
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpifala Wolskiego nr 8/2021

z dnia ll.01.2021 r.

SZCZEG6LOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAN I ZABIEG6W

ENDOSKOPOWYCH W PRACOWNI ENDOSKOPII
ORAZ POZOSTA WANIE W GOTOWOSCI DO UDZIELANIA WIW SWIADCZEN

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE
I. Niniejsze szczeg610we warunki konkursu ofert na zawieranie um6w na udzielanie nastc;puj(Jcych swiadczen

zdrowotnyeh:
a) wykonywania bad"" i zabieg6w endoskopowyeh w Praeowni endoskopii w godzinaeh pomi,dzy 8.00 a 15.00 w

dni powszednie dla paejenl6w hospitalizowanyeh w oddzialaeh Szpitala Wolskiego oraz
b) pozostawanie w gotowosei do udzielania swiadezen w godzinaeh pomi,dzy 15.00 a 8.00 dnia nast,pnego (w dni

powszednie) oraz pomi,dzy 8.00 a 8.00 dnia nasl,pnego (w soboty, niedziele i swi,ta) oraz ieh wykonywanie w
przypadku zg/oszenia przez Udzielaj~eego zam6wienia pOlrzeby ieh udzielania

zwane dalej "Szczeg6/owymi warunkami konkursu ofelt", okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofelt,
b) krytena oeeny ofelt,
e) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi~ne ze sposobem przygotowania ofelty i trybem ieh skladania,
d) tryb zglaszania i rozpatrywania prolest6w oraz odwo/an zwi¥""yeh z tymi ezynnoseiami.

2. W eelu prawid/owego przygolowania i z/ozenia swojej ofelty, oferenl winien zapoznae si, ze wszystkimi
informaejami zawaltymi w niniejszyeh SWKO.

3. Konkurs ofelt prowadzony jest na podstawie alt. 26 USI. I Ustawy z dnia 15 kwiemia 2011 r. 0 dzia/alnosei leezniezej
(Iekstjedn .. Oz. U. z 2020 r., poz. 295 z p6tn. zm.), alt. 140, alt. 141, 146 USI.1, alt. 147 - 150, 151 USI.1,2 i 4 - 6,
alt. 152, 153 i alt. 154 usl. 1 i 2 uslawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh
ze srodk6w publieznyeh (teksl jedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 1398 z p6tn. zm) oraz ~dzenia Oyrektora Szpitala
Wolskiego Nr 12021 z dnia 11.01.2021 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na ealodobowe speejalistyezne
swiadezenia zdrowotne w zakresie wykonywania badan i zabieg6w endoskopowyeh w Praeowni endoskopii oraz
pozostawania w gotowosci do wykonywania w/w swiadczen oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie
swiadezen zdrowotnyeh w przedmiolowym zakresie, zwanego dalej .. Zar~dzeniem".

4. Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwo/ania konkursu przed terminem skladania ofelt, przesuni,cia
terminu skJadania orert, uniewainienia posterpowania konkursowego oraz przesunic;cia terminu rozstrzygnic;cia
posl,powania w przypadku konieeznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenla.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie majiJ przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.
6. lIekroe w "Szezeg6/owyeh warunkaeh konkursu ofelt" oraz w za/~eznikaeh do tego dokumentu jest mowa 0:

I) oferencie. 10 rozumie si, przez to podmiot, 0 kt6rym mowa alt. 26 usl. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzia/alnosei leezniezej, zarejeslrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnose leeznie~ w formie indywidualnej
speejalistyeznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w ustawie 0 dzialalnosci leezniezej.

2) Udzielaheym zam6wienia • rozumie si, przez 10 Szpital Wolski im. dr Anny GostyJ\skiej Samodzielny
Publiezny Zak/ad Opieki Zdrowolnej;

3) swiadezeniaeb zdrowolnyeh - rozumie si~ przez to swiadezenia, 0 kl6ryeh mowa walt. 5 pkl. 40 ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh i kt6re zostaly wymienione w
ogJoszeniu 0 niniejsZ)11l konkursie ofert. obejrnujllce caJodobowe specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w
zakresie wykonywania badan i zabieg6w endoskopowyeh w Praeowni endoskopii dla paejent6w
hospitalizowanyeh w oddzia/aeh Szpitala Wolskiego, w szezeg61nosci dla os6b b,d~eyeh swiadezeniobiorcami w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w
publieznyeh.

4) formularzu oferty • rozumie si, przez to obowi¥uj~ey formularz ofeny przygotowany przez Udzielaj~eego
zarn6wienia, stanowi'lcy za1llcznik Dr 3 do Zar74dzenia;

5) przedmiocie konkursu oren- rozurnie si~przez to:
a) speejalistyezne swiadezenia zdrowotne w zakresie wykonywania badall i zabieg6w endoskopowyeh

w Praeowni endoskopii w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.00 w dni powszednie dla paejent6w
hospilalizowanyeh w oddzialach Szpitala Wolskiego

b) pozostawanie w gotowosci do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w zakresie wykonywania bad""
i zabieg6w endoskopowyeh w Praeowni endoskopii w godzinaeh pomi,dzy 15.00 a 8.00 dnia nasl,pnego
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(w dni powszednie) oraz pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego (w saOOty, niedziele i swi~ta) oraz ieh
wykonyw.nie w przypadku zgloszeni. przez Udziel.j~eego zam6wieni. potrzeby ieh udzielania - tzw. "tryb
dyi:urowy",

b~d~ee uslug.mi olOaezonymi wg CPV numerami kodu:85121200-5, 85121251-7;
6) umowie - rozumie si~ przez to wz6r umowy opraeow.ny przez Udziel.j~eego zam6wienia, stanowi~ey z.l~eznik

nr 4 do zarZljdzenia wskazanego w pkt. 3 "Post.nowien og6Inyeh".

Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
I. Przedmiotem zam6wieni. jest wykonywanie swiadezen w zakresaeh wymienionyeh w Rozdziale I, usl. I

Postanowien og61nyeh do Szezeg6lowyeh w.runk6w konkursu ofert.
2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wieni. obejmuje okres od dnia 01 lutego 2021

r. do dnia 31 styezni. 2022 r.
3. L~elOa, przeci~tna i szaeunkow. liezb. badan oraz zabieg6w endoskopowyeh do wykonani. wynosi 325:
4. L~elOa i szaeunkowa liezba godzin pozost.wani. w gotowosei do wykonywania badan i zabieg6w w godzinaeh

pomi~dzy 15.00 • 8.00 dni. nast~pnego (w dni powszednie) oraz pomi~dzy 8.00 • 8.00 dni. nast~pnego (w saOOty,
niedziele i swi~ta) srednio w miesi~eu wynosi 400 godzin.

5. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostanie wybrane n.jkorzystniejsze oferty. Maksymalna
przewidywana Hose wybranyeh ofert zawieraj~eyeh propozyeje eenowe lOajduj~ee pokryeie w wielkosci srodk6w
przeznaczonych oa sfinansowanie przedmiotu zam6wienia wynosi 2.

6. Szezeg6lowe warunki wykonywania swiadezen okresl.j~ odpowiednie przepisy, a w szezeg6lnosci przepisy ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publielOyeh oraz
postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski z NFZ, z kt6rymi oferent moi.e si~ zapolOae w siedzibie
Udzielaj~eego zam6wienia.

