarcia umowy Przyjmuj~ey zamowienie zobowiqzany jest do zapoznania si,
z zasadami i procedurami funkcjonowania Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Szpitala Wolskiego, wynikajqcymi
z Regulaminu SOR oraz pozostalych aktow wewn,trznych obowi¥ujqcych u Udzielaj~eego Zamowienia
dotyc"lcych Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, kt6re zostaly Przyjmuj~eemu zamowienie udost,pnione
w toku post,powania konkursowego. Realizacj, ww. obowiqzku Przyjmuj~cy zamowienie potwierdza podpisem
na niniejszej umowie.

3. Na 2qdanie Udzielaj~eego zamowienia, Przyjmuj~cy zamowienie zobowiqzany jest do przedstawienia
znajdujqeyeh si, w jego dyspozycji dokument6w zwi¥anych z realizacjq przedmiotu umowy wymaganych przez
NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~eego zamowienia.

~8
Przyjmuj~ey zamowienie zobowiqzuje si, do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz
dokumentacji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowiqzujqcymi w podmiotach leezniczych nie b,d~cych
przedsi,biorcami oraz przepisami i zasadami obowi¥ujqcymi u Udzielaj~eego zamowienia, w tym z utyciem
systemu informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc"lcymi proeedur zwiqzanych z ochronq danych
osobowych.

~9
I. Za zrealizowane swiadczenia zdrowotne Przyjmuj~eemu zamowienie przysluguje wynagrodzenie miesi,cznie

w kwocie stanowiqcej iloczyn liczby godzin zrealizowanych przez Przyjmuj~eego zamowienie w danym
miesiqcu przez stawk, godzinowq w kwocie zl brUllO (slownie: ).

2. Lqczna szacunkowa wartose umowy wynosi zl.

3. Nalemosci z tytulu realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielaj~ey zamowienia wyplaca, za miesiqc
poprzedni, w terminie do 30 dni po dniu dostarczenia przez Przyjmuj~cego zamowienie prawidlowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonymi sprawozdaniami, 0 kt6ryeh mowa w ~II. Potwierdzeniem dostarczenia faktury
wraz ze sprawozdaniami jest data wplywu oznaczona prezentatq Kancelarii GI6wnej Szpitala Wolski ego.

4. Podstaw, wystawienia faktury uprawniajqcej Przyjmuheego zamowienie do otrzymania zaplaty jest zalqczenie
do niej sprawozdania zatwierdzonego przez Udzielaj~eego zamowienia, stanowiqcego potwierdzenie zar6wno
iloSei godzin swiadczen zrealizowanych w danym miesiqcu, jak i prawidlowe dokonanie wszystkich wymaganych
wpis6w do dokumentacji medycznej pacjent6w, kt6rym Przyjmujqey zamowienie udzielil swiadczen
zdrowotnych. Brak zatwierdzonego sprawozdania skUlkuje uznaniem, it usluga za dany miesiqc nie zostala
zrealizowana.

5. Nalemose za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmujqeemu zamowienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si, dzien obciqtenia rachunku bankowego
Udzielaj~eego zamowienia.

~ 10
I. Minimalna ilose 12-sto godzinnych cykli udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~I usl. 3 wynosi

.................. cykli w miesiqcu. Przeci,tna maksymalna ilose 12-sto godzinnych cykli udzielania swiadczen
zdrowotnych w stosunku miesi,cznym nie powinna przekroczye .

2. Wynikajqce z usl. 1 zapotrzebowanie na minimalnq ilose zakontraktowanych 12-sto godzinnych cykli udzielania
swiadczen zdrowotnych mote ulec zrnniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacjq funkcjonowania
kom6rki organizacyjnej, w kt6rej realizowane sq swiadczenia bqdi zmniejszeniem srodk6w finansowych
uzyskanych od NFZ lub innych platnik6w. Zmiana uwzgl,dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy
miesi,czne i nie wymaga spor"ldzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

3. Udzielaj~cy zamowienia mote powierzye Przyjmuj~cemu zamowienie wi,ks"l ilose swiadczen obj,tych
niniejszq umow'!, skutkujqcych przekroczeniem iloSei 12.sto godzinnych cykli udzielania swiadczen zdrowotnych
wskazanej w usl. I, w ramach srodk6w pieni,tnych przeznaczonych na ich sfinansowanie pochod"lcyeh z NFZ
lub od innych platnik6w,jednak nil' wi,cej nit 0 4 cykle.

~II
I. Przyjmuj~cy zamowienie zobowiqzany jest do skladania miesi,cznych sprawozdan z liczby zrealizowanych

pelnych 12- sto godzinnych cykli udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ 9 usl. 3 i 4 umowy, wg
wzoru stanowiqcego zalqcznik or 2 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w ust. I oraz ~ 9 usl. 3 i 4 skladane sq po zakonczeniu miesiqca kalendarzowego
oraz po zatwierdzeniu. w terminiI' do 5 dnia katdego miesiqca za miesiqc poprzedni. Sprawozdania, po
weryfikacji przepracowanych godzin oraz realizacji obowi¥k6w zwiqzanych z prowadzeniem dokumentacji
medycznej, zatwierdza Kierownik Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub inna osoba wskazana przez
Udzielaj1lcego zamowienia.

~ 12
Przyjmuj~cy zamowienie zobowi¥uje si, do:
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a) poddania kontroli wykonywanej przez UdzieJaj~cego zamowienia, Narodowy Funduszu ldrowia, inne
uprawnione organy oral udost~pnienia wszelkich danych i informacji niezb~dnych do przeprowadzenia
kontroli,

b) noszenia imiennych identyfikatorow przekazanych przez Udzielaj~cego zamowienie w zwi¥ku z niniejs~
umow~ i realizacji pozostalych obowi¥kow dotyc~eyeh identyfikatorow okreslonyeh w aktaeh
wewn~trznyeh Szpitala Wolskiego,

c) przestrzegania proeedur obowi~zuj~eyeh u UdzieJaj~cego zamowienia zwi~nyeh z wykonywaniem
swiadczetl zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medycznej.

~ 13
Przyjmuj~cy zamowienie nie mote prowadzic w Szpitalu Wolskim dzia1alnosci wykraezaj~eej poza zakres
wynikaj~ey z zawartej umowy i konkureneyjnej wobee dzia/alnosci Statutowej prowadzonej przez Udzielaj~eego
zamowienia.

~ 14
UdzieJaj~cy zamowienia zobowi~zuje si~ zabezpieezyc obs/ug~ piel~gniarsk~ oral administraeyjn~ i gospodare~
w zakresie niezb~dnym dla realizaeji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizacji zadatl obj~tyeh niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~ny jest do wsp6lpraey
z personelem medyeznym zatrudnianym przez UdzieJaj~cego zamowicnia.

~ 16
I. Przyjmuj~cy zamowienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyezyn le4eyeh po jego stronie,

a w szezeg61nosei wynikaj~eyeh z:

a) nieprawid/owego i niezgodnego z obowi¥uj~eymi standardami post~powania medyeznego oral wymogami
okreslonymi w ustawie 0 zawodaeh lekarza i lekarza dentysty udzielenia swiadezenia zdrowotnego,

b) niewykonania lub niew/aseiwego wykonania obowi~zk6w wynikaj~cyeh z niniejszej umowy,
c) nieprawidlowego wystawiania reeept podlegaj~eyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz ldrowia,
d) przedstawienia danyeh stanowi~eyeh podstaw~ rozliezenia niezgodnie ze stanem faktyeznym,
e) nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawid/owy

i niekompletny,
f) braku realizaeji zaleeen pokontrolnyeh,
g) nieprawid/owego wprowadzania danych zwi~nyeh z realizaej~ proeedur, a wymaganyeh przez NFl.

2. Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmujqcego zamowienie pokryeia szkody
wyr~dzonej niewykonywaniem lub nienaletytym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zamowienie niniejszej
umowy, w tym m.in. koszt6w swiadezen nieoplaeonyeh przez NFl lub innyeh p/atnik6w z tego tytu/u oraz kar
umownyeh i obowi¥k6w odszkodowawezyeh na/otonyeh na Udzielaj~cego zamowienia przez NFl lub innyeh
p/atnik6w w umowaeh zawartyeh z Udzielaj~cym zamowienia.

3. Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmuj~cego zamowienie zap/aty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoezynanie wyznaezonyeh eykli
z op6:!nieniem, zawinione przez Przyjmuj~cego zamowienie przemy w udzielaniu swiadezetl lub wezesniejsze
opuszezenie SOR, kt6ra to kara przys/uguje Udzielaj~eemu zam6wienie niezaletnie od braku zap/aty za katd~
rozpocz~t~ godzin~ sp6:!nienia lub niewykonywania praey. Wysokosc kary umownej za katd~ rozpoe~t~ godzin~
sp6:!nienia lub niewykonywania praey wynosi 50% stawki godzinowej okreslonej w S 9 us!. I umowy. la szkody
przekraezaj~ee wysokosc ww. kary, Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do doehodzenia odszkodowania na
zasadaeh og6lnyeh. W przypadku stwierdzenia powyiSzyeh naruszen Udzielaj~cy Zamowienie zastrzega sobie
prawo potr~eenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturaeh otrzymanyeh od Przyjmuj~cego
Zmowienie.

4. W przypadku nieuzasadnionego rozwi~nia przez Przyjmuj~cego zamowienie niniejszej umowy, samowolnego
zaprzestania realizaeji umowy lub nie zaehowania proeedur dotye~cyeh trybu rozwi~nia umowy UdzieJaj~cy
zamowienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmuj~cego zam6wienie zaplaty kary umownej w wysokosei 20
% warlosci przedmiotu umowy wskazanej w S 9 us!. 2.

5. W przypadkaeh innyeh nit wskazane w us!. 2 i 3 lub w przypadkach, w kt6ryeh szkoda przekraeza wysokosc
zastrzetonej kary umownej, Przyjmuj~cy zamowienie ponosi odpowiedzialnosc odszkodowawe~ za szkody
spowodowane niewykonywaniem lub niewlaSeiwym wykonywaniem umowy na zasadaeh og61nyeh, okreslonyeh
w kodeksie eywilnym

S 17
Przyjmuj~ey zamowienie zobowi¥3nY jest do:
1) posiadania polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosei eywilnej obejmuj~cej szkody b~d~ce nast~pstwem

udzielania swiadezen zdrowotnyeh albo niezgodnego z prawem zanieehania udzielania swiadezetl zdrowotnyeh
- zgodnie z art. 25 us!. I pk!. I ustawy 0 dzia/alnosci leezniczej oral Rozpor~dzenia Ministra Finans6w z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi~owego ubezpieezenia odpowiedzialnosei cywilnej podmiotu
wykonuj~eego dzialalnosc leeznie~ (Dz. U. 2019 I., poz. 866), najp6:!niej w terminie 7 dni od daty zawareia
umowy, 0 ile powyiSzy dokument nie jest w posiadaniu Udzielaj~eego Zam6wienia,
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2) utrzymywania przez caly okres obowi'!Z)'Wania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz warto~ci
ubezpieczenia okre~lonych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pk!. I,

3) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsca udzielania ~wiadczen zdrowotnych oraz przedlotenia Udzielajqcemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~cego zlotenie wniosku 0 w/w wpis w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy pod rygorem rozwi~zania umowy, 0 ile powytszy dokument nie zostal dol~czony do umowy.

4) posiadania i przedlotenia za~wiadczenia lekarza medycyny pracy dotyczqcego uprawnien zwiqzanych ze
~wiadczeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanitarno-epidemiologicznych.

~ 18
1. W zwi~zku z udzielaniem ~wiadczen zdrowotnych obj~tych zam6wieniem Przyjmuhcy zam6wienie

zobowi¥any jest do wydawania pacjentom za~wiadczen 0 czasowej niezdolno~ci do pracy oraz wystawiania
recept zgodnie z wymogami okre~lonymi w przepisach prawa.

2. Realizuj~c przedmiot umowy Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~ny jest do wystawiania recept na produkty
lecznicze zlecone pacjentom w zwi¥ku z udzielonymi im ~wiadczeniami zdrowotnymi z zachowaniem wszelkich
wymog6w okreSlonych przepisami prawa i wymogami Narodowego Fundus'll Zdrowia. Recepty wystawiane
pacjentom w zwi¥ku z wykonywaniem ~wiadczen obj~tych niniejsza umow~ sporzqdzane s~ na drukach oraz w
systemie teleinformatycznym udost~pnianych przez Udzielajqcego Zam6wienia.

~ 19
1. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi¥uje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych powzi~l

wiadomo~c przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnic~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekstjedn. Dz. U.
z 20 J 9 r., poz. 1010 z p6in. zm.) oraz podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych,
zgodnie z wymogami obowi¥uj~cymi u Udzielajqcego zam6wienia.

2. Udziclajqcy zam6wienia powierza Przyjmujqcemu zam6wienie dane osobowe pacjent6w, obejmuj~ce dane
wyszczeg61nione w rozporzqdzeniu Minisua Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzaj6w, zakres6w
i wzor6w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz ustawy
o ~wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ~rodk6w publicznych (tekstjedn. Dz. U z 2020 r., poz. 1398
z p6in. zm), kt6re to dane Przyjmujqcy zam6wienie zobowi¥uje si~ przetwarzac zgodnie z przepisami ustawy 0

ochronie danych osobowych.

3. Przyjmujqcy zam6wienie o~wiadcza, te znany jest mu fakt, it tre~c niniejszej umowy, a w szczeg6lno~ci
przedmiot umowy i wysoko~c wynagrodzenia stanowi~ informacj~ publiczn~ w ro'llmieniu art. I us!. 1 ustawy
z dnia 6 wrze~nia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (tekstjedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z pMn. zm.),
kt6ra podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeteniem us!. 4.

