
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 169/2020

z dnia 22.10.2020 r.

SZCZEG6LOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCII SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCII
W ZAKRESIE CIIOR6B WEWNF;TRZNYCH W II ODDZIALE CHOR6B WEWNF;TRZNYCH

Rozdziall. POSTANOWIENIA OGOLNE
I. Niniejsze szczeg6lowe warunki konkursu ofert na zawieranie um6w na udzielanie calodobowych

specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie chor6b wewn~trznych w II Oddziale chor6b wewn~trznych
w godzinach pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w soboty, niedziele i swi~ta w godzinach pomi~dzy 8.00
a 8.00 dnia nast~pnego,

zwane dalej "Szczeg6Jowymi warunkami konkursu ofert" okreSlaj" m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert,
b) kryteria oceny ofert,
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi~zane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ich skladania,
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwi~nych z tymi czynnosciami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zloienia swojej oferty, oferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi
infonnacjami zawartymi w niniejszych SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci
leczniczej (tekstjedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 295 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, 146 us!. I, art. 147 - 150, 151 us!. I,
2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 us!. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 1398 z p6in. zm.) oraz zar~dzenia
Oyrektora Szpitala Wolskiego llir 169/2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na udzielanie
calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie chor6b wewn~trznych w II Oddziale chor6b
wewn~trznych oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym
zakresie, zwanego dalej zar~dzeniem.

4. Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert, przesuni~cia
tenninu sktadania ofert, uniewainienia postcrpowania konkursowego oraz przesunic;cia tenninu rozstrzygnil;cia
postc;powania w przypadku koniec7l1osci uzupemienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie maj~ przepisy i postanowienia wskazane w pkt.
3.

6. Ilekroc w "Szczeg610wych warunkach konkursu ofert" oraz w zal~cznikach do tego dokumentujest mowa 0:
I) ofereneie - to rozumie si~ przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~cy dzialalnosc lecznic~ w formie
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w ustawie 0 dzialalnosci leczniczej.

2) Udzielaj~cym zamowien;a - rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny GostyJiskiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty - rozumie si~ przez to obowi¥uj~cy formularz oferty przygotowany przez Udzielaj~cego
zam6wienia, stanowi~cy zal~CZDikDr 3 do zarz'ldzenia wskazanego w pkt. 3 .,Postanowien og6Inych";

4) przedmiocie konkursu ofert - rozumie siC;przez to caJodobowe specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w
zakresie chor6b wewn~trznych wykonywane w II Oddziale chor6b wewn~trznych w dni powszednie w
godzinach pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w sohoty, niedziele i swi~ta w godzinach pomi~dzy 8.00
a 8.00 dnia nast~pnego. Przedmiot konkursu obejmuje uslugi oznaczone kodem i obj~te kodem CPV 851~ 1200-
5 i 851~IIOO-4.

5) umowie - rozumie siC;przez to wwr umowy opracowany przez Udzielaj'}cego zam6wienia, stanowi'}cy
zal~cznik nr 4 do zar~dzenia wskazanego w pkl. 3 "Postanowien og6Inych".

Rozdzial II. PRZEDMIOT poSn;POWANIA KONKURSOWEGO

I. przedmiotem zam6wienia jest udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie calodobowych specjalistyeznych
swiadczen zdrowotnych w zakresie chor6b wewn~trznych w II Oddziale chor6b wewn~trznych w dni powszednie
w godzinach pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w sohoty, niedziele i swi~ta w godzinach pomi~dzy 8.00 a
8.00 dnia nast~pnego,

2. Wykonywanie .wiadczen zdrowotnych stanowi~cych przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 01.01.2021 r.
do dnia 31.12.2022 r.
t.~czna szacunkowa liczba godzin objc;taprzedmiotem zamowienia wynosi miesi~znie 82,50 godzin (5 dyiur6w po
16,5).
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3. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan~ wybrane najkorzystniejsze oferty, w liezbie
zapewniaj~cej wyczerpanie liczhy godzin przeznaczonych oa wykonywanie swiadczen we wskazanym zakresie,
wskazanej w pkt. 3, zawieraj~ee propozyeje eenowe znajduj~ee pokryeie w wielkosei srodk6w przeznaezonyeh na
sfinansowanie przedmiotu zam6wienia

4. Szczeg610we wa'llnki wykonywania swiadezen okreSlaj~ odpowiednie przepisy, a w szezeg61nosei przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh oraz
postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent moze si~ zapoznae w siedzibie
Udzielaj~eego zam6wienia.

RozdziallII. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~ey prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~ey odpowiednimi
kwalifikaejami (tytul speejalisty lub dla lekarza posiadaj~eego II stopnien speejalizaeji w dziedzinie ehor6b
wewn~trznyeh)

2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w post~powaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze
prowadzonym przez wlaseiw~ okr~gow~ rad~ lekarskij 0 wykonywaniu dzialalnosei leezniezej w formie
indywidualnej speejalistyeznej prakryki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisaeh ustawy 0 dzialalnosei leezniezej.

3. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna, zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadezenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w !resei formularza ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlozenie ofert altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSionymi w "Szczeg6lowyeh wa'llnkaeh konkursu ofert"
na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Liezba deklarowanyeh godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w miesi~eu w Oddziale przezjednego oferenta
nie powinna bye mniejsza niZ33 (dwa dyiury po 16,5).

3. Oferenei ponos~ wszelkie koszty zwi~zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
4. Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zalijezonego wzo'll wraz zal~eznikarni wymienionymi w formularzu

oferty.
5. Oferta winna bye spo~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
6. Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki naleZy spor~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wyl~ezeniem poj~e medyeznyeh.
7. Ofert~ oraz kazd~ zjej s!ron podpisuje oferent osobiSeie.
8. Strony oferty oraz miejsea, w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonane

jedynie poprzez przekreSienie bl~dnego zapisu i umieszezenie obok niego ezytelnego zapisu poprawnego.
9. Oferent moie wprowadzie zmiany lub wycofae zlozon~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlozenie nowej

oferty zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zlozonej wezesniej. Wyeofanie oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~eego zam6wienia 0 tym fakeie. Zmiana oferty poprzez zlozenie
nowej lub wyeofanie oferty moze nast~pie nie p6iniej jednak niz przed uplywem terminu skladania ofert. Wymogi
oznaezenia koperty opisane w pkt. 10 stosuje si~ odpowiednio.

10. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~eznikami naleZy umieseie w zamkni~tej kopereie opatrzonej napisem: ,,Konkars na
specjalistyczne fwiodczenia zdrowotne w zakresie choroh wewnrtrznych w II Oddzloie choroh wewnrtrznych"
i przeslae na adres: Szpital Wolski uJ. Kasprzaka 17, 01.211 Warszawa.

1J. Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega, iz nie jest mozliwe I~ezenie swiadezenia uslug w rarnaeh umowy 0 udzielenie
zam6wienia oa swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem oa podstawie
stosunku praey zawartym z Udzielaj~eym zam6wienia.

12. Oferta zlozona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwi~1 umow~ na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w
zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le4eyeh po stronie
oferenta - podlega odrzueeniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENT ACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

1. W eelu uznania, ze oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowiijZany jest dol~ezye do oferty dokumenty
wskazane w fonnularzu oferty.

2. Dokumenty, 0 kt6ryeh mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadezonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.

3. W eelu sprawdzenia autentyeznosei przedlozonyeh dokument6w Udzielaj~ey zam6wienia moze za4dae od oferenta
przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieezytelna
lub budzi w~tpliwosei co do jej prawdziwosei.

4. Oferent jest zobowiijZany do przedstawienia wpisu do rejest'll podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnose leeznie~ w
formie indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
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o dziaJalnosci lecllliczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolski ego, Paw. 11,pok. lOa do dnia 29 paidziernika 2020 r. do gOdL 10.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~eego zamowienia uprawniony jest Dzia!

Kadr i Szkolen, tel. 022.38.94.888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIi\ZANIA OFERTi\

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

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A

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

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

"Regulaminie praey komisji konkursowej".
4. W razie konieeznosci wyl~ezenia ezlonka komisji konkursowej z przyezyn, 0 ktoryeh mowa w pkt. 3, nowego

ezlonka komisji powoluje Udzielaj~ey zamowienia.
5. Udzielaj~ey zamowienia 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 zamowienia wskazuje nowego przewodnie~eego, joSH wyl~ezenie ezlonka komisji konkursowej

dotyezy osoby pelni~eej t~ funkej~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brakow formalnyeh w z!ozonej ofereie, Komisja konkursowa

wzywa oferenta do ich uzupclnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach na zewDf;trznej stronie intemetowej
Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenta, stwierdzone w
ofercie braki oraz ostatecmy term in ich usuni~cia.

8. W przypadku odrzueenia oferty z przyezyn formalnyeh Komisja konkursowa zamieszcza informaej~ 0 odrzueeniu
oferty na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj~e nazw~
(imi~ i nazwisko) skladaj~eego odrzueon~ ofert~ oraz przyezyn~ odrzueenia oferty.

RozdziallX. MIEJSCE I TERMIN OTW ARCIA OFERT

Olwarcie zlozonyeh ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konfereneyjna
w dniu 29 paidziernika 2020 r. 0 godzinie 12.00.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJi\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA CENA
JEDNOSTKOWA

I. Proponowana przez Udzielaj~cego zam6wienia maksymalna cena 1.3 jedn~ godzinc; udzielania swiadczen
zdrowotnych wynosi:
- dla lekarza posiadaj~eego II stopnien speejalizaeji lub lekarza posiadaj~eego tytu! speejaHsty w dziedzinie ehorob
wewn~trznyeh • 75,00 zl brulto

2. Ceny wskazane w pkt. 1 zostaly przyj~te w op.reiu 0 wielkose srodkow przezn.ezonyeh n. sfin.nsow.nie swi.dezen
b~d~eyeh przedmiotem zamowieni •.

3. Oferty zawieraj~ee eeny przekr.ezaj~ee kwoty wskazane w pkt. 1 uzn.je si~ za nieodpowi.d.j~ee wymogom
form.lnym i podleg.j~ee odrzueeniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert.

Kryteria oeeny
1. Kwalifik.eje oferent. - 20%
2. Doswiadezenie - 20%
3. Cen •• 40%
4. Dost~pnose - 20%

Maksym.ln. liezba punktow za oeen~ ofeTlywynos;: 3,2 pkt.

Ad. I. Kwalifikaeje oferenta.
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Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny kwalifikaeji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj~ee dokumenty stanowi~ee
zal~ezniki do fonnularza oferty:

Tytul speejalisly lub II stopien speejalizaeji w dziedzinie ehor6b wewn~trznyeh - 3 pkl.
ZaSwiadczenia 0 ukonczonych kursach. szkoleniach. warsztatach itp. w zakresie stanowi~cym przedmiot
zam6wienia, z okresu 2015-2020 w ilosci min. 3 sZ!. - 1 pkl.

L~ezna Iiezba punkt6w motliwa do uzyskania przy oeenie kwalifikaeji oferenta wynosi 4 pkt.

Ad. 2. Doswisdczenie.
Komisja konkursowa dokonuj~c oeeny w udzielaniu swiadezen bierze pod uwag~ doswiadezenie oferents wynikaj~ee ze
stazu zawodowego w udzielaniu swiadezen zdrowotnyeh w zakresie ehorob wewn~trznyeh w leeznietwie stacjonamym.
Dokonuj~e oeeny jakosei na podstawie oswiadezenia oferenta (fonnularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje
oferentowi ad 0 do 3 kt. Z odnie z nast u' c i zaJoi:eniami:
Stal zawodowy w udzielaniu swiadczen w zakresie chorob wewn~trznych w lecznictwie Liczha
stac'ooaro m unktow
1 - 5 lat 1 kt.
6-101at 2 kt.
o to' 10 lal 3 kt.

W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata stazu praey zaokr~gla si~ w d61. Oferenci posiadaj~ey
doswiadczenie w udzielaniu swiadczen w zakresie chor6b wewn(ftrznych w lecznictwie stacjonarnym poniiej I roku z
oeeny kryterium "doswiadezenie" otrzymuj~ 0 punkl6w.

dziedzioie chorob wewDPlrzDvch:
CeDa DrODonowana orzez oferenta Liczba DUDktOw
65,01 - 75,00 zl lokI.
60,01 - 65,00 zI 20kt.
55,00 - 60,00 zl 3 nkt.
Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe ponizej 55,00 zI za katd~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh b~d~
uznane za oferty zawieraj~ee ra4co nisk~ een~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzueeniu.

