
Za/qcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 50/2021

z dnia 02.04 .2021 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W RAMACH

PANSWOWOEGO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE
RATUNKOWYM SZPIT ALA WOLSKIEGO W RAMACH ZAWODU RATOWNlKA MEDYCZNEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE
I. Niniejsze szczeg610wewarunki konkursu ofert n. udzielanie specjalistyC211ychswi.dczen zdrowotnych w ramach paJ\stwowego

systemu ralownietwa medyc211egow Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpital. Wolskiego, wykonywanych pomi~ godzin~
7.30.19.30 oraz pomi~ 19.30.7.30 dni. nast~pnego, okreSl.j~ m. in.:
.) przedmiot konkursu ofert
b) kryten.ocenyofert
c) warunki wym.gane od oferent6w w tym zwi'lZ""e ze sposobem przygotowani. oferty i trybemjej skladani.
d) ttyb zgIaszani. i rozpattywani. protest6w orazodwolaJi zwi'lZ""ych z tymi czynnoSciami.

1. W eelu prawidlowego przygotowani. i zloi.eni. swojej oferty, oferent winien zapo211aCsi~ ze wszystkimi infonnacjami
zawartymi w "Szczeg61owychwarunkach konkursu ofert".

3. Konkurs ofert prowadzony jest n. podstawie art. 26 us!. 1 Ustawy z dni. 15 kwietni. 2011 r. 0 dziaialnoSci ICC211iczej(tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. , poz. 295 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, 146 us!. I, art. 147- 150, 151ust. I, 2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154ust.
I i 2 ustawy z dni. 27 sierpni. 2004 r. 0 Swiadczeni.ch opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w public211ych(tekstjedn. Dz.
U z 2020 r., poz. 1398z p6in. zm.) oraz zarzijdzeni. Dyrektora Szpital. Wolskiego Nr 5012021 r. z dni. 02.04.2021 r.
w sprawie udzieleni. zam6wieni. n. udzielanie specjalistyC211ychswiadczen zdrowotnych w ramach paJistwowego systemu
ratownictw. medyc211egow Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpital. Wolskiego w ramach wykonywani. zawadu ratownika
medyc211egooraz przeprowadzeni. konkursu ofert n' wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie,
zwanego dalej zarzijdzeniem.

4. Udziel.j~y zam6wieni. zastrzega sobie prawo do odwolani. konkursu przed tenninem skladani. ofert, przesuni~i. tenninu
skladani. ofert, uniewa:i.nieni.pos~powani. konkursowego oraz przesuni~ci. tenninu rozstrzygni~i. post~powani. w przypadku
konicc211oSciUZlIpelnieni.dokument6w przezoferenta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie m.j~ przepisy i postanowieni. wskazane w pkt. 3.
6. lIekroCw "Szczeg61owychwarunkach konkursu ofert" oraz w zal~211ikachdo tego dokumentujest mowa 0:

I) oferencie - to rozumie si~ przez to oso~, 0 kt6rej mowa art. 26 us!. I Ustawy z dni. 15 kwietni. 2011 r. 0 dziaialnoSci
ICC211iczej,legitymuj'!C'l si~ nabyciem f.chowych kwalifikacji do wykonywani. swiadczen zdrowotnych obji;lych
przedmiotem zam6wieni•• kt6rych kwalifikacje okreslone zostaly w rozdzjale ill pkt. I niniejszego SWKO;

2) Udziel.j~cym 2Omowieni. - rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny GostyIlskiej Samodzielny Publicmy Zaklad
Opieki Zdrowotnej;

3) przedmiocie konku"u ofert • rozumie si~ przez to udzielenie zam6wien;. n. udzielanie specjalistyC211ychSwiadczeO
zdrowotnych w ram.ch paJistwowego systemu ratownietwa medyc211ego,obejmuj~ych swi.dczeni. realizowane przez
ratownik6w medyc211ych,udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpital. Wolskiego, pomi~zy godzin~ 7.30 •
19.30oraz pomi~ 19.30 • 7.30 dni. nast~pnego;