4. PI'Z)'jmujqcy zam6wienie wyrata zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w ust. 3, zawartych w
niniejszej umowie dotyczqcych go danych osobowych w zakresie obejmuj~cym imi~ i nazwisko, a takte inne dane
wymagane przcz Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. D1a cel6w zwi~zanych z realizacj~ umowy Udzielajqey zam6wienia upowamia Przyjmujqcego zam6wienie do
przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmujqey Zam6wienie udzielac b~dzie ~wiadczen
zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwi~zanych z realizacj~ zleconych niniejszq umow~ ~wiadczell zdrowotnych
oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawy
o ~wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ~rodk6w publicznych. Przetwarzanie danych osobowych
przez Przyjmujqcego zam6wienie dokonywane jest na sprz~cie informatycznym nale4cym do Udzielajqcego
zam6wienia i podlega przepisom reguluj~cym zasady ochrony danych osobowych i procedurom obowi~zuj~cym
u Udzielajqcego zam6wienia i z tego tytulu Przyjmujqcy zam6wienie ponosi odpowiedzialno~c wynikaj~q z
ww. przepis6w oraz przepis6w dotyczqcych ochrony danych osobowych. Upowatnienie do przetwarzania danych
osobowych oraz O~wiadczenie podpisanc przez Przyjmujqcego zam6wienie stanowi~ integraln~ cz~~c umowy.

po
1. Przyjmujqcy zam6wienie uprawniony jest do przerw w "'ykonywaniu ~wiadczen nie przekraczaj~cych l~cznie 30

dni kalendarzowych rocznie, przypadaj~cych w okresie obowi¥ywania umowy, kt6re to dni uwzgl~dnia si~ w
harmonogramach sporzqdzanych przez Udzielaj~cego zam6wienie, w tym przerw zwi~zanych z potwierdzonym
udzialem Przyjmujqcego zam6wienie w szkoleniach, sympozjach, zjazdach.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w us!. I wymaga zgody Udzielaj~cego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie

z harmonogramem przez Przyjmujqcego zam6wienie, w przypadku niezdolno~ci do wykonywania ~wiadczell
spowodowanych chorob~, udokumentowanych zMwiadczeniem lekarskim, 0 ile Przyjmujqcy zam6wienie
niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajqcego zam6wienia.

pi
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujqcego zam6wienie ad wykonywania ~wiadczen
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyja~niaj~cego, w przypadku gdy do Udzielajqcego
zam6wienia wplynie skarga lub zastrzetenie dotyczqce sposobu wykonywania, przez Przyjmujqcego zam6wienie,
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swiadczen zdrowotnych obj~tych niniejsZlj umowq, w tym zwiqzanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej
bqdz przekazywaniem danych wymaganych przez NFl.

p2
Umowa ulega rozwiqzaniu w nast~pujqcych przypadkach;

I) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kazdej ze Stron z zachowaniem 3 miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zamowienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyczyn stanowi~cych naruszenie istotnych warunk6w umowy, lei:qcych po stronie Przyjmuj~cego
zamowienie, a dotycZljcych:
a) ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~ienia ich zakresu lub ich niewlasciwej i10sci i jakosci;
b) nie przedstawiania w ustalonym niniejsZlj umowq terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
c) uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielaj~cego zamowienia zgodnie z procedurami

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, jesli zwiqzane sq one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub
przepis6w prawa regulujqcych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych;

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

jeieli Przyjmuj~cy zamowienie narusza inne nii wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy, istotne dla
zapewnienia prawidlowej realizacji przedmiotu zam6wienia,

6) z dniem nast~pujqcym po dniu, w kt6rym nastqpilo przekroczenie wartosci umowy,
7) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zamowienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku braku finansowania swiadczen obj~tych umowq przez publicznego platnika (NFl).

p3
I. Udzielajqcy zamowienia uprawniony jest do rozwiqzania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym, jeieli Przyjmuj~ey zamowienie railjco narusza postanowienia umowy, tj.:

1/ utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2/ przeni6s1 prawa i obowi'lZki wynikajqce z niniejszej umowy na osob~ trzeciq bez zgody Udzielaj~eego

zam6wienia,
3' nie dotrzymal warunk6w okreSlonych w ~17 pkl.. I, 2 i 4 i ~19 ust. Iumowy,
4/ railjco naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za rai:qce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w ust. I pkt. 4 uznaje si~
naruszenie obowi'lZk6w wynikajqcych z ~3 i ~19 ust.1 niniejszej umowy, kt6rych Przyjmujqcy zamowienie nie
zaniechal, pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zamowienia pisemnego wezwania do ich zaprzestania, a takie
naruszania obowhlzk6w zwiqzanych z bezpieczenstwem pacjent6w.

p4
Udzielaj~cy zamow;enia uprawniony jest do odstqpienia od umowy w przypadku, w kt6rym ulegnie rozwiqzaniu
umowa zawarta przez Udz;elaj~cego zamowienia z Narodowym Funduszem ldrowia. Oswiadczenie 0 odstqpieniu
od umowy Udzielaj~ey zamowienia zloZy Przyjmuj~cemu zamowienie na pismie, niezwlocznie po uzyskaniu
slOsownej informacjL

ps
Przyjmuj~ey zamowienie uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku railjcego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotycZljcych zwloki w wyplacie
wynagrodzenia, 0 kt6ry"" mowa w ~ 9 list. 3 przekraczajqcej 30 dni. po uprzednim wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielajqeego zamowienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

p6
I. W zakresie nieuregulowanym niniejsZlj umowq majq zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane

w niniejszej umowie.
2. Realizacj~ obowiqzk6w wynikajqcych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmujqcy zamowienie.

p7
Umow~ sporZljdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaidej ze Stron.

p8
lmiany do umowy dokonywane sq w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewainosci.

p9
Spory powstale na tie realizacji n!nleJszej umowy, kt6rych nie uda si~ zalatwic polubownie, rozpatruje Sqd
powszechny wlasciwy dla siedziby Udzielajqcego zamowienia.

.......................................... . .
Przyjmuj~cy zamow;en;e Udzielaj~cy zamowienia

• niepotrzebne zostanie skreSlone
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KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie 7 an. 13 us!. I Og61nego Rozpor"ldzenia 0 Ochrenie Ilanych (ROllO) infonnujemy, ze:

I. Administratorem c/anych osobo •••..ych P17J'lmujqcego Zamowienie jest Szpital Wolski im. elr Anny Gas/yilSkie)
Samod::ie/nego Publicznego lakladu Opfeki Zdrowotnej w Wars:awie, adres: uf. Kasprzaka 17, 01-2/1 Wars:awa;

2. Administrator w)'Znaczyllnspektora Ochrony Danych, ::kldrym mogq sif Pa;JStwo komaktowac w sprawach przetwar=ania
Panstwa danych osobowych za posrednictwem poczty elekJronicznej: iod@wolski.med.p/:

3. Administrator brdzie pr:etwarzal Pa11stv.'adane osobowt! no podstawie art. 6 usi. I lit. b)RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbfdne w celu wykontmia umo\tJ', kJore) slronq jest o$obo, krart) dane dotyczq, tub do podifeia clzia/an no tqdanie
050b)'. !dofe} dane dotye:q, pr=ed zawardem umo"J'.

4. Da"e osobowe mogq bye udoslrpnione innym uprawnionym podmiolom, no podstawie przepisow, a taee no rzeez
podmiotow, : kJorymi Administrator zawarl umowr w zwiqzkll : reali:aejq uslug na rzeez AdminislralOra (np. Iwncelariq
pral',:nq, dostaweq oprogramowonia, !ewnftr=nym audytorem).