Ad. 3. Cens brullo (bez podslku YAT slsnow; cen~ nello)
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny een zaproponowanyeh przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert zawieraj~eyeh
propozyeje eenowe za jedn~ godzin~ wykonywania swiadezen przewytszaj~ee wartosC srodk6w przeznaezonyeh na
realizaej~ przedmiotu post~powania.
Dokonuj~e oeeny een proponowanyeh przez oferenta w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od
I do 4 pkl. zgodnie z nast~puj~eymi zaloteniarni:

a) D1a oferenlow z lylulem specjalisly w dziedzinie chorob wewD~lrznych lub ze ,pecjslizach II 'Iopnia w

Ad. 4. Do,l~pnosc
D1a swiadezen zdrowotn eh ob' t eh ost waniem konkurso
l\1inimalna ilose odzin oferow8n ch nez ofereota
33 - 49,50
49,49 - 66,00
66,01 - 82,5

eh:

Ocena kODCOW8 orerty - dis katdego z zakres6w - zostanie wyliczona wg nast'lPujSlcegowzoru:
WO = LpK x 20% + LpDI x 20% + LpC x 40%+ LpD2 x 20%

gdzie:
WO - ocena kmieowa oferty
LpK - /iczba punktow wynikajqca z oceny kwafifikacji oferenta
LpDf - /iczba punktow wynikajqca z oceny doiwiadczenia Oalwsci) oferenta
LpC - /iczba punktow wynikajqea z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpD2 - /iczba punlaow wynikajqca z oceny dost~pnosci iwiadczen udziefanych pnez oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

I. Rozstrzygni~cie konkursu oznaeza wskazanie oferent6w wybranyeh w wyniku post~powania konkursowego
zapewniaj~eyeh realizaej~ zapotrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia odnosnie Hosci godzin wykonywania
swiadezen stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali I~eznie ze wszystkieh kryteri6w najwi~ks~ Hose
punkl6w.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofert ogtasza siC; w mleJscu i tenninie okrdlonym w ogtoszeniu
o konkursie ofen, oa tablicy ogtoszen w siedzibie Udzielaj~cego zam6wieoia oraz oa zewncrtrznej stronie
iotemetowej Udzielaj~cego zarn6wienia, podaj'lc nazwer (imicr i nazwisko) oraz siedzibcr (miejsce zarnieszkania
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i adres) OferentalOferent6w, kt6rzy zostali wybrani.
3. Termin rozstrzygni~cia ofert wyznacza si~ na dzieri 09 lislopada 2020 r. 0 godzinie 10.00
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielajqcy zam6wienia wskazuje termin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewainienie post~powania

konkursowego w przypadkach okrdlonych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej.
6. W przypadku przekroczenia liczby godzin obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku

wyboru wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na koniecznosc uwzgl~dnienia ofert spelniajqcych kryteria oceny ofert
na tym samym poziomie punktowym, Udzielajqcy zam6wienia zastrzega sobie prawo okrdlenia w umowie zawartej
w tym oferentami takiej i10sci godzin wykonywania swiadczen. kt6ra umoiliwi dostosowanie warunk6w umo",)' do
zapotrzebowania Udzjelaj~cego zamowienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOL.A WCZE

I. W toku post~powania konkursowego, jednakze przed rozstrzygni~ciem konkursu, oferent mote z10Zyc do komisji
konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskartonej czynnosci, w fonnie pisemnej
umotywowany protest.

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

skladaj(Jcernu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba te z tresci protestu wynika. te

jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powlarza zaskarronq czynnosc.
6. Ofere nt, moze zloZyc do Udzielajqcego zam6wienia odwolanie dotyczqce rozstrzygni~cia konkursu w ciqgu 7 dni od

dnia ogloszenia ° rozstrzygni~ciu.
7. Odwolanie zJozone po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w tenninie 7 dni od dniajego otrzymania. Wniesienie odwoJania wstrzymuje zawarcie

umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Dokumenty dotyczqce post~powania konkursowego przechowywane sq w siedzibie Udzielajqcego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrehora Szpitala Wolskiego Nr 169/2020

z dnia 22.10.2020 r.

Warszawa, dn ia .

Szpital Wolski im. dr Ann)' Gostynskiej
Samodzielny Publiezny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Warszawie
ul. Kasprzaka 17
01 - 211 Warszawa

OF E R TA

na udzielanie ealodobowyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie ehorob

wewn~trznyeh w 11 Oddziale ehorob wewn~trznyeh

Imi~ i nazwisko .

PESEL .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specjal izacja w zakresie (slopien) .

Nr dokumentu potwierdzaj ijcego uzyskan ie tytulu specjalisty .

Nr wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez w/aSciwij

ORL. .

Data wpisu do CEIDG .

NiP REGON .

Nr lelefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

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

przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie calodobowych speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeb w
zakresie ehorob wewn~trznyeh w II Oddziale ehorob wewn~trznych. zgodnie z przedmiotem zamowienia
wskazanym w Szczegolowyeh Warunkach Konkursu Ofert, na zasadach okreSionyeh we wzorze umowy na
udzielanie swiadeze" zdrowotnych obj~tych konkursem.

OFERENT O$WIADCZA. Ii::
I. Zapozna/ si~ z treSciij og/oszenia 0 konkursie, SWKO oraz projektem umowy i nie zg/asza zastrzezen.

2. Swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie. w
miejscu wskazanym przez Udzielajijeego zam6wienia oraz przy utyciu sprz~tu naleZijcego do Udzielajijcego
zam6wienia.

3. Prowadzi indywidualnij specjalistyeznij praktyk~ lekarskij wpisanij do rejestru podmiol6w wykonujijcych
dzialalnosc lecznicZij prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionymi na wst~pie niniejszej oferty.