7. Dni i godziny przelOaezone do realizaeji swiadezen obj~tyeh konkursem, przypadaj~ee w danym miesi~ea najednego
oferenta, stosownie do zapotrzeOOwani. i organizaeji praey Praeowni endoskopii okresla Udzielaj~ey zam6wienia w
harmonogramaeh spo~dzonym przez osob~ wskazan~ przez Udzielaj~eego zam6wienie, odpowiedzialn~ z
koordynaej~ praey w Praeowni endoskopii.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENT6w
1. Ofert~ sklada oferent dysponuj~ey odpowiednimi kwalifikaejami, tj. posi.d.j~ey tytul speejalisty w dziedzinie

gastroenterologiilspecjalizacjf II stopnia w zakresie gastroenterologii.
2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w posterpowaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze

prow.dzonym przez wlaSeiw~ okr~gow~ rad~ lekars4 0 wykonywaniu dzialalnosci leelOiezej w fonnie
indywidualnej speej.listyelOej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepis.eh ustawy 0 dzialalnosei leelOiezej.

3. Oferta zloi.ona przez oferenta powinna bye kompletna, zloi.ona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh
SWKO na fonnularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wieni. oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadezenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w trdci fonnularza ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zlotenie ofert altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSionymi w "Szczeg61owyeh warunkaeh konkursu ofert"

na fonnularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia.
2. Oferenci ponosZlj wszelkie koszty zwi~e z przygotowaniem i zloteniem oferty.
3. Ofert~ stanowi wypelniony fonnularz oferty wg zal~ezonego wzoru wraz zal~elOikami wymienionymi w fonnularzu

oferty.
4. Oferta winna bye sporZljdzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
5. Ofert~ oraz wszystkie zal~elOiki naleZy sporZljdzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wyl~ezeniem poj~e medyelOyeh.
6. Ofert~ oraz kazd~ zjej stron podpisuje oferent osobiseie.
7. Strony oferty oraz miejsea, w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonane

jedynie poprzez przekreslenie bl~dnego zapisu i umieszezenie oOOkniego ezytelnego zapisu poprawnego.
8. Oferent mote wprowadzie zmiany lub wyeofae zloi.on~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlotenie nowej oferty

zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeof.niu oferty zlotonej wezesniej. Wyeofanie oferty nast~puje
poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~cego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez ztoi.enie nowej lub
wyeofanie oferty moi.e nast~pie nie p6iniej jednak nit przed uplywem tenninu skladania ofert. Wymogi olOaezenia
koperty opisane w pkt. 13 stosuje si~ odpowiednio.

9. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~elOik.mi naleZy umidcie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: ,,Konkurs na
calodobowe specjal/slyczne Sw;adczen;a zdrowolne wykonywane w Pracown; endoskopii w okres;e 0/.01.101/ -
31.01.1011 oraz pozoslawan;e w gotowosci do udzie/an;a WM sw;adczen." i przeslae na adres: Szpital Wolski ul.
Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa lub doslarezye osobiseie. Ofert~ ulOaje si~ za zloi.on~ w tenninie, jesli przesylka
wplyn~la do Kaneelarii Szpitala Wolski ego w tenninie wyznaezonym na skladanie ofert.
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10. Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega, it nie jest motliwe I~czenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia oa swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszcgo konkursu z zatrudnieniem oa podstawie
stosunku pracy zawartym z Udzielaj~cym zam6wienia.

II. Oferta zlotona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwi~1 umow, na udzielanie swiadczen zdrowotnych
w zakresie obj,tym przedmiotem niniejszego post,powania w trybie natychmiastowym, z przyczyn le~cych po
stronie oferenta - podlega odrzuceniu.

Rozdzial V, INFORMACJA 0 DOKUMENT ACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
1. W celu uznania, te oferta spelnia wymagane wa'llnki, oferent zobowi~y jest dol~czye do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
2. Ookumenty, 0 kt6rych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii

poswiadczonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.
3. W celu sprawdzenia autentycznosei przedlotonych dokument6w Udzielaj~cy zam6wienia mote ~dae od oferenta

przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi w~tpliwosei co do jej prawdziwosci.

4. Oferent jest zobowi~ny do przedstawienia wpisu do rejest'll podmiot6w wykonuj~cych dzialalnose lecznic~
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofert, sklada si, w siedribie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. lOa do dnia 13 styeznia 2021 r, do godz. 14.00.
2. 00 bezposredniego kontaktowania si, z Oferentami ze strony Udzielaj~cego zam6wienia uprawniony jest Ozial Kadr

i Szkolen, tel. 022-38-94-888.

RozdziaI VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\
Oferent zwi~zany jest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

RozdziaI VIII. KOMISJA KONKURSOW A
I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zam6wienia powoluje komisjl' konkursow~.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb postl'powania okresla "Regulamin pracy Komisji konkursowej"

obowi~zuj~cy na podstawie ~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og61nych".
3. Czlonkiem komisji nie mote bye osoba podlegajqca wylqczeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w

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

komisji powoluje Udzielajqcy zam6wienia.
5. Udzielajqcy zam6wienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreSlonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liczye bl'dzie, pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje nowego przewodnic~cego, jesli wylqczenie czlonka komisji konkursowej dotyczy

osoby pelni~cej tl' funkcjl'.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisjl' konkursow~ brak6w formalnych w zlotonej ofereie, Komisja konkursowa

wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach oa zewn~trznej stronie intemetowej
Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolskl.med.pl podajqc nazwl' (imil' i nazwisko) oferenta, stwierdzone
W ofercie braki oraz ostateczny tcrmin ich usuni~cia.

8. Komisja konkursowa jest uprawniona do weryfikacji dokonanych przez oferenta obliczen opartych 0 zaproponowanq
przez oferenta cenl' jednostkow~ danego swiadczenia i w przypadku stwierdzenia oczywistych pomylek rachunkowych
W obliczeniach opartych 0 wskazane ccny jest uprawniona do ich skorygowania.

9. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacjl' 0 odrzuceniu
oferty na zewnl'trznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj~c nazwl'
(imi, i nazwisko) skladaj~cego odrzucon~ ofertl' oraz przyczynl' odrzucenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERM IN OTWARCIA OFERT

Otwarcie zlotonych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolski ego w Pawilonie II
w dniu 13 styeznia 2021 r. 0 godzinie 14.30.

pok. lOa

Rozdziat X, PROPONOW ANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAM6wIENIA MAKSYMALNA CENA
JEDNOSTKOWA

Proponowana przez Udzielaj~cego zam6wienia maksymalna cena jednostkowa (kt6ra bez podatku VAT jest r6wnorzc;dna
z kwot~ netto) wyoosi:
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I. Za badaoja i zabjegj:

lp. ;\oIzwa 4",illdl'ZCnia 'bksymalna ('cna Przccil;tna. szacunkuwa ilusc
~\tittdrl('nia "" 1'1..:'" swi,lliczcli do wykonania w

mi..:~iij,cll

1 Ga.."tro~kopia.w f)'111I. biopsj", ("ykonana w dni powslcdnk w godz, 90,00 125
X.U -15.UO)

2 Kolonoskopia. w tym z polipcktomi'l ('\\)'konana w dni powszednie 180,00 60
w godz. X.I1-15.00)

3 Gastroskopia. w tym z biopsj", (w lrybic d)"i:urow~'m) 150,00 15

4 Kolonoskopia. w tym z polipcktomi(J (w trybie dyl.urowYIll) 300,00 10

II, 2a gotowoSC do udzjelanja Swjadczep zdrowotnych:

15,00 zl brutlo - za 1 godzin, pozostawania w golowosei do udzielania w/w swiadezen zdrowotnyeb.