5. Administralor nie :amier::a pr=elw::ywac PanslWa danych osobowych do patistwa trzedego Ilib organizacji
mirtLry-'narodowej:

6. Majq Panstwo prawo uzyskat: kopif swotch danych osobo .•••.J'ch H' siedzibie Administratora.

Dodallwwo :godnie z arl. 13 usl. 2 RODO informujemy, ie;
I. Pa;lStwa dane osobowe bfdq przechowywane przez okres 10 lat od kmka roku kalendarzowego. w ktorym umowa zostala

w)'konana, chyba ie nie:brdny bfd::ie dlu:s::y okres przetwarza"ia "I', :: uwagi no dochod::enie ros::c::en:
2. I'r:ysluguje PanslY.'u prawo dOSlfPU do tresd swotch danyeh. ieh sprostowania lub ogranie::enia pr::elwanania, a talee

prawo do wniesimia spr::eciwu »,obec przetwarzania, prawa do przeniestenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Ij, I're:esa Urzrdu Ochron)' Dan)'ch Osobowych;

3. Poda"ie danych osobo •••..ych jest dobrowolne. jednak::e nie::bfdne do zawarcia umawy. KonsekH:encjq niepodania dan)'ch
OSObOHJ'Chbfd::ie brak reali::acji umow)':

4. Administrator nie podejmuje decy:ji w spos6b zautomaty:owan)' w oparciu 0 Pa,istwa dane osobowe.

dOlo ipodpis Prr;yjmujqcego zamowienie



Ullqcznik nr I do umowy na udzielanie
calodobowych specjalistycznych iwiadczen
zdrowotnych w Szpita/nym Oddzia/e
Ratunkowym

MIESI~CZNY HARMONOGRAM Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W SZPIT ALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

mics illc............... ro k •..••.•.•.•...•.•.••..•.•••.••.••.••...
.........................................................................................................................................

(imi~ i nazwisko lekarza )

DZIEN ODGODZINY: DO GODZINY: ILose 12-STO GODZINNYCH CYKLI
WDANYM DNIU

Razcm

pjecz~c i podpis lekarza



Zalqcznik nr 2 do umowy na udzie/anie
ca/odobowych specja/istycznych swiadczen
zdrowotnych w Szpita/nym Oddzia/e
Ratunkowym

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

m icsill c ...............•..•..•..•....•....•..... ro k •....•..•..•.••....•............•..•..•

.........................................................................................................................................
(imic; i nazwisko lekarza )

DZIEN OD GODZINY: DO GODZINY: ILose I2-STO GODZINNYCH CYKLI
WDANYM DNIU

Razem

Czy uzupelniono dokumentacj~ medycznq: 0 - tak I 0 - nie .1

.,)- zaznac~'c odpowiednie

..........................................
piecz~c i podpis lekarza piecz~c ipOOpisosoby zatwierdzajqcej



Zalqeznik Nr 4a do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 160/2020

z dnia 09.10.2020 r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALNYM ODDZIALE

RATUNKOWYM

zawarta w dniu 2020 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publieznym Zakladem Opieki Zdrowotnej,
zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.SI. Warszawy, XII Wydzial Gospodarezy, pod nr KRS:0000226288,
posiadaj~eym NIP 527-10-45-483 oraz REGON 011035381, reprezentowanym przez:
Dyrektora - Roberta Mazura

zwanym dalej Udzielaj~eym zam6wienia

a

Panem/~ , prowadZljeym/~ dzialalnose gospodareZlj pod firm~ " ", na podstawie wpisu do
Centralnej Ewideneji i Informaej i 0 Dzialalnosei Gospodarezej z siedzib~ pod adresem: ,
Wpisanym/~ do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnose leeznieZlj or , or PWZ ,
Posiadaj~eym/~ NIP i REGON .
Zwanym/~ dalej Przyjmuj~eym zam6wienie

I~eznie zwanyeh Stronami

Przyjmujqey zamowienie zoslal wybrany w wyniku konkursu oferl na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen
zdrowotnyeh przez podmioty okreilone w art. 26 usl. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei leezniezej
(Iekstjedn. Dz. U. z 2020 r..poz. 295 z poin. zm.).

~ 1
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zam6wienia na wykonywanie przez Przyjmuj~eego zam6wienie

ealodobowyeh, swiadezen zdrowotnyeh na rzeez paejent6w Udzielaj~eego zam6wienia, realizowanyeh w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego (SOR), w tym dla paejent6w b~d~eyeh
swiadezeniobioreami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki
zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh publieznyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z p6m.
zm.).

2. Przyjmujqey zam6wienie oswiadeza, it posiada kwalifikaeje i uprawnienia niezb~dne do wykonywania
zleeonyeh swiadezen zdrowotnyeh wymaganyeh dla lekarzy nie b~d~eyeh lekarzami systemu, a wehodZljeyeh w
sklad zasobu kadrowego szpitalnego oddzialu ratunkowego, 0 kt6rym mowa w S 12 rozporZljdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 ezerwea 2019 r. w sprawie szpitalnego oddzialu ratunkowego (tekstjedn. Dz. U. z 2019 r. poz.
1213). Dokumenty potwierdzaj~ee wymagane kwalifikaeje, tj. m.in. prawo wykonywania zawodu lekarza,
stanowi~ integraln~ e~se niniejszej umowy.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do wykonywania ealodobowyeh ,wiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, polegaj~eyeh na zabezpieezeniu funkejonowania Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego, pod sta/ym nadzorem obeenego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lekarza systemu, zwanyeh
dalej ,wiadezeniami zdrowotnymi, w 12-sto godzinnyeh eyklaeh, kt6ryeh ilose okreSiona zostala w S 10 ust. I, a
w szezeg61nosei do:

a) udzielania swiadezen zdrowotnyeh polegaj~eyeh na wykonywaniu ezynnosei medyeznyeh slu~eyeh
diagnostyee i podj~ciu leezenia w zakresie niezb~dnym do stabilizaeji funkeji tyeiowyeh os6b znajduj~eyeh
si~ w stanie naglego zagro!enia tycia lub zdrowia, w tym przeprowadzaniu badania lekarskiego oraz
wykonywaniu wszelkieh ezynnosci zwi~zanyeh z zapewnieniem paejentom kontynuaeji leezenia
adekwatnego do ieh stanu zdrowia,

b) udzielania ,wiadezen zdrowotnyeh oraz porad obejmuj~eyeh ,wiadezenia diagnostyezno - leeznieze
paejentom hospitalizowanym w SOR.

4. Swiadezenia, 0 kt6ryeh mowa w usl. 2 udzielane b~d~ w eyklaeh trwaj~eyeh do 12 kolejnyeh godzin, zar6wno
w dni powszednie (I~eznie z sobotami) oraz w niedziele i ,wi~ta, w godzinaeh od 8.00 do 20.00 lub od 20.00 do
8.00 dnia nast~pnego, przy ezym po katdym zakonezonym eyklu Przyjrnujqey zam6wienie ZObOWi~
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do przekazania lekarzom przejmuj~cym realizacj~ swiadczen zdrowotnych w ramach kolejnych cykli wszelkich
danych 0 pacjentach pozostaj~cych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, obejmuj~cych dane istatne dla
dalszego procesu leczniczego danego pacjenta - bez prawa do odr~bnego wynagrodzenia.

5. W ramach udzielania swiadczen stanowi~cych przedmiot niniejszej umowy Przyjmujqcy zamowienie jest
zobowiazany do sporl'ldzania i przekazywania raport6w lekarskich w spos6b przyj~ty u Udzielajqce20
zam6wienia.