4. Swiadczen zdrowolnych udzielac b~dzie osobiscie.
5. Posiada ilklualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (oc) na minimalnij kwot~ gwarantowanij

w wysokosci I Zobowiij'uje si~ do przed/otenia kopii polisy oc w lerminie
okre,5lonym we wzorze umowy .•
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6. Oswiadeza, it Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn leZljeyeh po SlTonie
oferenta.

7. Deklaruje minimaln~ Iiezb~ godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w miesi~eu:
• ealodobowe speejalistyeme swiadezenia zdrowotne w zakresie ehor6b wewn~trmyeh w II Oddziale ehor6b

wewn~trmyeh wykonywane w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w
soboty, niedziele i swi~ta w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego: gndzin
wykonywania swiadezen zdrowotnyeh.

8. Proponuje nast~puj~ee warunki wynagrodzenia:
• ealodobowe speejalistyeme swiadezenia zdrowotne w zakresie ehor6b wewn~trmyeh w II Oddziale ehor6b

wewn~trmyeh wykonywane w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w
soboty, niedziele i swi~ta w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego: wysokose stawki w kwocie
............................... zl brulto za I godzin~ wykonywania swiadezen zdrowotnyeh.

9. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zal~emikami od nr 4a do or .

10. Oswiadeza, it swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tym konkursem udzielal w leemietwie staejonamym przez
okres .Iat i zobowi¥uje si~ do okazania na Zljdanie Udzielaj~eego zam6wienia dokument6w
pOlWierdzaj~eyeh wskazan~ Hose lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

1. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG • laL nr 1.

2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnose leemie~ - zgodnie z ustaw~
o dzialalnosci leemiezej • prowadzonego przez ORL - laL nr 2,

3. Poswiadezona kopia nadania NIP - lOL nr 3,
4. Kopie dokument6w dotye~eyeh prawa wykonywania zawodu lekarza posiadanyeh kwalifikaeji, w tym

speejalizaeji - laL nr 4a, 4b, itd. tj.:
- dyplom ukonezenia studi6w;
- prawo wykonywania zawodu lekarza;
_ dokument pOlWierdzaj~ey uzyskanie tytulu speejalisty lub speejalizaeji II stopnia w dziedzinie ehor6b

wewn~trmyeh (dodatkowo ewentualnie: tytul naukowy lub speejalizaeje w dziedzinie kardiologii,
diabetologii, endokrynologii);

- inne dokumenty pOlWierdzaj~ee kwalifikaeje i doswiadezenie zawodowe.

5. Zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeeiwwskazan do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh
przedmiotem zam6wienia - laL nr 5,

6. Kserokopia polisy OC lub zlotone oswiadezenie 0 przedloteniu polisy - laL nr 6,

7. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie ehor6b wewn~trmyeh
w leemielWie staejonamym z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadezone - lOL nr 7.

• nlepotrzebne skrdll~

...........................................................................
(pod pis Ipleclf~ o/eren/a)
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Zalqeznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wo/skiego nr 169/2020

z dnia 22. 10,2020 r.

WZOR UMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W

ZAKRESIE CHOROB WEWNF;TRZNYCH W ODDZIALACH WEWNF;TRZNYCH SZPIT ALA
WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2020 r. w Warszawie

pomif;dzy:

Szpit.lem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Z.kladem Opieki Zdrowotnej,
zarejestrowanym w S,!dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy. pod or KRS: 0000226288.
posiadaj,!cym NIP 527-10-45-483 oraz REGON 011035381. reprezentowanym przez:
Dyrektora - Robert. Mazur.
zwanym dalej Udziel.jqcym z.mowieni.

a

P.nem/q , prowadzqcym/'l dzialalnosc gospodarczq pod firmq " ". na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzibq pod adresem:
.................................... ,
Wpisanym/,! do rejestru podmiotow wykonujqcych dzialalnosc leczniczq or ................• or PWZ .
Posiadaj'lcym/q NIP i REGON .

hlcznie zwanymi Stronami.

Przyjmujqey zam6wienie ZOSla/ wybrany w wyniku konkursu oferl na udzie/anie speeja/istyeznyeh swiadezen
zdrowolnyeh przez podmioty okrd/one w art. 26 usl. 1 USlawy Z dnia 15 kwielnia 2011 r. 0 dzia/a/nosei /eezniezej
(tekstjedn. Dz. U. z 2020 r.. pOZ.295 z p6in. zm.).

~I
J. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zam6wienia na wykonywanie calodobowych specjaJislycznych

swiadczerl zdrowotnych w zakresie chor6b wewn~trznych w 11Oddziale wewn~trznym Szpitala Wolskiego
w dni powszednie w godzinach pomi~dzy 15.35 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w soboly. niedziele i swi~ta
w godzinach pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego, zwanych dalej swiadczeniami zdrowotnymi, dla
pacjent6w Szpitala Wolskiego 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.

2. Przyjmujqcy z.mow;enie zobowiqzuje si~ do wykonywania calodobowych specjalistycznych swiadczerl
zdrowotnych w zakresie chor6b wewn~trznych w II Oddziale wewn~trznym Szpitala Wolskiego w dni
powszednie w godzinach pomi~dzy 15.35 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w soboly, niedziele i swi~ta
w godzinach pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego. a w szczeg6lnosci:
a) udzielania swiadczerl zdrowotnych polegaj,!cych na wst~pnej diagnoslyce i podj~ciu leczenia w zakresie

niezb~dnym do stabilizacji funkcji Zyciowych os6b znajduj'lcych si~ w stanie naglego zagro:!:enia Zycia lub
zdrowia,

b) udzielania swiadczerl zdrowotnych oraz porad obejmuj,!cych swiadczenia diagnOSlyczno - terapeutyczne
pacjentom hospitalizowanym w oddzialach szpitalnych.

3. Swiadczenia. 0 kt6rych mowa w ust. 2 udzielane b~dq w cyklach trwajqcych nie dlu:l:ej ni:!:24 kolejne godziny.
a kolejne cykle nie nast~puj'l bezposrednio jeden po drugim.

4. W ramach udzielania swiadczerl zdrowotnych stanowiqcych przedmiot niniejszej umowy Przyjmujqcy
zamowienie jest zobowiqzany do przekazywania raport6w lekarskich w spos6b przyj~ly u Udziel.jqcego
za mowienia.