Ofeny zawieraj~ee eeny przekraezaj~ee w/w kwoty umaje si, za nieodpowiadaj~ee wymogom formalnym i podlegaj~ee
odrzuceoiu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg. ponii.sl)'ch kryteri6w- i zasad

Kryleria oceny
I. Doswiadczenie - 20%
2. Wa'1osc uslugi Ij, kwoty wskazanej w oferei. dla rubryki "RAZEM" - 60%
3. Cena za gotowosc - 20%

Maksymalnaliezba punkt6w za oeen, ofcny wynosi: 15 punkl6w

Ad. I. Doswiadczenie
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny doswiadczenia oferenta bierze pod uwag, ilose lat pracy oferenta przy
wykonywaniu badari i zabieg6w endoskopowyeh.
Dokonuj~c oceny doswiadczenia na podstawie oswiadezenia oferenta (formularz ofcny) Komisja Konkursowa przymaje
oferentowi od 0 do 7 pkl. zgodnie z nas',puj~cymi zaloz.:niami:

Doswiadczeoie przy wykonywaniu bada" i zabie20w endoskoDowvcb Liczba Dunkl6w
1-2lala I nkl.
3 - 41al 2 Dkt.
5 - 6 lal 3 DkL
7 - 81al 4 Dkl.
8 - 91al 5 nkl
9 - 10 lal 6 pkl
DOW.10 lat 7 Dkl

W przypadku niepelnych la' kalendarzowych niepelne lata stazu praey do 6 miesi,cy zaokr~gla si, w d61. a powyzej 6
miesi,cy zaokr~gla si, w g6r,. Oferenei posiadaj~cy doswiadczenie w praey przy wykonywaniu badari i zabieg6w
endoskopowych poniiej 1 roku z oeeny kryterium "doswiadczenie" otrzymuj~ 0 punkt6w.

Ad. 3. Warto'" uslugi •
Komisj. Konkursowa dokonuj~c oceny ofeny pod wzgl,dem wanosei uslUb~ przeliczanej wedlug miesi,cznego
zapotrzebowania, zaproponowanej przez Oferenta w zto7.onej ofercie w rubryce llRAZEM" przyzoaje Oferentowi ilose
punktow zgodnie z nas',puj~cym sehematem:

Wanose uslugi Liczba punkt6w
36 251,00 - 41 250,00 zl 1 Dkt.
31 251.00 - 36 250,00 zl 2 Dkl.
26 251,00 - 31 250,00 zl 3 pkl.
21 250,00 - 26 250,00 zl 4 pkl.
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Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny warlose; uslugi proponowanej przez Oferenla nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj~eyehpropozyeje eenowe nie maj~eepokryeia w wielkosei srodkow przeznaezonyehna sfinansowanie swiadezen
b~d~eyehprzedmiotemposI~powania,
Oferly wskazuj~eewarlosc uslugi na poziomieponiiej 2\ 250.00 zI b~d~uznane za oferty zawieraj~eera4eo nisk~een~w
stosunku do przedmiotuzamowieniai b~d~podlegalyodrzueeniu.
• Wanosc ustugi obejrnuje wynagrodzenie brutto (r6wnowatne z wartosci~ netto ze \Vzgl~du na zwolnienie z podatku
VAT)

Ad. 3. Cena gotowosc.
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny een za gotowosc zaproponowanyeh przez Oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj~eyeh propozyeje eenowe za jedn~ godzin~ pozostawania w gOlowosei do wykonywania swiadezen
przewyiszaj~e~warlosc srodkowprzeznaezonyehna realizaej~przedmiotu posl~powaniaw przeliezeniuna 1 godzin~.
Dokonuj~eoeeny een proponowanyehprzez oferenla w formularzu ofeny Komisja Konkursowaprzyznaje oferenlowi od
I do 4 kt. z odnie z nasI u. e i zaloieniami:
CeRa ro onowana rzez ofereota Liczba unkt6w
14,01-1500 zl 1 kt.
13,01-14,00 zl 2 kt.
12,01-13,00zl 3 kt.
11,00-12,00 zl 4 kt.
Oferty zawieraj~eepropozyeje eenowe poniiej 1100 zl zajedn~ godzin~ b~d~uznane za oferty zawieraj~eera4eo nisk~
een~w stosunku do przedmiotuzamowieniai b~d~podlegalyodrzueeniu.• Cenyobejmuj~wynagrodzeniebrutto

3. Oeena koneowa oferty. Wybrany zostanie oferent z najwieksza Iiezba punktow. Ostateezna wartosc
zostanie wyliezona wg nastepujaeego wzoru:

WKO;D+WU+CG
gdzie : WKO - oznacza warlose koncowq oferty;

D - oznacza ilose punk/ow uzyskanie dla krylerium doswiadczenia;
WU -oznacza i/oH:punk/ow uzyskanych dla krylerium warlose oferty wg rubryki. RAZEM;
CG - oznacza ilose punk/ow uzyskanych dla krylerium cena z gOlowose.

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNl';CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
I. Rozstrzygni,cie konkursu oznaeza wskazanie oferentow wybranyeh w wyniku post,powania konkursowego

zapewniajqeyeh realizaej, zapotrzebowania Udzielajqeego zamowienia na wykonywanie swiadezen
swiadezen Slanowiqeyeh przedmiot zamowieni., ktorzy uzyskali /qeznie ze wszystkieh kryteriow
najwi,kszq ilose punktow.

2. Rozstrzygni,cie konkursu ofert og/asza si, w miejseu i terminie okreslonym w og/oszeniu
o konkursie ofer!, na tabliey ogloszen w siedzibie Udzielajqeego zamowienia orO' na zewn,trznej stronie
intemetowej Udzielajqeego zamowieni., podajqe nO'w, (imi, i nO'wisko) orO' siedzib, (miejsee
zamieszkania i adres) OferentalOferentow, kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni,cia ofert wyznaeza si, na dzien 22 styeznia 2021r. 0 godziDie 11.00
4. Oferentom wybranym w wyniku post,powania konkursowego Udzielajqey zamowienia wskO'uje termin

i miejsee zawareia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowae do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewainienie

post,powania konkursowego w przypadkaeh okreslonyeh w Regulaminie praey Komisji konkursowej.
6. W przypadku przekroezenia liezby godzin obj,tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w

wyniku wyborn wi,kszej iloki oferentow ze wzgl,du na konieeznose uwzgl,dnienia ofert spe/niajqeyeh
kryteria oeeny ofert na tym samym poziomie punktowym, Udzielajqey zamowienia zastrzega sobie prawo
okreslenia w umowie zawartej w tym oferenlami takiej ilosei godzin wykonywania swiadezen, ktora
umoiliwi dostosowanie warunkow umowy do zapotrzebowania Udzielajqeego zamowienia.

Rozdzial Xlii. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post,powania konkursowego, jednakze przed rozstrzygni,eiem konkursu, oferent moze z/oZyc do

komisji konkursowej w termiDie 7 dDi roboezyeh od dDia dokoDaDia zaskarzoDej eZYDDosci,w formie
pisemnej umotywowany protest.

2. Protest z/oiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
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3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci~gu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej
odpowiedzi skladaj~cemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.

4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba i.e z tresci protestu
wynika, i.e jest on bezzasadny.