6. Za wykonywanie czynnosci, 0 kt6rych mowa w ust. 5 Przyjmuj~cemu zam6wienie nie przysluguje dodatkowe
wynagrodzenie.

7. Udzielajqcy zamowienia dopuszcza moiliwosc udzielania swiadczen zdrowotnych obj~tych niniejsl'l umow~
w ilosci nie wi~kszej nii 2 nast~puj~ce bezposrednio po sobie 12-sto godzinne cykle, tj. udzielania swiadczen nie
dluiej nii przez 24 kolejne godziny, z zastrzeieniem ust.6 niniejszego paragrafu.

8. Swiadczenia zdrowolne obj~te przedmiotem umowy b~dq realizowane przez Przyjmujqcego zamowienie
przy stalej wspolpracy i pod stalym nadzorem merytorycznym wykonywanym przez lekarza systemu w
rozumieniu ustawy 0 Panstwowym Ratownictwie Medycznym, tj. przez lekarza systemu .....................• a
w razie jego nieobecnosci przez innego, wskazanego przez niego lekarza systemu.

P
1. Przyjmujqcy zamowienie zobowi~uje si~ do udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ I

w dniach i godzinach okreSionych w harmonogramie, sporl'ldzanym w formic pisemnej - wed lug wzoro
stanowi~cego Zal~cznik nr I do niniejszej umowy - na okresy miesi~czne, uzgodnionym z Kierownikiem
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub inn~ osob~ wskalOn~ przez Udzielajqcego zamowienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6rych mowa w ust. I podlegaj~ kaidorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskalOn~ przez
Udzielajqcego zamowienia, przed rozpocz~ciem miesi~ca kt6rego dotycl'l.

3. W rarnach przedmiotu umowy Przyjmujqcy zamowienie zobowi~zuje si~ do uczestniczenia, nie wi~cej nii raz
w miesi~cu przez maksymalnie 2 godziny, pOlOharmonogramami opisanymi w ust. 1 i 2, w organizowanych przez
Udzielajqcego lOmowienia spotkaniach dotycl'lcych funkcjonowania SOR oraz standard6w medycznych
w dziedzinie ratownictwa medycznego bez dodatkowego ••••ynagrodzenia oraz uczestniczenia w odprawach
i innych spotkaniach personelu medycznego, organizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 0 kt6rych
mowa w Regulaminie tego Oddzialu.

p
Przyjmujqey zamowienie zobowi~uje si~ do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ I nmleJszej umowy
i oswiadcza, ii wykonywac je b~dzie z lOchowaniem naleiytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wiedl'l medyczn~
i standardami post~powania obowi~uj~cymi w zakresie medycyny ratunkowej, na lOsadach wynikaj~cych z ustawy
o lOwodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 514), ustawy 0 dzialalnosci leczniczej (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z pOin. zm) ustawy 0 Panstwowym Ratawnictwie Medycznym (Dz. U. z 2020r., poz.
882 z p6m. zm.), ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz.
U z 2020 r., poz. 1398 z p6tn. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r., poz. 849 z p6m. zm.), Rozporl'ldzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego z dnia 27
czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1213) ustawy 0 ochronie danych osobowych i innych przepis6w regulujqcych
zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie
b~d~cych przedsi~biorcarni.

g4
I. Swiadczenia zdrowotne obj~te nmleJsl'l umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmujqcego zamowienie

w siedzibie Szpitala Wolski ego, w szczeg6lnosci w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, przy uiyciu sprz~tu
medycznego oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu znanalz kt6rymi zostal lOpoznany przez
Udzielajqcego zamowienia najp6miej w dniu rozpocz~cia udzielania swiadczen', stanowi~cych wlasnosc
Udzielajqcego lOmowienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczen
obj~tych niniejsl'l umow~.

2. Przyjmujqcy zamowienie zobowi~uje si~ do korzystania z pomieszczen oraz sprz~tu
i aparatury medycznej, nale~cych do Udzielajqcego lOmowienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmujqcy zamowienie zobowi~uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medycznego nale~cego do
Udzielajqcego zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialan lOwinionych przez Przyjmujqcego zamowienie.

gs
Umowa zostaje lOwarta na czas okreslony, tj. w okresie od dnia 0 I. t 1.2020 r. do dni. 31.12.21121 r.

~6
Zlecenia na badanie diagnastyczne i transport b~d~ wystawiane przez Przyjmujqcego zamowienie, wedlug zasad
obowiqzuj~cych u Udzielajqcego zamowienia, z kt6rymi Przyjmujqcy zamowienie zostal lOpoznany.



P
I. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi¥uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezen zdrowotnych

wskazanyeh w umowaeh zawartyeh przez Udzielaj~cegu zamowienia z Narodowym Funduszem ldrowia
i innymi podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowi¥uj~eyeh u Udzielaj~cego zamowienia.

2. Nie pomiej niz z dniem zawareia umowy Przyjmuj~cy zamowicnic zobowi~zany jest do zapoznania si~
z zasadami i proeedurami funkejonowania Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Szpitala Wolskiego, wynikaj~eymi
z Regulaminu SOR oraz pozostalyeh aktow wewn~trznyeh obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~cego Zamowienia
dotye~eyeh Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, kt6re zostaly Przyjmuj~cemu zamowienie udost~pnione.
Realizaej~ ww. obowi¥ku Przyjmuj~cy zamowienie potwierdza podpisem na niniejszej umowie.

3. Na ~danie Udzielaj~cego zamowienia, Przyjmuj~cy zamowienie zobowi¥3ny jest do przedstawienia
znajduj~eyeh si~ w jego dyspozyeji dokument6w zwi¥3nyeh z realizaej~ przedmiotu umowy wymaganyeh przez
NFl lub innego platnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~cego zamowienia.

~8
Przyjmuj~cy zamowienie zobowi¥uje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz
dokumentaeji wymaganej przez NFl, zgodnie z wymogami obowi~zuj~eymi w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh
przedsi~bioreami oraz przepisami i zasadami obowi¥uheymi u Udzielaj~cego zamowienia, w tym z uzyeiem
systemu informatyeznego Szpitala Wolski ego, w tym dotyez~eymi proeedur zwi~zanyeh z oehron~ danyeh
osobowyeh.

~9
I. la zrealizowane swiadezenia zdrowotne Przyjmuj~cemu zamowienie przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie

w kwocie stanowi~eej Boezyn liezby godzin zrealizowanyeh przez Przyjmuj~cego zamowienie w danym
miesi~eu przez stawk~ godzino~ w kwoeie zl brulto (slownie: ).

2. Nalemosei z tytulu realizaeji umowy za okres sprawozdawezy Udzielaj~ey zamowienia wyplaea, za miesi~e
poprzedni, w terminie do 30 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmuj~cego zamowienie prawidlowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonymi sprawozdaniami, 0 kt6ryeh mowa w 91 I. Potwierdzeniem dostarezenia faktury
wraz ze sprawozdaniami jest data wplywu oznaezona prezentat~ Kaneelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

3. Podstaw~ wystawienia faktury uprawniaj~eej Przyjmuj~cego zamowienie do otrzymania zaplaty jest zal~ezenie
do niej sprawozdania zatwierdzonego przez Udzielaj~cego zamowienia, stanowi~eego potwierdzenie zar6wno
Bosci godzin swiadezen zrealizowanyeh w danym miesi~eu, jak i prawidlowe dokonanie wszystkieh wymaganyeh
wpis6w do dokumentaeji medyeznej paejent6w, kt6rym Przyjmuj~cy zamowienie udzielil swiadezen
zdrowotnyeh. Brak zatwierdzonego sprawozdania skutkuje uzoaniem, iz usluga za dany miesi~e nie zostala
zrealizowana.