5. Za wykonywanie czynnosci. 0 kt6rych mowa w pkt. 4 Przyjmujqcemu zamowienie nie przysluguje
dodatkowe wynagrodzenie.

~2
I. Przyjmujqcy zamowienie zobowi,!zuje si~ do udzielania swiadczerl zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w !i I

w dniach i godzinach okreslonych w harmonogramie, sporzqdzanym wedlug wzoru stanowi,!cego Zalqcznik
nr I do niniejszej umowy. na okresy miesi~czne w formie pisemnej, uzgodnionym z Ordynatorem II Oddzialu
chor6b wewn~trznych lub inn,! osob,! wskazanq przez Udziel.jqcego zamowieni ••
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2. Harmonogram, 0 kt6ryeh mowa w ust. I podlegaj~ kazdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~eego zamowieoia, przed rozpoez~ciem miesi~ea kt6rego dotye~.

p
Przyjmuj~ey zamowienie zobowi¥uje si~ do wykonania uslug, 0 kt6ryeh mowa w ~ I niniejszej umowy
i oswiadeza, i2 wykonywac je b~dzie z zaehowaniem nale2ytej starannosei, zgodnie z posiadan~ wied~
i standardami post~powania obowi¥uj~eymi w zakresie ehor6b wewn~trznyeh, na zasadaeh wynikaj~eyeh z ustawy
o zawodaeh lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 514 z p6in. zm.), ustawy 0 dzialalnosei
leezniezej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z p6in. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 1398 z p6in. zm.), ustawy 0 prawaeh
paejenta i Rzeezniku Praw Paejenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z p6in. zm.) i innyeh przepis6w
reguluj~eyeh zasady udzielania swiadezeIi zdrowotnyeh w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami
oraz ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh (tekstjedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6in. zm.) i innyeh przepis6w
reguluj~eyeh zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadezeIi zdrowotnyeh w podmiotaeh
leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami.

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

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosei w II Oddziale ehor6b wewn~trznyeh, przy Ulyeiu sprz~lu
medyeznego oraz apararury medyeznej, kt6ryeh obsluga jest mu znana, stanowi~eyeh wlasnosc Udzielaheego
zamowienia. Sprz~t i apararura spelniajq wymagania niezb~dne do wykonywania swiadezeIi obj~tyeh niniejs~
umow~.

2. Przyjmujqey zamowienie zobowiqzuje si~ do korzystania z pomieszezeIi oraz sprz~tu i aparatury medyeznej,
nale2qeyeh do Udzielajqeego zamowieni. zgodnie z ieh przeznaezeniem i w eelaeh okreslonyeh w niniejszej
umowie.

3. Przyjmujqey zamowienie zobowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw spr~tu medyeznego nale2qeego do
Udzielaj~eego zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialaIi zawinionyeh przez Przyjmuheego
zam6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na ezas okreSiony od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

~6
Zleeenia na badania diagnostyezne i transport b~dq wystawiane przez Przyjmujqeego zamowienie, wedlug zasad
obowi¥ujqeyeh u Udzielajqcego zamowienia, z kt6rymi Przyjmuj~cy zamowienie zostal zapoznany.

P
I. Przyjmujqey z.mowienie zobowi¥uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezeIi zdrowotnyeh

wskazanyeh w umowaeh zawartyeh przez Udzielaj~cego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia
i innymi podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowi¥ujqeyeh u Udzielaj~cego zamowienia, z kt6rymi to
zasadami zostal zapoznany.

2. Na 2qdanie Udzielajqcego zamowienia Przyjmuj~cy zamowienie zobowiqzany jest do przedstawienia
dokument6w wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadezeIi pod rygorem wypowiedzenia umowy
przez Udzielajqcego zamowieni •.

~8
Przyjmujqcy zamowienie zobowi¥uje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz
dokumentaeji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi¥ujqeymi w podmiotaeh leezniezyeh
nieb~dqeyeh przedsi~bioreami oraz przepisami i zasadami obowi¥uj~eymi u Udzielajqcego zamowienia, w tym
z Ulyciem systemu informatyeznego Szpitala Wolskiego, w tym dotye~eymi procedur zwiqzanyeh z ochronq
danyeh osobowyeh.

~9
I. Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne, 0 kt6ryeh mowa w ~ I Przyjmujqcemu zamowienie przysluguje

wynagrodzenie miesi~eznie w kwocie stanowi~eej i10ezyn wykonanej - zgodnie z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II - Iiezby godzin udzielania swiadezeIi w eiqgu doby przez stawk~ za
godzin~ w wysokosei zl brutto (slownie: zlotyeh).

2. Nalelnosci z tytulu realizaeji umowy Udzielaj~cy zamowienia wyplaea, za miesi~e poprzedni, w terminie do
14 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmujqcego zamowienie prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II. Potwierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezentat~ Kaneelarii Gl6wnej Szpitala Wolski ego.

3. Nalelnosc za wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmujqcemu zamowienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakrurze. Za dzieIi zaplaty uznaje si~ dzieIi obei¥enia raehunku bankowego
Udzielajqcego zamowienia
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~ 10
I. Minimalna ilo~e godzin w stosunku miesi~cznym przeznaczonych na wykonywanie ~wiadczen zdrowotnych,

okt6rych mowa w ~ I wynosi godzin. Przeci~tna maksymalna ilo~e godzin
przewidzianych do realizacji w stosunku miesi~cznym nie powinna przekroczye godzin.

2. L~czna szacunkowa warto~e umowy w okresiejej obowi~zywania wynosi: zl. z zastrzeteniem usl. 4.
3. Wynikaj~ce z usl. I zapotrzebowanie na i1o~e zakontraktowanych godzin udzielania ~wiadczen zdrowotnych

mote ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania kom6rki organizacyjnej, w
kt6rej realizowane s~ ~wiadczenia b~dt zmniejszeniem ~rodk6w finansowych uzyskanych od NFZ lub innych
platnik6w.