5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskari.on~ czynnosc.
6. Oferent, moze zloi.yc do Udzielaj~cego zam6wienia odwolanie dotyc~ce rozstrzygni~cia konkursu w ci~gu

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

zawarcie umowy do czasujego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotyc~ce post~powania konkursowego przechowywane s~ w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyreklora Szpitala Wolskiego Nr 8/202/

z dnia J1.0/.202/ r.

Warszawa, dn ia .

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

OF E R TA

na udzielanie calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakrcsie wykonywania
badan i zabieg6w endoskopowych w Pracowni endoskopii

oraz pozostawanie w gotowosci do udzielania wlw swiadczcn

Imi, i nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specjalizacja w zakresie (stopien) .

Nr dokumentu potwierdzaj qcego uzyskanie tytulu specjal isty .

Nr wpisu do rejestfU indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez wl.sciwq

ORL .

Data rozpocz,cia dzialalnosci wg. CElDG .

NIP .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondencj i (0 i1enie pokrywa si, z adresem zamieszkania) .

. . . ... , .
Przedmiolem nlnlej,zej oferty jest udzielanie calodobowych ,pecjalistycznych swladczen zdrowotnych
w zakresie wykonywanla badan i zabieg6w endoskopowych w Pracowni endoskopii oraz pozostawanie w
gotowosci do udzielania w/w swiadczen zgodnie z przedmiotem zam6wienia wskazanym w Szczeg610wych
Warunkach Konkur,u Ofert, na za,adach okrdlonych we wzorze umowy na udzielanie swladczen
zdrowolnycb obj"tych konkursem.

Of ERE NT OSWIADCZA, It:
I. Zapomal si, z tresciq ogloszenia 0 konkursie, SWKO oraz wzorem umowy i oie zglasza zastrzeun.

2. Swiadczen zdrowotnych obj,tych konkursem udzielac b,dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,
w miejscu wskazanym przez Udzielajqcego zam6wienia oraz przy uiyciu spfZ'ilu nalet.l!cego do
Udzielajqcego zam6wienia.

3. Prowadzi indywidualnq specjalistycmq praktyk, lekarskq wpisanq do rejestru podmiot6w wykonujqcych
dzialalnosc lecmiczq prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymieniooymi na wst,pie niniejszej
oferty.

4. Swiadczen zdrowomych udzielac b"dzie osobiscie.

5. Posiada akloalne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (Oe) na minimalnq kwot, gwarantowanq
w wysokosci .

6. Oswiadcza, it Szpital Wolski nie rozwiqzal z nim umowy oa udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie
obj,tym przedmiotem niniejszego post,powania w trybie natychmiastowym z przyczyn let.l!cych po stronie
Oferenta.
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7. W zakresie udzielania swiadezeli zdrowolnyeh w zakresie wykonywania badali i zabiegow
endoskopowyeh w Praeowni endoskopii deklaruje nasl~puj~ee eeny jednoslkowe, klore w przeliezeniu
na miesi~czn~ i1os~ badali zaplanowanyeh przez Zamawiaj~eego zgodnie z poniZs~ label~ slanowi~
wartos~ uslugi w kwocie wpisanej w ruhryee flRAZEMfl:

Lp. A B C I)

."'\azwa ~wiRdclenia
Cena jednostkowR

Szacullkow~
''''n1o~crniesifczna

~wiadczeniR
Ilo!<

dane~o ~willdczenia
proponowann prztZ

swiadczeri do (1l,C)*
Oferenta * wykonania w

miesillclI

1 GiL'itroskopia, w t)"m l hiopsjq (wykl\nana
w ani powslcdnic w godz. 8.0 -15.00)

................ zl 200 .................. zl

2 Kolllnoskl1pia. w tym l tx>liIXktomi~
("ykonana w dni powslt'dllic ,\-.godz. 8.() -

................ z1 ................ zl15.00) 100
3 Gastrosknpia, " tym z hil'Psj" (w tl}bie

d)"zurO\\'}m)
................ zl ................. 1115

4 Kolonoskllpia, w tym z polipcktoml~ (w
trybic dyturmvym)

................ zl ................. zl10
RAZEI\1

..................... ZL

8. W zakresie pozoslawania w golowosci do udzielania w/w swiadezeli zdrowolnyeh w godzinaeh
pomi~dzy 15.00 a 8.00 dnia nasl~pnego (w dni powszednie) oraz pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia
nasl~pnego (w soboly, niedziele i swi~la) deklaruje:

I. Deklaruje liezb~ godzin pozoslawania w golowosci do udzielania w/w swiadezeli zdrowotnych w
miesiC}cu,

2. proponuje wysokos~ slawki w kwocie* zl brutto za I godzin~ pozoslawania w golowosei
do udzielania swiadezen.

9. Oswiadcza it posiada praktyk~ w wykonywaniu badaJi i zabiegow
zobowi¥uje si~ do okazania na ~danie Udzielaj~eego zamowienia
wskazan~ ilose lal praktyki zawodowej.

endoskopowych: Ial i
dokumenlow potwierdzaj~eyeh

ZALi\CZNIKI:

1. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG - zaL nr I,
2. Poswiadezona kopia wpisu do rejeslru podmiotow wykonuj~eyeh dzialalnose leeznie~ (ksi~ga rejestrowa) -

zgodnie z ustaw~ 0 dzialalnosci leezniezej - prowadzonego przez ORL - zaL nr 2,
3. Kopie dokumentow dotye~eyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanej speejalizaeji. w tym

speejalizacji,lj.:
- dyplom ukOliezenia studiow;
- prawo wykonywania zawodu lekarza;
- dokumenl potwierdzaj~cy uzyskanie tytulu speejalisty lub speejalizaeji II stopnia w dziedzinie

gaslroskoenlerologii;
tal nr 3, 3a, 3b, itd.,

4. Z.swiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazali do wykonywania swiadezen zdrowolnyeh obj~tyeh
przedmiolem zamowienia - lOL nr 4,
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5. Kserokopia polisy OC lub zlotone oswiadczenie 0 przedloteniu polisy w okreslonym terminie- .aL Nr 5,
6. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferent udzielal swiadczen zdrowotnych w zakresie wykonywania badan i

zabieg6w endoskopowych z podaniem okres6w, w kt6rych uslugi te byly swiadczone - zaL nr 6•

• "J'pelnia q(erenl,

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

(c;:ytelny podpis ~fe,.ellla)
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 8/202/

z dnia lJ.0/.202/ r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAN 1 ZABIEG6W

ENDOSKOPOWYCH W PRACOWNI ENDOSKOPU ORAZ POZOSTA WANIE W
GOTOWOSCI DO UDZIELANIA wrw SWIADCZEN

zawarta w dniu 2021 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki

Zdrowotnej, zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy,

pod nr KRS: 0000226288. posiadaj~cym NIP 527.10-45-483 oraz REGON 011035381,

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Roberta Mazura

zwanym dalej Udzielaj~cym zamowienia

a

Panem/~ ................• prowadZljcym/~ dzialalnosc gospodarcZlj pod firm~ " ", na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib~ pod
adresem: ....................................•
Wpisanyml~ do rejestru podmiotow wykonuj~cych dzialalnosc lecznicZlj nr ,
Posiadaj~cym/~ NIP i REGON PWZ .
Zwanym/~ dalej Przyjmuj~cym zamowienie

I~cznie zwanych Stronami

Przyjrnujqcy zarnowienie zostal wybrany w wyniku konkursu ofert na udzie/anie speejalistyeznyeh
swiadezen zdrowotnych przez podrnioty okreS/one wart. 26 ust. / Ustawy z dnia /5 kwietnia 20// r. 0
dziala/nosci /eezniezej, zwanq da/ej ustawq 0 dziala/nosei /eczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.
295 z pain. zrn.).