4. Nalemosc za wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuhcemu zamowieuie na jego
raehunek bankowy wskazany na fakturze. la dzien zaplaty uznaje si~ dzien obei¥cnia raehunku bankowego
Udziel.j~cego z.mowieui •.

~ 10
I. Minimalna ilosc 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w 91 ust. ~ wynosi

...... eykl ( godzin) w miesi~cll. Przeei~(na maksymalna ilosc 12-;(0 godzinnych cykli IId/ieiania
,wiadeLer, zdrowotnyeh w stosunku miesi~eznym nie powinna przekroezye cyldi ( godzin).

2. L~ezna szaeunkowa wartose umowy wynosi brutto (slownie: ).

3. Wynikaj~ee z list. I zapotrzebowanie na minimaln~ Bose zakontraktowanyeh 12-sto godzinnyeh eykli udzielania
swiadezen zdrowotnyeh moze ulee zrnniejszeniu w przypadkaeh uzasadnionyeh organizaej~ funkejonowania
kom6rki organizaeyjnej, w kt6rej realizowane s~ swiadezenia b~dt zmniejszeniem srodk6w finansowyeh
IIzyskanyeh od NFl lub innyeh platnik6w. lmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy
miesi~ezne i nie wymaga spo~dzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

4. Udzielaj~cy zamowienia moze powierzye Przyjmuj~cemu zamowienie wi~ks~ Bose swiadezen obj~tyeh
niniejs~ umow~, skutkuj~eyeh przekroezeniem ilosei 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezen zdrowotnyeh
wskazanej w ust. I, w ramaeh srodk6w pieni~znyeh przeznaezonyeh na ieh sfinansowanie poehod~eyeh z NFl
lub od innyeh platnik6w, jednak nie wi~eej niz 0 4 eykle.

~11
1. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi¥3ny jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdan z liezby zrealizowanyeh

pelnyeh 12- sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6tyeh mowa w 9 10 ust. 3 i 4 umowy,
wg wzorn stanowi~cego zal~eznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6ryeh mowa w ust. I oraz 9 10 ust. 3 i 4 skladane s~ po zakonezeniu miesi~ea kalendarzowego
oraz po zatwierdzeniu, w terminie do 5 dnia roboezego kazdego miesi~ea za miesi~e poprzedni. Sprawozdania, po
weryfikaeji przepraeowanyeh godzin oraz realizaeji obowi~zk6w zwi~zanyeh z prowadzeniem dokumentaeji
medyeznej, zatwierdza Kierownik Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub inna osoba wskazana przez
Udzielaj~cego zamowienia.



~ 12
Przyjmuj~cy zamowienie zobowi'lZuje si~ do:

a) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~cego zamowienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkieh danych i informacji niezb~dnyeh do przeprowadzenia
kontroli,

b) noszenia imiennych identyfikatorow przekazanych przez Udzielaj~cego zamowienie w zwi~zku z niniejs~
umow~ i real izaej i pozostalych obowi~zk6w dotyc~eyeh identyfikator6w okreslonyeh w aktaeh
wewn~trznyeh Szpitala Wolskiego,

c) przestrzegania procedur obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~cego zamowienia zwi~nyeh z wykonywaniem
swiadezeIi zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyeznej.

~ 13
Przyjmuj~cy zamowienie nie moze prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosei wykraezaj~eej poza zakres
wynikaj~ey z zawartej umowy i konkureneyjnej wobee dzialalnosei statutowej prowadzonej przez Udzielaj~cego
zam6wienia.

~ 14
Udzielaj~cy zamowienia zobowi~zuje si~ zabezpieezyc obslug~ piel~gniarsk~ oraz administraeyjn~ i gospodarc~
w zakresie niezb~dnym dla realizaeji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizaeji zadaIi obj~tyeh niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~ny jest do wsp6lpraey
z personelem medyeznym zatrudnianym przez Udzielaj~cego zamowienia.

~ 16
I. Przyjmuj~cy zamowienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powsta/e z przyczyn leZlleyeh po jego stronie,

a w szezeg61nosci wynikaj~eyeh z:

a) nieprawid/owego i niezgodnego z obowi~zuj~eymi standardami post~powania medyeznego oraz wymogami
okreslonymi w ustawie 0 zawodaeh lekarza i lekarza dentysty udzielenia swiadezenia zdrowotnego,

b) niewykonania lub niew/aSeiwego wykonania obowi'lZk6w wynikaj~eych z niniejszej umowy, w szezeg61nosci
w wyniku braku wsp6/dzia/ania z lekarzem systemu, 0 kt6rym mowa w ~ I USI. 8 niniejszej umowy,

c) nieprawidlowego wystawiania reeept podlegaj~eyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
d) przedstawienia danyeh stanowi~eyeh podstaw~ rozliezenia niezgodnie ze stanem faktyeznym,
e) nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
f) braku realizaej i zaleeeIi pokontrolnyeh,
g) nieprawid/owego wprowadzania danyeh zwi~zanyeh z realizaej~ proeedur, a wymaganyeh przez NFZ.

2. Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do Zlldania od Przyjmuj~cego zamowienie pokrycia szkody
W)'TZlldzonej niewykonywaniem lub niew/aSeiwym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zamowienie niniejszej
umowy, w tyrn m.in. koszt6w swiadezeIi nieop/aeonyeh przez NFZ lub innyeh p/atnik6w z tego tytulu oraz kar
umownych i obowi'lZk6w odszkodowawezyeh na/otonych na Udzielahcego zamowienia przez NFZ lub innych
p/atnik6w w umowaeh zawartyeh z Udzielaj~cym zamowienia,

3. Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do Zlldania od Przyjmuj~cego zamowienie zap/aty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoezynanie wyznaezonych eykli
z op6mieniem, zawinione przez Przyjmuj~cego zamowienie przerwy w udzielaniu swiadczeIi lub wezdniejsze
opuszezenie SOR, kt6ra to kara przys/uguje Udzielaj~eemu zam6wienie niezalemie od braku zaplaty za katd~
rozpoez~!ll godzin~ sp6mienia lub niewykonywania praey. Wysokosc kary umownej za katd~ rozpoe~t~ godzin~
sp6mienia lub niewykonywania praey wynosi 50% stawki godzinowej okreslonej w ~9 usl. I umowy, Za szkody
przekraezaj~ee wysokosc ww. kary, Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do doehodzenia odszkodowania na
zasadaeh og6lnyeh. W przypadku stwierdzenia Powytszyeh naruszen Udzielahcy Zamowienie zastrzega sobie
prawo potr~eenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturaeh otrzymanyeh od Przyjmuj~cego
Zamowienie.

4. W przypadku nieuzasadnionego rozwi~nia przez Przyjmuj~cego zamowienie niniejszej umowy, samowolnego
zaprzestania realizaeji umowy lub nie zaehowania proeedur dotye~eyeh trybu rozwi~nia umowy Udzielaj~cy
zamowieni. uprawniony jest do Zlldania od Przyjmuj~cego zam6wienie zaplaty kary umownej w wysokosei 20
% wartosei przedmiotu umowy wskazanej w ~ 10 usl. 2.