4. Udzielaj~cy zamowienia moze powierzye Przyjmujqcemu zamowienie wi~ks~ i1o~e swiadczen obj~tych
niniejs~ umow~ skutkuj~cych przekroczeniem I~cznej szacunkowej warto~ci umowy. 0 kt6rej mowa w usl. 2,
w ramach srodk6w pieni~mych przeznaczonych na ich sfinansowanie pochod~cych z NFZ lub od innych
platnik6w, jednak nie wi~cej nit 0 20%.

~ll
I. Przyjmujqcy zamowienie zobowi~ny jest do skladania miesi~cznych sprawozdan z Iiczby godzin

udzielanych swiadczen zdrowotnych wg wzoru stanowi~cego Zal~cznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w USI. 1 skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po

zatwierdzeniu, w terminie do 5 dnia roboczego katdego miesi~ca za miesi~c poprzedni. Sprawozdania, po
weryfikacji przepracowanych godzin, zatwierdza Ordynator 11Oddzialu chor6b wewn~trznych lub inna osoba
wskazana przez Udzielajqcego zamowienia.

~ 12
Przyjmujqcy zamowienie zobowi¥uje si~ do:

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

2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzielajqcego zamowien!e w zwi¥ku z niniejs~
umow~ i realizacji pozostalych obowi¥k6w dotyc~cych identyfikator6w okre~lonych w aktach
wewn~trznych Szpitala Wolski ego,

3) przestrzegania procedur obowi¥uj~cych u Udzielajqcego zamowienia zwi~nych z wykonywaniem
~wiadczen zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

~ 13
Przyjmujqcy zamowienie nie moze prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalno~ci wykraczaj~cej poza zakres umowy
i konkurencyjnej wobec dzialalno~ci statutowej prowadzonej przez Udzielajqcego zamowienia.

~ 14
Udzielajqcy zamowienia zobowi¥uje si~ zabezpieczye obslug~ piel~gniarsk~ oraz administracyjn~ i gospodarc~
w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizacji zadan obj~tych niniejs~ umow~ Przyjmujqcy zamowienie zobowi~zany jest do wsp6lpracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielajqcego zamowien!a.

~ 16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnose solidam~.
2. Przyjmujqcy zamowienie ponosi odpowiedzialno~e za szkody powstale z przyczyn le~cych po jego stronie,

a w szczeg6lno~ci wynikaj~ce z:
a. niewykonania lub niewlaSciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
b. nieprawidlowego wystawiania recept podlegaj~cych refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
c. przedstawienia danych stanowi~cych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
d. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
e. braku realizacj i zalecen pokontrolnych,
f. nieprawidlowego wprowadzania danych zwi~nych z realizacj~ procedur, a wymaganych przez NFZ.

3. Udzielajqcy zamowienia uprawniony jest do ~dania od Przyjmujqcego zamowienie pokrycia szkody
wyr~dzonej niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmujqcego zamowienie
niniejszej umowy, w tym m.in. koszt6w swiadczen nieplaconych przez NFZ lub innych platnik6w z tego tytulu
oraz kar umownych i obowi~zk6w odszkodowawczych nalotonych na Udzielajqcego zamow;enia przez NFZ
lub innych platnik6w w umowach zawartych z Udzielajqcym zamowienia.

4. Udzielajqcy zamow!enia uprawniony jest do ~dania od Przyjmujqcego zamowien;e zaplaty kary umownej
za niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych cykli
z op6mieniem, zawinione przez Przyjmujqcego zamow;enie przerwy w udzielaniu swiadczen lub
wcze~niejsze opuszczenie 11 Oddzialu chor6b wewn~trznych, kt6ra to kara przysluguje Udzielaj~cemu
zam6wienie niezaJemie od braku zaplaty za katd~ rozpoc~t~ godzin~ sp6mienia lub niewykonywania pracy.
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Wysoko.e kary umownej za kat.dq rozpocz~tq godzin~ sp6fnienia lub niewykonywania praey wynosi 50%
stawki godzinowej okreSlonej w :l 9 us!. I umowy. Za szkody przekraezajqee wysoko.e ww. kary, Udzielajqey
zamowienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadaeh og6lnyeh. W przypadku stwierdzenia
powytszyeh naruszen Udzielajqey Zamowienie zastrzega sobie prawo potrqeenia kary umownej z
wynagrodzenia wskazanego w fakturaeh olrzymanyeh od Przyjmuj~ccgo Zmowienie.

:l 17
Przyjmuj~ey zamowienie zobowiljZ8llYjest do:
I) posiadania polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialno.ei eywilnej obejmujqeej szkody b~dqce

nast~pstwem udzielania .wiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania .wiadezen
zdrowolnyeh - zgodnie z an. 25 us!. I pk!. I ustawy 0 dzialalno.ei leezniezej oraz RozporZljdzenia Ministra
Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieezenia odpowiedzialno.ei eywilnej
podmiotu wykonujqeego dzialalno.e leeznicZlj (Oz. U. 2019 r., poz. 866), najp6fniej w terminie 7 dni od daty
zawareia umowy, 0 ile powy1szy dokument nie jest w posiadaniu Udzielaj~cego Zam6wienia,

2) utrzymywania przez ealy okres obowiqzywania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz wanosei
ubezpieezenia okreSlonyeh w przepisaeh, 0 kt6ryeh mowa w pkt. I,

3) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gowq Rad~ Lekarskq w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsea udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz przedlounia Udzielaj~eemu zamowienia
dokumentu potwierdzajqeego zl01enie wniosku 0 w/w wpis w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy pod rygorem rozwiqzania umowy, 0 ile powytszy dokument nie zostal dolqezony do umowy.

4) posiadania i przedlounia zaSwiadezenia lekarza medyeyny praey dotyeZljeego uprawnien zwiqzanyeh ze
swiadezeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanitarno-epidemiologieznyeh.

~ 18
I. W zwiqzku z udzielaniem swiadezen zdrowomyeh obj~tyeh zam6wieniem Przyjmuj~ey zamowienie

uprawniony jest do wydawania paejentom zaSwiadezen 0 ezasowej niezdolnosci do praey.
2. Reeeply wystawiane paejentom w zwiqzku z wykonywaniem swiadezen obj~tyeh niniejsZlj umowq

sporZljdzane sq na drukaeh oraz w systemie teleinformatyeznym udost~pnianyeh przez Udzielaj~eego
zam6wienia.