~ 1
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie:

I) specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie wykonywania badan i zabieg6w
endoskopowych w Pracowni endoskopii Szpitala Wolskiego w godzinach pomi~dzy 8.00 a
15.00 dla pacjent6w hospitalizowanych w oddzialach Szpitala Wolskiego (tzw. tryb dzienny).

2) pozostawanie w gotowosci do udzielania calodobowych specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w zakresie wykonywania badan i zabieg6w endoskopowych w Pracowni
endoskopii Szpitala Wolskiego w godzinach pomi~dzy 15.00 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni
powszednie) oraz pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta) oraz
ich udzielanie w razie zgloszenia przez Udzielajllcego zamowienia potrzeby ich wykonania
(tzw. tryb dyzurow)')

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. Stanowi~ce przedmiot umowy swiadczenia zdrowotne powierzone Przyjmuj"cemu zamowienie
do wykonania obejmuj" badania i zabiegi endoskopowe szczeg61owo wymienione w ~ 9 ust. I
umowy wykonywane w trybie dziennym oraz pozostawanie w gotowosci do wykonywania ww.
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swiadczen w trybie dyzurowym i wykonywanie wskazanych badan i zabieg6w w ramach trybu
dyzurowego.

~2
1. Przyjmujllcy zamowienie zobowilfZUje siC;do:

I) udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ I ust. I pkt. I) w dniach i
godzinach okreslanych w pisemnych harmonogramach, Sp0nlfdzanych na okresy miesic;czne
wg wzoru, stanowillcego Za11lcznik nr I do niniejszej umowy, przez osobC;wskazanll przez
Udzielajllcego zamowienia, koordynujllcll organizacjc; udzielania swiadczen w Pracowni
endoskopii,

2) pozostawania w gotowosci do udzielania swiadczen zdrowotnych w trybie dyzurowym, 0
kt6rej mowa w ~ I ust. I pkt. 2) w dniach i godzinach okreslanych w pisemnych
harmonogramach, sporZlfdzanych na okresy miesic;czne wg wzoru, stanowillcego Za11lcznik
nr II do niniejszej umowy, przez osobC; WSkazanll przez Udzielajllcego zamowienia,
koordynujllClf organizacjc; udzielania swiadczen w Pracowni endoskopii.

2. Harmonogramy, 0 kt6rych mowa w ust. I, w kt6rych wskazywane bC;dll dni i godziny
wykonywania swiadczen przez Przyjmujllccgo zamowienie, sporZlfdzane bc;dll stosownie do
potrzeb Udzielajllcego zamowienia, wynikajllcych z organizacji pracy Poradni endoskopii i Hosci
badat\/zabieg6w koniecznych do wykonania zlecanych przez Udzielajllcego zamawiajllcego.

3. W przypadku nieuzgodnienia z Przyjmujllcym zamowienie harmonogram6w, 0 kt6rych mowa w
us!. I, Udzielajllcy zamowienia zastrzega sobie prawo jednostronnego wyznaczenia dni i godzin,
w kt6rym swiadczenia powinny bye wykonywane, a odmowa wykonania udzielania swiadczen w
wyznaczonych dniach i godzinach uprawniae bc;dzie Udzielajllccgo zamowienia do rozwiljZallia
niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4. Przyjmujllcy zamowienie oczekiwae bc;dzie od Udzielajllcego zamowienia na zgloszenie, 0
kt6rym mowa w ~ 1 us!. I pk!. 2), pod numerem telefonu ••.•....•.....•..•...........

5. 0 kaZdej zmianie numeru telefonu Przyjmujllcy zamowienie zobowillzany jest niezwlocznie
powiadomie Udzielajllcego zamowienia w formie pisemnej. Do przyjc;cia zawiadomienia
upowaznia siC;osobC;wskazanll przez Udzielajllccgo zamowienia, koordynujllcll organizacjc; pracy
w Pracowni endoskopii. Zmiana numeru telefonu nie wymaga aneksu do umowy.

~3
Przyjmujllcy zamowienie zobowillZuje siC;do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ I mmeJszej
umowy i oswiadcza, iz wykonywae je bc;dzie z zachowaniem nale:iytej starannosci, zgodnie z
posiadanll wiedZlf i standardami postc;powania obowillzujllcymi w zakresie gastroenterologii, na
zasadach wynikajllcych z ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekstjedn. DZ.U.2020 r. poz.
514), ustawy 0 dzialalnosci leczniczej (tekst jedn. Dz.U.2020 r. poz.295 z nM. zm.), ustawy 0
swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. DZ.U.2019 r.
poz.1398 z p6fn. zm.) i akt6w prawnych wykonawczych wydanych prze Ministra wlaSciwego ds.
zdrowia, dotycZlfcych swiadczen lecznictwa szpitalnego i specjalistycznego ambulatoryjnego, ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekstjedn. DZ.U.2020 r. poz. 849 z p6fn. zm.) i innych
przepis6w regulujllcych zasady udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie
bC;dllcychprzedsic;biorcami, zasad okreslonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

~4
1. Swiadczenia zdrowotne objc;te niniejsZlf umowll udzielane bC;dll przez Przyjmujllcego

zamowienie w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosci w Pracowni endoskopii - z
wy11lczeniem pozostawania w gotowosci, 0 kt6rej mowa w ~ I us!. I pkt. 2), przy uzyciu sprzc;tu
medycznego oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu znana, stanowillcych wlasnose
Udzielajllcego zamowienia. Sprzc;t i aparatura spelniajll wymagania niezbc;dne do wykonywania
swiadczen objC;tychniniejsZlf umowll.

2. Przyjmujllcy zamowienie zobowillzuje siC;do korzystania z pomieszczen oraz sprzc;tu i aparatury
medycznej, nale:illcych do Udzielajllcego zamowienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmujllcy zamowienie zobowillZuje siC;do ponoszenia koszt6w napraw sprzc;tu medycznego
nale:illcego do Udzielajllccgo zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionych przez
PI"Z)'jmujllccgo zamowienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia 011utego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
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~6
Zlecenia na badania diagnostyczne i transport bC;d~wystawiane przez Przyjmuj~eego zamowienie,
wedlug zasad obowi~zuj~cych u Udzielaj~eego zamowienia, z ktorymi Przyjmuj~ey zamowienie
zostal zapoznany.

~7
I. Prz)'jmuj~ey zamowienie zobowi¥uje siC;do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen

zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez Udzielaj~eego zamowienia z
Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami oraz przepisach i zasadach
obowi~zuj~cych u Udzielaj~eego zamowienia, z ktorymi to zasadami zostal zapoznany.

2. Na i:lIdanie Udzielaj~eego zamowienia Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zany jest do
przedstawienia dokument6w wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczen pod
rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~8
Przyjmuj~ey zamowienie zobowi¥uje siC;do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej
oraz dokumentacji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi~zuj~cymi w podmiotaeh
leczniczych niebc;d~cych przedsic;biorcami oraz przepisami i zasadami obowi¥uj~cymi u
Udzielaj~eego zamowienia, w tym z u:iyciem systemu informatycznego Szpitala Wolskiego oraz
zgodnie z obowi¥uj~cymi u Udzielaj~eego zamowienia procedurami dotycZllcymi ochrony danych
osobowych.