5. W przypadkaeh innyeh nit wskazane w ust. 2 i 3 lub w przypadkaeh, w kt6ryeh szkoda przekraeza wysokosc
zastrzetonej kary umownej, Przyjmuj~cy zamowienie ponosi odpowiedzialnosc odszkodowawe~ za szkody
spowodowane niewykonywaniem lub niew/aseiwym wykonywaniem umowy na zasadaeh og6lnyeh, okreslonych
w kodeksie eywilnym

~ 17
Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zany jest do:

,)lrllfl<l4 = 7



I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujqcej szkody b~dqce nast~pstwem
udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen zdrowotnych
- zgodnie z art. 25 USI. I pkl. I ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywHnej podmiotu
wykonujqcego dzialalnose leczniczq (Dz. U. 2019 r., poz. 866), najpotniej w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, 0 He powyzszy dokument nie jest w posiadaniu Udzielajqcego Zamowienia,

2) utrzymywania przez caly okres obowiqzywania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wartosci
ubezpieczenia okreslonych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pkt. I,

3) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gowq Rad~ Lekarskq w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przedlotenia Udzielajqcemu zam6wienia
dokumentu potwierdzajqcego zlotenie wniosku 0 w/w wpis w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy pod rygorem rozwiqzania umowy, 0 ile powyzszy dokument nie zostal dolqczony do umowy.

4) posiadania i przedlotenia zaSwiadczenia lekarza medycyny pracy dotyczqcego uprawnien zwiqzanych ze
swiadczeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanitarno-epidemiologicznych.

~ 18
I. W zwiqzku z udzielaniem swiadczen zdrowotnych obj~tych zam6wieniem Przyjmuhcy zamowicnie

zobowiqzany jest do wydawania pacjentom zaswiadczen 0 czasowej niezdolnosci do pracy oraz wystawiania
recept zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach prawa.

2. Realizujqc przedmiot umo"y Przyjmuj~cy zamowienie zobowiqzany jest do wystawiania recept na produkty
lecznicze zlecone pacjentom w zwiqzku z udzielonymi im swiadczeniami zdrowotnymi z zachowaniem wszelkich
wymogow okreslonych przepisami prawa i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Druki recept dostarcza
Udzielaj~cy zamowienia. Recepty wystawiane pacjentom w zwiqzku z wykonywaniem swiadczen obj~tych
niniejsza umowq sporzqdzane sq na drukach oraz w systemie teleinformatycznym udost~pnianych przez
Udzielajqcego Zamowienia.

~ 19
I. Przyjmuj~cy zamowienie zobowiqzuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 ktorych powziql

wiadomose przy realizacji postanowien niniejszej umowy i ktore stanowiq tajemnic~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekstjedn. Dz.
U. z 2019 r., poz. 1010) oraz podlegajq ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie
z wymogami obowiqzujqcymi u Udzielahcego zamowienia.

2. Udzielaj~cy zamowienia powierza Przyjmuj~cemu zamowienie dane osobowe pacjentow, obejmujqce dane
wyszczegolnione w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajow, zakres6w
i wzor6w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 1398
z potn. zm), ktore to dane Przyjmuj~cy zamowienie zobowiqzuje si~ przetwarzae zgodnie z przepisami ustawy 0

ochronie danych osobowych.

3. PrZ)jmuj~cy zamowienie oswiadcza, to znany jest mu fakt, it treSe niniejszej umowy, a w szczegolnosci
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowiq informacj~ publicznq w rozumieniu art. I uSI. I ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (tekstjedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z p6m. zm.),
ktora podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeteniem us!. 4 i 5.

4. Przyjmuj~cy zamowienie wyrata zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 ktorej mowa w us!. 3, zawartych w
niniejszej umowie dotyczqcych go danych osobowych w zakresie obejmujqcym imi~ i nazwisko, a takte inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. DI~ celow zwiqzanych z realizacjq umowy Udzielaj~cy zamowienia upowatoia Przyjmuj~cego zamowienie do
przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy Zamowienie udzielae b~dzie swiadczen
zdrowotnych, w zakresie i dla celow zwiqzanych z realizacjq zleconych niniejszq umow~ swiadczen zdrowotnych
oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych. Przetwarzanie danych osobowych
przez Przyjmuj~cego zamowicnie dokonywane jest na sprz~cie informatycznym nalet:jcym do Udziel.j~cego
zamowicnia i podlega przepisom regulujqcym zasady ochrony danych osobowych i procedurom obowiij'ujqcym
u Udzielaj~ccgo zamowieni. i z tego tytulu Przyjmuj~cy zamowienie ponosi odpowiedzialnose wynikajqcq z
ww. przepisow oraz przepisow dotyczqcych ochrony danych osobowych. Upowatnienie do przetwarzani. danych
osobowych oraz Oswiadczenie podpisane przez Przyjmuj~cego zamowienic st.nowiq integralnq cz~se umowy.

po
I. Przyjmuj~cy zamowienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczeli nie przekraczajqcych Iqcznie 30

dni kalendarzowych rocznie, przypadaj~cych w okresie obowiqzywania umowy, kt6re to dni uwzgl~dnia si~ w
harmonogramach sporzqdzanych przez Udzielajqcego zamowienie, w tym przerw zwiqzanych z potwierdzonym
udzialem Przyjmuj~cego zamowicnie w szkoleniach, sympozjach, zjazdach.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w us!. I wymaga zgody Udzielaj~cego zamowienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunkow umowy nie udziel.nie swi.dczen zdrowotnych zgodnie

z h.rmonogramem przez Przyjmuj~cego zamowienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczen



spowodowanyeh ehorob~, udokumentowanyeh zaSwiadezeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~cy zamowienie
niezwlocmie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajllcego zamowienia.

pI
Udziel.j~cy z.mowieni. uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~cego zamowienie od wykonywania .wiadezen
zdrowotnych, na ezas przeprowadzenia post~powania wyjaSniaj~eego, w przypadku gdy do Udzielaj~cego
zamowieni. wplynie skarga lub zastrzezenie dotye~ee sposobu wykonywania, przez Przyjmuj~cego zamowienie,
.wiadezen zdrowotnych obj~tyeh niniejs~ umow~, w tym zwi~yeh z prowadzeniem dokumentaeji medyeznej
b~dz przekazywaniem danyeh wymaganyeh przez NFl.

p2
Umowa ulega rozwi~niu w nast~puj~eyeh przypadkaeh:

I) z uplywem ezasu, na ktory zostala zawarta,
2) na moey porozumienia Stron,
3) w wyniku o.wiadezenia kaZdej ze Stron z zaehowaniem 3 miesi~eznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku o.wiadezenia UdzieJaj~cego z.mowieni. z zaehowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyczyn stanowi~eyeh naruszenie istotnyeh warunk6w umowy, le!lleyeh po stronie Przyjmuj~cego
zamow;enie, a dotye~eyeh:
a) ograniczenia dost~pno.ei .wiadezen, zaw~zenia ieh zakresu lub ieh niewla.ciwej ilo.ei i jako.ei;
b) nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umow~ terminie wymaganyeh sprawozdan i informacji;
c) uzasadnionyeh skarg paejent6w, uznanyeh przez Udzielahcego zamowienia zgodnie z proeedurami

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, je.1i zwi~ne s~ one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub
przepis6w prawa reguluj~eyeh zasady wykonywania .wiadezen zdrowotnych;

d) w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku o.wiadezenia UdzieJ.j~cego zamowienia z zaehowaniem miesi~eznego okresu wypowiedzenia,

jeteli Przyjmuj~cy zamowienie narusza inne nit wskazane w pkl. 4) postanowienia umowy, istotne dla
zapewnienia prawidlowej realizaeji przedmiotu zam6wienia,

6) z dniem nast~puj~eym po dniu, w ktorym nast~pilo przekroezenie wartosci umowy,
7) w wyniku oswiadezenia UdzieJaj~cego zamowieni. z zaehowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku braku finansowania swiadezen obj~tyeh umow~ przez publieznego platnika (NFl).