~ 19
I. Przyjmuj~ey zamowienie zobowiqzuje si~ do zaehowania w tajemniey wszelkieh informaeji, 0 kt6ryeh powziql
wiadomose przy realizaeji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowiq tajemnie~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 0 zwalezaniu nieuezciwej konkureneji (tekstjedn. Oz.
U. z 2019 r., poz. 1010 z p6fn. zm.) oraz podlegajq oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh
osobowyeh, zgodnie z wymogami obowiqzujqeymi u Udzielajqeego zamowienia.

2. Udzielajqcy zamowienia powierza Przyjmujqeemu zamowienie dane osobowe paejent6w, obejmujqee dane
wyszczeg61nione w rozporZljdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzaj6w, zakres6w
i wzor6w dokumentaeji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Oz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publicznyeh (tekst jedn. Oz. U z 2020 r., poz.
1398 z p6fn. zm), kt6re to dane PrLyjmuj~ey zamowienie zobowiqzuje si~ przetwarzae zgodnie z przepisami
ustawy 0 ochronie danyeh osobowyeh.

3. Przyjmuj~ey zamowienie oswiadeza, 1e znany jest mu fakt, i1 trese niniejszej umowy, a w szezeg61nosci
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowiq informaej~ publieznq w rozumieniu art. I us!. I ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informaeji publieznej (tekst jedn. Oz. U. z 2019 r., poz. 1429 z p6fn.
zm.), kt6ra podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrze1eniem us!. 4.

4. Przyjmuj~ey zamowienie wyra1a zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w us!. 3, zawartyeh
w niniejszej umowie dotyeZljeyeh go danyeh osobowyeh w zakresie obejmujqeym imi~ i nazwisko, a tak1e inne
dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. Dla eel6w zwiqzanyeh z realizaejq umowy Udzielaj~ey zamowienia upowamia Przyjmuj~eego zamowienie
do przetwarzania danyeh osobowyeh paejent6w, kt6rym PrLyjmuj~ey Zamowienie udzielae b~dzie swiadezen
zdrowotnyeh, w zakresie i dla eel6w zwiqzanyeh z realizaejq zleeonyeh niniejszq umowq swiadezen
zdrowotnyeh oraz wymaganyeh stosownymi przepisami ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Prawa Paejenta,
ustawy o.wiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze .rodk6w publieznyeh. Przetwarzanie danyeh
osobowyeh przez Przyjmuj~cego zamowienie dokonywane jest na spr~eie informatyeznym nale1qeym do
Udzielaj~eego zamowienia i podlega przepisom regulujqeym zasady oehrony danyeh osobowyeh i proeedurom
obowiqzujqeym u Udzielaj~eego zamowienia i z tego tytulu Przyjmuj~ey zamowienie ponosi
odpowiedzialnose wynikajqeq z ww. przepis6w oraz przepis6w dotyeZljeyeh oehrony danyeh osobowyeh.
Upowamienie do przetwarzania danyeh osobowyeh oraz Oswiadezenie podpisane przez Przyjmuj~eego
zamowienie stanowiq integralnq ez~.e umowy.

po
I. PrLyjmuj~cy zamowienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadezen:

Strona 4 z 6



a. przerwy nie przekraczajqcej lqcznie 30 dni kalendarzowych przypadajqcej w okresie obowiqzywania
niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 2,

b. przerwy zwiqzanej z potwierdzonym udzialem Przyjmujqcego zam6wienie w szkoleniach, sympozjach,
zjazdach z zastrzeloniem usl. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w USI. I wymaga zgody Udzielajqcego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadclOn zdrowotnych w dniach i godzinach,

o kt6rych mowa w ~ 2, prlOz Przyjmujqcego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania
swiadczen spowodowanych chorobq, udokumentowanych zaSwiadczeniem lekarskim, 0 He Przyjmujqcy
zam6wienie niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajqcego zam6wienia.

~ 21
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujqcego zam6wienie ad wykonywania swiadczen
zdrowolnych, na czas przeprowadzenia posl~powania wyj.sniajqcego, w przypadku gdy do Udzielajqcego
zam6wienia wplynie skarga lub zastrlOzenie dotyczqce sposobu wykonywania, przez Przyjmujqcego zam6wienie,
swiadczen zdrowolnych obj~tych niniejszq umowq, w tym zwiqzanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej
bqdz przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

p2
Umowa ulega rozwiqzaniu w nast~pujqcych przypadkach.:
I) z uplywem czasu, na kl6ry zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadclOnia kaulej ze Stron z zachowaniem 3 miesi~cznego okresu wypowiedlOnia,
4) w wyniku oswiadclOnia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyczyn stanowiqcych ra4ce naruszenie warunk6w umowy, leiqcych po stronie Przyjmujqcego
zam6wienie, a dotyczqcych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadclOn, zaw~lonia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w uSlalonym niniejszq umowq terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielajqccgo zam6wienia zgodnie z procedurami

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, jesli zwiqzane sq one z naruszeniem poslanowien niniejszej umowy lub
przepis6w prawa regulujqcych zasady wykonywania swiadclOn zdrowolnych.

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

jeloli Przyjmujqcy zam6wienie narusza inne niz wskazane w pkl. 4) postanowienia umowy, istome dla
zapewnienia prawidlowej realizacji przedmiotu zam6wienia.

6) z dniem prlOkroclOnia wartosci umowy wynikajqcej z ~ 10 uSI. 2.