~9
1. Za zrealizowane swiadczenia zdrowotne w Pracowni endoskopii w godzinach pomic;dzy 8.00 a

15.00 Przyjmuj~eemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesic;eznie w kwocie
stanowi~cej sumc; iloczynu liczby wykonanych badan i zabieg6w gastroskopowych przez stawkc;
brutto za I badanie lub zabieg w kwocie jak nizej:

I) gastroskopia, w tyro z biopsj~,
2) kolonoskopia, w tym z polipektomi~,
3) gastroskopia, w tyro z biopsj~ w trybie dyzurowym,
4) kolonoskopia, w tym z polipektomi~ w trybie dyzurowym,

............ PLN

............ PLN
............ PLN
............ PLN

2. Za pozostawanie w gotowosci do udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rej mowa w ~ I us!. I
pk!. 2) Przyjmuj~eemu zamowienie przysluguje wynagrodzenie miesic;cznie w kwocie
stanowi~cej iloczyn liczby godzin pozostawania w gotowosci do udzielania swiadczen w ci~gu
doby - zgodnie ze sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II - przez stawkc; za godzinc; w
wysokosci PLN brullo, przy czym czas przeznaczony na wykonanie badan lub zabieg6w
nie podlega wliczeniu do ezasu pozostawania w gotowosci do udzielania swiadczen.

3. NaleZnosci z tytulu realizacji umowy Udzielaj~ey zamowienia wyplaca, za miesi~c poprzedni, w
terminie do 14 dni po dniu dostarczenia przez Prz)'jmuj~eego zamowienie prawidlowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II.
Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona
prezentat~ Kancelarii G/6wnej Szpitala Wolskiego.

4. Naleznosc za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~eemu
zam6wienie na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje siC;dzien
obci~zenia rachunku bankowego Udzielaj~eego zamowienia

~ 10
1. Wartosc szacunkowa przedmiotu umowy wynosi zl brutto (slownie:

..................................... )..
2. Wynikaj~ce z us\. I - 3 zapotrzebowanie ilosc godzin lub badari/zabieg6w ustalane jest stosownie

do potrzeb wynikaj~cyeh z organizacji Pracowni endoskopii i zapotrzebowania na wykonywanie
wskazanyeh w umowie badan i zabieg6w, a taki:e od wielkosci srodk6w finansowych uzyskanych
od NFZ lub innych platnik6w.

3. Udzielaj~cy zamowienia, z przyczyn wskazanych w us!. 2, w przypadku zwic;kszonego
zapotrzebowania na swiadczenia wskazane w niniejszej umowie, w ramach srodk6w pienic;znych
pochodZllcych z NFZ lub od innych platnik6w, moze powierzyc Przyjmuj~eemu zamowienie
wic;ksZll Hose swiadczen objc;tych niniejsZll umowlf, skutkuj~cych zwic;kszeniem szacunkowej
wartosci przedmiotu umowy wskazanej w us\. 1, jednak nie wic;cej niz 0 30 %.
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~11
1. Przyjmujllcy zamowienie zobowiljZ3ny jest do skladania miesi~cznych sprawozdan z liczby

wykonanych badan i zabieg6w endoskopowych oraz z liczby godzin pozostawania w gotowosci
do udzielania swiadczen, z uwzgl~dnieniem postanowien ~ 9 us!. 2, wg wlaSciwych wzor6w
stanowillcych za11lczniknr 2, za11lczniknr 2' do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w us!. 1 skladane sll po zakonczeniu miesillca kalendarzowego
oraz po zatwierdzeniu, w terminie do 3 dnia roboczego kazdego miesillca za miesillc poprzedni.
Sprawozdania, po weryfikacji przepracowanych godzin, zatwierdza osoba wskazana przez
Udzielajllcego zamowienia, odpowiedzialna za koordynacj~ organizacji pracy w Pracowni
endoskopii.

Przyjmujllcy zamowienie zobowillzuje si~ do:
I) poddania kontroli wykonywanej przez Udziclajllcego zamowlenia, Narodowy Funduszu

Zdrowia, inne uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danych i informacji
niezb~dnych do przeprowadzenia kontroli,

2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzielajllcego zamowienie w
zwillzku z niniejsZll umowll i realizacji pozostalych obowillzk6w dotyCZllcych identyfikator6w
okreslonych w aktach wewn~trznych Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania procedur obowillZujllcych u Udzielajllcego zamowienia zwiljZ3nych z
wykonywaniem swiadczen zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

~ 13
Przyjmujllcy zamowienie nie moZe prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczajllcej poza
zakres umowy i konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielajllcego
zamowienia.

~ 14
Udzielajllcy zamowienia zobowi¥uje si~ zabezpieczyc obslug~ piel~gniarskll oraz administracyjnll i
gospodarcZll w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizacji zadan obj~tych niniejsZll umowll Przyjmujllcy zamowienie zobowiljZ3ny jest do
wsp6lpracy z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielajllcego zamowienia.

~ 16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponosZll odpowiedzialnosc solidamll.
2. Przyjmujllcy zamowienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn lelilcych po

jego stronie, a w szczeg6lnosci wynikajllce z:
a. niewykonania lub niewlaSciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
b. nieprzestrzegania ustalonego harmonogramu swiadczen,
c. nieprawidlowego wystawiania recept podlegajllcych refundacji przez Narodowy Fundusz

Zdrowia,
d. przedstawienia danych stanowillcych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
e. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b

nieprawidlowy i niekompletny,
f. braku realizacj i zalecen pokontrolnych,
g. nieprawidlowego wprowadzania danych zwillzanych z realizacjll procedur, a wymaganych

przezNFZ.
3. Udzielajllcy zamowienia uprawniony jest do liIdania od Przyjmujllcego zamowienie pokrycia

szkody wy~dzonej niewykonywaniem lub nienaleZytym 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 obowiqzk6w odszkodowawczych nalozonych
na Udzielajqcego zamowienia przez NFZ lub innych platnik6w w umowach zawartych z
Udzielajllcym zamowienia.

4. Udzielajqcy zamowienia uprawniony jest do liIdania od Przyjmujqcego zamowienie zaplaty
kary umownej za niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za
rozpoczynanie wyznaczonych godzin pracy z opMnieniem, zawinione przez Przyjmujllcego
zamowienie przerwy w udzielaniu swiadczen lub wczesniejsze opuszczenie Pracowni endoskopii.
Wysokosc kary umownej za kai:d'l rozpoc~t'l godzin~ sp6znienia lub niewykonywania pracy lub
wczesniejsze opuszczenie pracowni wynosi 100,00 zl brutto. Za szkody przekraczaj'lce wysokosc
ww. kary, Udzielaj'lcy zamowienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach
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og6lnych. W przypadku stwierdzenia powyiszych naruszen Udzielajlley Zamowienie zastrzega
sobie prawo potrllcenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturach otrzymanych od
Prz)jmujllcego Zmowienie.