~23
I. Udziel.j~cy zamowieni. uprawniony jest do rozwi~nia umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natyehmiastowym,jezeli Przyjmuj~cy zamowienie ra!ljeo narusza postanowienia umowy, tj.:

a) utraeil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
b) przeni6s1 prawa i obowi¥ki wynikaj~ee z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielaj~cego

zamowienia,
c) nie dotrzymal warunkow okreslonyeh w ~17 pkl. I, 2 i 4 i ~19 usl. Iumowy,
d) ra!ljeo naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. za ra!ljce naruszenie pozostalyeh istotnych postanowien umowy, 0 kt6ryeh mowa w usl. I iiI. d uznaje si~
naruszenie obowi~zk6w wynikaj~eych z ~3 i ~19 ust.l niniejszej umowy, kt6ryeh Przyjmuj~cy zamowienie nie
zanieehal, pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zamowieni. pisemnego wezwania do ieh zaprzestania, a takze
naruszenie obowi¥k6w zwi~nyeh z bezpieezenstwem paejent6w.

p4
Udzielaj~cy zamowieni. uprawniony jest do odst~pienia od umowy w przypadku, w kt6rym ulegnie rozwi~zaniu
umowa zawarta przez Udziel.j~cego zamowienia z Narodowym Funduszem ldrowia. Oswiadezenie 0 odst~pieniu
od umowy Udzielahcy zamowienia zloZy Przyjmuj~cemu zamowienie na pismie, niezwloeznie po uzyskaniu
stosownej informaejL

ps
Przyjmuhcy zamowienie uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natyehmiastowym, w przypadku ra!lleego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyc~eyeh zwloki w \Olyplaeie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 przekraezaj~eej 30 dni, po uprzednim wezesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udziel.j~cego zamowienia 0 s!Wierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

. p6
I. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks eywilny oraz przepisy powolane

w niniejszej umowie.
2. Realizaej~ obowi¥k6w wynikaj~eych z art. 304' Kodeksu Praey zapewnia Przyjmuj~cy Zamowienie.

p7
Umow~ spor~dzono w dw6eh jednobrzmi~eych egzemplarzaeh, po jednym dla kazdej ze Stron.

p8
lmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosei.



p9
Spory powstale na tie realizacji nmleJszej urnowy, kt6rych nie uda si~ zalatwic polubownie, rozpatruje S~d
powszechny wlakiwy dla siedziby Udzielajqcego zarn6wienia.

.......................................... . .
Przyjrnujqcy zarn6wieuie Udzielajqcy zarn6wienia

.niepolrzebne skrei/ic

KLAUZlJLA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 us!. 1Og61nogo R()zporz~dzonia 0 Ochronie Danych (ROllO) informujomy. ;0:

I. Adminislrarorem danych osobowych Pl7.yjmujqcego Zamowic"ie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej
Samodzielnego Public:nego 7.akladll Opiek; Zdrowolnej w Warszawie. adres: ul. Kasprzaka /7. OJ-2!1 Warszawa;

2. Administrator wyznaczyi !nspekfora Ochrony Danych. z kJ6rym mogq sir Pans/u'o kontakJowac w sprawach przetwarzania
PafJsn••.a danych 05060"'.1'chXQposrednictwem poczty elektroniczne): iod@wolski.medp/;

3. Administrator brtkie pr.:eMarzal Pansrn'Q dane osobowe na podstaw;e art. 6 ust. 1 lit. b)RODo' tj. pr:etwar=an;e jeM
nie:bfdne w celu wykonania umo\l'Y. ktorej strOflq jest osoba, ktorej dane dotyc:q. lub do podjrcia d:iaiarl no tqdanie
osoh.\/, ktorej dane dotyczq, przed zawarciem umo",y.

4. Dane osobowe mogq bye udostfpnione innym uprawnionym podmiotom. na podslawie pnepisow. a talde na rzec:
podmiofow, : ktor)'mi Administrator zawari umowf w =wiq=!cuz reali:acjq ush'g na nee: Administralora (np. kancelariq
prawnq, dostawcq oprogramowania. zewnrtrznym audylOrem).

5. Administrator nie zamiena przekazywac Panstwa danych osobowych do palmwa Ir:ecief{o tub orKanizacji
mirdzynarodoM'ej;

6. Majq Pm1stwo prawo uzyskae kopir swoich danych osobowych w siedzibie Administralora.
Dodarkowo zgodnie : art. 13 usl. 2 RODO informujemy. ze:

1. PailStwa dane osobowe brdq pr:echoa:vwalle pr:e: okres 10 101od konca roku kalendarzowego. w ktorym umowa :ostala
wykonana. ehyba ze nie:brdny brd:ie diutszy oleres przetwarzania np. : uwagi na dochod:enie ros:c:en:

2. Przys/llguje Panstw" prawo dOSlfPll do IreSd swoich danych, ich sproslowania lub ogranic:enia pr:elwar:ania. a taICe
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pr::etwanania, prawo do pr:eniesienia danych ora: prawo do wniesienia sknrg; do
organunadzorc:ego. tj. Prezl!sa Ur:rdu Ochrony Danych Osobow)'ch;

3. Podanie danych osobo'wych jesl dobrowolne, jednakie niezbrdne do zawarcia umowy. KonseJ,,:wencjq niepodania danych
osohowych bfd:ie brak realiza,]'; umowy:

.J. Administrator n;e podejnmje decyzji w spos6b :automatyzowany w oparciu 0 Panstwa dane osobowe.

data ipodpis Pt7J'jmujqcego tamowienie



Zaiqcznik nr / do umowy no udzielanie
caiodobowych specjaJistycznych iwiadczen
zdrowotnych w Szpita/nym Oddzia/e
Ratunkowym

MIESI~CZNY HARMONOGRAM Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W SZPIT ALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

m ies ill c ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••ro k .

.........................................................................................................................................
(imif; i nazwi sko lekana )

OZIEN 00 GOOZ[NY: DO GOOZ[NY: [LOSe [2-STO GOOZINNYCH CYKLI
WOANYM ONIU

Razem

piecz~c i podpis lekarza piecz~c i pOOpisosoby zatwierdzaj~cej



Zalqcznik nr 2 do Um0ltY no udzielanie
calodobowych specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym

MIESlljCZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

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

.........................................................................................................................................
(imi~ inazwisko Iekana )

DZIEN ODGODZINY: DO GODZINY: ILOSC I2-STO GODZINNYCH CYKLI
W DANYM DNIU

Razcm

Czy uzupelniono dokumenlaej~ medyezn~: 0 - lak I 0 - nie .1
.J _ zaZlluqyc odpowiednle

piecz~c i podpis lekarza piec~c i podpis osoby lOtwierdlOjqcej