~ 23
J. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwiqzanie umowy bez wypowiedzenia lo skutkiem

natychmiaslowym,jeloli Przyjmujqcy zam6wicnie ra4co narusza istotne poslanowienia umowy, tj.:
I) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowiqzki wynikajqce z niniejszej umowy na osob~ trzeciq bez zgody Udzielajqcego

zamowienia,
3) nie dOlrzymal warunk6w okreslonych w ~ 17 pkl. J, 2 i 4 umowy,
4) ra4co naruszyl pozostale istolne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ra4ce naruszenie pozoslalych istolnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w ust. I pkl. 4 uznaje si~
naruszenie obowiqzk6w wynikajqcych z ~ 3 i ~ 19 ust. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmujqcy zam6wienie
nie zaniechal pomimo otrzymania od Udzielajqcego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania
lub naruszenie obowiqzk6w zwiqzanych z bezpieczenstwem pacjenl6w.

p4
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwiqzania niniejslOj umowy bez wypowiedzenia w przypadku,
w kl6rym ulegnie rozwiqzaniu umowa zawarta przez Udzielajqcego zam6wienia z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Oswiadczenie 0 rozwiqzaniu umowy w tym trybie Udzielajqcy zam6wienia zloZy Przyjmujqcemu
zamowienie na pismie, niezwlocmie po uzyskaniu stosownej informacji.

ps
Przyjmujqcy zam6wienie uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skulkiem
natychmiastowym, w przypadku ra4cego naruszenia poslanowien niniejszej umowy dotyczqcych zwloki w
wyplacie wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 usl. I, przekraczajqcej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym
pisemnym powiadomieniu Udzielaj~cego zamowienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyptacie w/w
wynagrodzenia.

~ 26
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszq umowq majq zaslosowanie m.in. Kodeks cywHny oraz przepisy

powmane w niniejszej umowie.
2. Realizacj~ obowi¥k6w wynikajqcych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmujqcy zam6wienie.
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Umow~ sporZlldzono w dw6chjednobrzmi~cych egzemplarzach, pojednym dla kazdej ze Stron.

p8
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

p9
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszechny, wl.sciwy dla siedziby Udzielaj~cego
zamowienia.

Przyjmuj~cy zam"wienie: Udzielaj~cy zamowienia:

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 us!. I Og61negoRozpof7,!dzenia0 Ochronie Danych (RODO) informujemy, 1<:

J. Administralorem danych osohowych Pn.,yjmujqugo Zamowienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gost)'rlSkiej
Samodzielnego Publicznego lakJadu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. adres: ul. Kaspnaka /7. 0/-2/1 Warszawa:

2. Administrator wy;naczyl Inspektora Ochrony Danych. ;; kJ6rym mogq sir Pmistwo wntaktowac w sprawach
pr=etwarzania PO/JSlWadanych osobo»ych za posrednictwem poCZfy e/ektronicznej: iod@wo/ski,med.p/:

3. Administrator bfdzie przerwarzal Panstwa dane osobowe no podrtawie art. 6 usl. I lit. b)RODO, tj. pnetv.'arzanie jest
niezbrdne w celu wykonania umowy. !dore) slronq jest osoba. ktorej dane dotyczq. lub do podj~cia d:ialan na zqdanie
osoby. horej dane dotyczq, pned zawarciem umowy.

-I. Dane osobowe mogq bye udostfpnione innym uprawnionym podmiotom. no podsta •••..i/! przepisow. a wkte na rzec:
podmiotow, z klor)'mi Adminislrator zawar! umowr w zwiqzJ....u ::realizacjq uslug no rzec: AdministralOra ("p. kancelariq
prawnq. doslaweq oprogramowania, z~'nflrznym audYlOrem).

5. Adminislrator nie :amierza przeka....ywae Panstwa danych osobow)'ch do pQ11srn'a tr:eciego lub organizacji
mircL"'ynarodowej,'

6. Ma)q Pans two prawo u:yskac kopir swoich danych osobowych w sied:ibie Administrarora.

Dodatkowo zgodnie z arlo J 3 ust. 2 RODO injormujemy. ie:
J. Panstwa dane osobowe bfdq przechowywane przez okres 10 lot ad !wilea roku kalendarzowego, w ktorym umowa :ostala

'K'y!wnana. chyba ie niezbrdny brdzie dlutszy oves przetwarzania np. : uwagi no dochodzenie ros:c=en;
2. Przys/uguje /'Ql1StwUprawo doslfpu do treici swoich danych. ich sproslowania lub ogrQlzic:enio pnetwar:ania, a talde

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. prawo do przeniesienia danych ora: prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorc=ego. tj. Prezesa Urzrdu Ochrony Danych Osobo'K:vch;

3. Podanie danych osobowychjest dobrowolne.jednakZe nie:bfdne do zawarcia um0ltY. KonseJ.:wencjq niepodania danych
osobowych brdzie brak realizac)i umowy;

4. Administrator nie podejmuje decy:ji w sposob zautomatyzowany w oparciu 0 Panstwa dane osobowe.

data ipod pis PftJ'1muJqcego zamowienle
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Zalqcznik nr I do umolry na udzielanie calodobowych
specjalistycznych iwiadczen zdrowotnych w zakresie
chor6b wewrlrtrznych w Oddzialach wewrlrtrznych
Szpilala Wolskiego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWlADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE CHOR6B WEWN~TRZNYCH W ODDZIALACH WEWN~TRZNYCH SZPIT ALA WOLSKlEGO

w godzinach pomi~dzy 15.35 a 8.00 luh 8.00 a 8.00

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

(imicr i nazwisko lekarza)

WP'Sobej1lluJewylqczllle peille godzmy lub 0.5 godz.

DZIEN OD GODZINY*: DO GODZINY*: SUMAGODZIN
W DANYM DNlU*:

Razem
OJ

piecz~c i podpis lekarza piec~c i poopis osoby zatwierdzaj~cej



Za/qcznik nr 2 do umowy na udzielanie calodobowych
specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
chor6b wewnrtrznych w Oddzialach wewnrtrznych
Szpitala Wolskiego

MIESII;CZNY SPRA WOZDANIE UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE CHOROS WEWNI;TRZNYCH W ODDZIALACH WEWNI;TRZNYCH SZPIT ALA WOLSKIEGO

w godzinach pomi~dzy 15.35 a 8.00 lub 8.00 a 8.00

m,es 'IIc.... ro k .

.....................................................................................................................
(imif; i nazwisko przyjmuj~cego zam6wienie)

WP'S obeJrnuJe wy/qczme peine godzmy lub 0.5 godz.

DZIEN OD GODZINY*: DO GODZINY*: SUMAGODZIN
W DANYM DNIU*:

Razcm
OJ

CZ)' uzupclnioDo dokumentacj~ medycznll: 0 - tak I 0 - nie u)

••I _zaznaczyc odpowiednie

piecz~c i podpis lekarza