~ 17

Przyjmujllcy zamowienie zobowillzany jest do:
1) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujllcej szkody

b~dllce nast~pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania swiadczen zdrowotnych - zgodnie z art. 25 us!. 1 pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci
leczniczej ora, RozporZlldzenia Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
obowillzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu wykonujllcego dzialalnosc
lecznicZll (Dz. U. 2019 r., poz. 866), najp6miej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, 0 ile
powyiszy dokument nie zostal dolllczony do formularza oferty,

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

3) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gowll Rad~ Lekarskll w Warszawie,
Szpitala Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przedlozenia
Udzielajllcemu zamowienia dokumentu potwierdzajllcego zlozenie wniosku 0 w/w wpis w
terminie do 14 dni od zawarcia Umowy pod rygorem rozwiqzania umowy, 0 ile powyiszy
dokument nie zostal dolllczony do formularza oferty.

4) posiadania i przedlozenia zaSwiadczenia lekarza medycyny pracy dotycZllcegouprawnierl zwillZS"ychze
swiadczeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologicznych,

p8
1. W zwillzku z udzielaniem swiadczen zdrowotnych obj~tych zam6wieniem Przyjmujllcy

zamowienie uprawniony jest do wydawania pacjentom zaswiadczen 0 czasowej niezdolnosci do
pracy.

2. Recepty wystawiane pacjentom w zwillZku z wykonywaniem swiadczen obj~tych niniejsZll
umowll Przyjmujlley zamowienie zobowillzany jest wystawiac na drukach oraz w systemie
teleinformatycznym udost~pnianych przez Udzielajllcego zamowienia w spos6b wynikajacy z
przepis6w prawa oraz zgodnie z wymaganiami NFZ.

~ 19

1.

2.

3.

4

Przyjmujllcy zamowienie zobowillZuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0

kt6rych powzilll wiadomosc przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowill
tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z p6m. zm.) oraz
podlegajll ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie z wymogami
obowillzujllcymi u Udzielajllcego zamowienia.
Przyjmujllcy zamowienie oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresc niniejszej umowy, a w
szczeg61nosci przedmiot umowy i wysokosc wynagrodzenia stanowill informacj~ publicznll w
rozumieniu art. 1 us!. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dost~pie do informacji publicznej
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z p6m. zm.), kt6ra podlega udost~pnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem us!. 3.
Przyjmujllcy zamowienie wyraza zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w us!.
3, zawartych w niniejszej umowie dotyCZllcych go danych osobowych w zakresie obejmujllcym
imi~ i nazwisko, a takze inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w
zakresie firmy
Dla cel6w zwiqzanych z realizacjll umowy Udzielajllcy zamowienia upowamia Przyjmujllcego
zamowienie do przetwarzania danych osobowych pacjent6w (w formic elektronicznej i
papierowej), kt6rym Przyjmujllcy Zamowienie udzielac b~dzie swiadczen zdrowotnych, w
zakresie i dla cel6w zwiqzanych z realizacjll zleconych niniejsZll umowll swiadczen zdrowotnych
oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa
Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych przez Przyjmuj"eego zamowienie dokonywane jest na
sprz~cie inforrnatycznym naleZllcym do Udzielaj"eego zamowienia i podlega przepisom
regulujllcym zasady ochrony danych osobowych i procedurom obowillZUjllcym u Udzielaj"eego
zamowienia i z tego tytulu Przyjmuj"ey zamowienie ponosi odpowiedzialnosc wynikajllcll z
ww. przepis6w oraz przepis6w dotyCZllcych ochrony danych osobowych. Upowamienie do
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przetwarzania danych osobowych zawierajqce podstawy prawne ochrony danych przez
Przyjrnujllcego Zamowienie oraz Oswiadczenie podpisane przez Przyjrnujllcego zarnowienie
stanowiq integralnq c~sc umowy.

5. Dla cel6w zwiqzanych z realizacjq umowy Udzielajllcy zamowienia upowaZnia Przyjrnujllcego
zarnowienie do przetwarzania danych osobowych personelu wsp6/pracujqcego przy udzielaniu
powierzonych swiadczen w zakresie wynikajllcych z m.in. z przepis6w regulujqcych zasady
prowadzenia dokumentacji medycmej w podmiotach lecmiczych oraz sprawozdawczych na rzecz
NFZ lub innego platnika.

~ 20
1. Przyjrnujllcy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczen:

a. przerwy nie przekraczajqcej lqcmie 30 dni kalendarzowych przypadajqcej w okresie
obowil\zyWania niniejszej umowy z zaslrzezeniem usl. 2,

b. przerwy zwiqzanej z potwierdzonyrn udzialem Przyjrnujllcego zamowienie w szkoleniach,
sympozjach, zjazdach z zastrzezeniem usl. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w usl. 1 wyrnaga zgody Udzielajllcego zarnowienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych w dniach i

godzinach, 0 kt6rych mowa w ~ 2, przez Przyjrnujllcego zamowienie, w przypadku niezdolnosci
do wykonywania swiadczerl spowodowanych chorobq, udokumentowanych zaSwiadczeniem
lekarskim, 0 ile Przyjrnujllcy zarnowienie niezwlocmie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajllcego
zarnowienia.

~ 21
Udzielajllcy zarnowienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujllcego zarnowienie od
wykonywania swiadczerl zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjaSniajllcego, w
przypadku gdy do Udzielajllcego zamowienia wplynie skarga lub zastrzezenie dotycZljce sposobu
wykonywania, przez Przyjmujllcego zarnowienie, swiadczen zdrowotnych obj~tych niniejsZlj
urnowlj, w tyrn zwiqzanych z prowadzeniem dokumentacji medycmej bqdi przekazywaniem danych
wyrnaganych przez NFZ.

~ 22
Umowa ulega rozwillzaniu w nast~pujqcych przypadkach.:
I) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kazdej ze Siron z zachowaniem 2 miesi~cmego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajllcego zamowienia z zachowaniem tygodniowego okresu

wypowiedzenia z przyczyn stanowillcych naruszenie istotnych warunk6w umowy, leZljcych po
stronie Przyjmujllcego zamowienie, a dotycZljcych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczerl, zaw~zenia ich zakresu lub ich niewlaSciwej ilosci

jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejsZlj umowll terminie wymaganych sprawozdarl

informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, umanych przez Udzielajllcego zarnowienia zgodnie z

procedurami przyj~tyrni w Szpitalu Wolskim, jesli zwiqzane sq one z naruszeniem
postanowierl niniejszej umowy lub przepis6w prawa regulujllcych zasady wykonywania
swiadczerl zdrowotnych.

5) w wyniku oswiadczenia Udzielahcego zamowienia z zachowaniem miesi~cznegookresu wypowiedzenia,
je:reli Przyjmujllcy zamowienie narusza inne nit wskazane w pkt. 4) poslanowienia umowy, iSlolne dla
zapewnienia prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia

6) z dniem nasl~pujllcympo dniu, w kl6rym naslllpiloprzekroczenie wanosci umowy.
7) w wyniku oswiadczenia Udzielahcego zamowienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadkubraku finansowaniaswiadczellobj~tychumowllprzez publicznegopIalnika(NFZ).

~ 23
1. Udzielajllcy zarnowlenia uprawniony jest do rozwiqzanie umowy bez wypowiedzenia ze

skutkiem natychmiastowym, jezeli Przyjrnujllcy zamowienie raZljco narusza istotne
postanowienia umowy, tj.:
1) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowiqzki wynikajllce z niniejszej umowy na osob~ trzecill bez zgody

Udzielajllcego zarnowienia,
3) nie dotrzyrnal warunk6w okreslonych w ~ 17 pkt. 1,2 i 4 umowy,
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4) rllZltco naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczeg61nosci w
przypadku w przypadku nie wykonywania swiadczenia w dniach i godzinach wyznaczonych
w harmonogramie, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy.

2. Za ra4ce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt. 4
uznaje si~ naruszenie obowillZk6w wynikaj~cych z ~ 3 i ~ 19 us\. 1 niniejszej umowy, kt6rego
Przyjmuj~cy zam6wienie nie zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zam6wicnia
pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub naruszenie obowi~zk6w zwi~nych z
bezpieczenstwem pacjent6w.

~ 24
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia w
przypadku, w kt6rym ulegnie rozwi~zaniu umowa zawarta przez Udzielaj~cego zamowienia z
Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0 rozwi~niu umowy w tym trybie Udzielajqcy
zamowienia zloZy Przyjmuj~cemu zamowienie na pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej
informacji.

pS
Przyjmuj~cy zamowienie uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadku rllZltcego naruszenia postanowien niniejszej umowy
dotyc~cych zawloki w wyplacie wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 przekraczaj~cej 30 dni, po
uprzednim wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Udzielaj~cego zamowienia 0 stwierdzeniu
powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

~ 26
1. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umow~ maj~ zastosowanie m.m. Kodeks cywilny oraz

przepisy powolane w niniejszej umowie.
2. Realizacj~ obowillZk6w wynikaj~cych z art. 3041 Kodeksu pracy zapewma Przyjmujqcy

zamowienie.
~ 27

Umow~ spor~dzono w dw6chjednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kai:.dej ze Stron.
~ 28

Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.p9
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszechny, wlaSciwy dla siedziby
Udzielaj~cego zamowienia.

Przyjmujqcy zamowienie Udzielaj~cy zamowienia

• - war/Dse s:acunkowa pl'zedmiolll umm~J':oslCmie wska~anl1pr=.y :asloSOll'Qniu naslt;pujqcego wzoru:
WPU = (WO x 12): LO, gdzie WPU - v;nacza wartn.fc pr:edmioru umowy: WO - o:nac:a miesircznq W(lr/osc
,\:ll'iadc:onych uslug wska:anq W ofercie Prz;jmujqcego zamowienie. ktorego dotyezy :awierana umowa; LO -
OZl/ac:a /iczb{! ofere11low \I~vbranychW ll:vniku Postfpowania konkw:wwego dotyc:qcego przedmiolu umo~y.
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KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. I Og61nego RozporZ4dzenia 0 Ochmnie Danych (RODO) informujemy, ie:

J. Administratorem danych osobowych Prr.yjmujqcego Zamowienie jest S::pital Wolski im. dT Anny Gostyitskiej
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki ldrowotnej w Warszawie. adres: ul. Kasprzaka /7. 01-2/ J lVarszawa;

2. Administrator wyznaczyl InspeklOra Ochrony Danych, z kl6rym mogq sir Panstwo konlakJowac w sprawach
przetwarzania Punsm'a danych osobowych;;o posrednictwem pac=ty elektronicznej: iod@wolski.med.pl:

3. Administrator brdzie przeMarzal Panstwa dane osobowe no podstawie art. 6 ust. I /it. b)RODO. tj. przetwarzanie
jest niezbfdne w eelu wykonania umolry. ktorej stronq jest osoha, kJorej dane dotyczq. lub do podJfcia d;:ialan no
tqdanie osoby. kt6rej dane dotyczq, przed zawarciem umolry.

4. Dane osobowe mogq bye udoslrpnione innym uprawnionym podmiotom, na podslawie przepisow, a talde na neez
podmiolow, z kJorymi Administrator zawar! umowr w zwiq::ku z reali:aejq us/ug na rucz Administratora (np.
kancelariq prawnq, dostawcq oprogramowania, zewnrtrznym audytorem).

5. Administrator nie zamierza przekazywac Panslwa danych OSObo'rllych do panstwa trzeciego lub organizacji
mirdzynarodowej;

6. Majq Panstwo prawo U-'1!skacwpir swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Dodatlwwo zgodnie z art, 13 ust. 2 RODO informujemy, ie:

1. Panstwa dane osobowe brdq przechowywane przez oleres 10 lat od wnea roku kalendarzowego, w ktorym umowa
zostala wykonana, ehyba ie niezbrdny brdzie dlutszy oleres pnetwarzania np. z uwagi na doehodzenie roszczen;

2. Przys/uguje Panstwu prawo dOSlfPU do tresc; swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przefWarzania, a
tak=e prawo do wniesienia sprzeciwu wobee przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzrdu Ochrony Danyeh Osobowych;

3. Podanie danych osobowyeh jest dobrowolne, jednalde niezbrdne do zawarcia umowy. KonseJ..'Wencjq niepodania
danyeh osobowych brdzie brak rea/izacji umowy,'

4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany w oparciu 0 Panstwa dane osobowe.

dOlo ipodpis Prz.yjmujqcego zamowienie
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Zaiqcznik nr J do umolry na udzielanie
specja/istycznych swiadczen zdrowotnych
w zakresie endoskopii w Pracowni endoskopii

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE ENDOSKOPII (WYBRANE BADANIA/ZABIEGI) W PRACOWNI ENDOSKOPII

W GODZINACH: 8.00 - 15.00

micsiIIc.. rok .

.................................................................................................................................
(imi<;i nazwisko lekarza)

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

Razcm:
• wpis obejrnuje wyl~cznie peine godziny lub 0,5 godz.

"",.,., ,', , .
piecz,t i podpis lekarza piecz,t i pOOpisosoby zatwierdzaj~cej

~



Za/qcznik nr J' do umowy no udzie/anie
specjaJistycznych iwiadczen zdrowo/nych
w zokresie endoskopii w Pracowni endoskopii

MIESI~CZNY HARMONOGRAM Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH ZA
POZOSTA WANIE W GOTOWOSCI

m leslli c....................... ro k .

...........................................................................................................................
(imie; i nazwisko lekarza)

DZIEN: OD GODZTh'Y*: DO GODZINY*: SUMAGODZIN
W DANYM DNW*

Razem:

• wpis obejrnuje wyl~czniepelne godziny lub 0,5 godz.

piecz>c ipodpis lekarza piecz>c i podpis osoby zatwierdzaj~C~



Za/qcznik nr 2 do umowy na udzielanie
specjalistycznych fwiadczen zdrowotnych
w zakresie endoskopii w Pracowni endoskopii

MIESI~CZNE SPRAWOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE ENDOSKOPII (WYBRANE BADANIA/ZABIEGI) W PRACOWNI ENDOSKOPII

W GODZINACH: 8.00 - 15.00

m ics illc... ro k •.•....•..•.....•.•.•.•..••.•.•.••.•.•.

.................................................................................................................................
(imj~i nazwisko lekarza)

DZIEN: OD GODZINY": DO GODZINY": SUMAGODZIN
W DANYM DNW"

Razcm:

wpis obejrnuje wyl~cznie peine godziny lub 0,5 godz.

piecz~c i podpis lekarza



Zalqcznik nr 2' do umowy na udzie/anie
specja'istycznych fwiadczen zdrowotnych
w zakresie endoskopii w Pracowni endoskopii

MIESII;CZNE SPRAWOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH ZA
POZOSTA WANIE W GOTOWOSCI

m leslllc •.........••.••..•.••.. ro k .

...........................................................................................................................
(imicr i nazwisko lekarza)

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

Razem:

•
wpis obejrnuje wylijcznie peine godziny lub 0,5 godz .

............................................ .
piecz,c ipodpis lekarza piecZl;c i podpis osoby zatwierdzajijCe~