4) formularzu oferty • rozumie si~ przez to obowi¥uj~cy fonnularz oferty przygotowany przez Udziel.j~eegn zam6wieni••
stanowi~cy zal~cznik nr 3 do zarzijdzeni. wskazanego w pkt. 3 ,,Postanowien og6Inych";

5) swiadczeniach zdrowolnych - rozumie si~ przez to swiadczeni•• 0 kt6rych mow. w art. 5 pkt. 40 Ustawy 0 swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w public211ychobejmuj~ specjalistyc211eswiadczeni. zdrowotne opisane w
pkt. 3), ti. przedmiocie konkursu ofert, w szczeg61noscidl. os6b ~ych Swiadczeniobiorcamiw rozumieniu ustawy z dni.
27 sierpni. 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w public211ych;CPV 85121200-5

6) umowie - rozumie si~ przez to wzOrumowy opracowany przez Udziel.j~ego zam6wieni•• stanowi~y 201~cznik nr 4 do
~zeni. wskazanego w pkt. 3 ,'postanowien og6Inych".

Rozdzial II. PRZEDMIOT posn;pow ANIA KONKURSOWEGO
1. Przedmiotem post~wani. konkursowego jest udzielenie zam6wieni. n. wykonywanie specjalistyC211ychSwiadczen

zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w rozdz. I pkt. 3, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpital. Wolskiego, pomi~dzy godzin~
7.30. 19.30orazpomi~ 19.30.7.30 dni. nast~pnego.

2. Wykonywanie swiadczeOzdrowotnych stanowi~cych przedmiot zam6wieni. obejmuje okres:
od dnia 01.05.2021 r. do dni. 30.04.2022 r.

3. Ujc211.szacunkowa liczba godzin obj~ zam6wieniem wynosi miesi~211ie504 godziny.
4. W wyniku przeprowadzonego post~powani. konkursowego zostan~ wybrane n.jkorzystniejsze oferty, w liczbie zapewni.j~j
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wyezerpanie liezby godzin wykonywania swiadezen, wska=ej w pkt. 3, nlwieraj""e propozyeje eenowe znajduj~ee pokrycie
w wielkoSciSrodk6wprzeznaczonyeh na sfinansowanie przedmiotu =6wienia.

5. Szczeg6l0we warunki wykonywania swiadezen okreslaj~ OOpowiednieprzepisy, a w szczeg6lnoSci przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniach opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh i akry wykonaweze wydane najej
podstawie oraz postanowienia um6w nlwartyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent mo:re si~ nlpoznae w siedzibie
Udzielaj""ego =6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
I. Ofe~ s\dada oferent posiadaj""y OOpowiednie kwalifikaeje i dysponuj~ey uprawnieniami do wykonywania swiadezen
zdrowotnyeh obj~tych przedmiotem niniejszego post~powania konl<u=wego, obj~e art. 10 i 58 Ustawy 0 Panstwowym
Ratownietwie z dnia 8 wrzesnia 2006 roku tj. (Dz.U. 2020 poz. 882 z p6tn. zm.) tj.
• posiada tytul nlwOOowy lieenejata lub magistra uzyskany na kierunku (speejalnosci) ratownietwo medyezne lub
• posiada dyplom potwierdnlj~ey uzyskanie tytulu nlwodowego ratownik medyezny alOOdyplom potwierdnlj~ey

kwalifikaeje nlwodowe w nlwodzie ratownik medyezny uzyskane w publieznej szkole polieealnej lub niepublieznej
szkole polieealnej 0 uprawnieniaeh szkoly publieznej

• posiada, co Dajrnniej 3 letnie doswiadczenie w udzielaniu swiadczen zdrowotnych.
2. Oferta zlo:!Dnaprzez oferenta powiona bye kompletna, zlo:!Dnazgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh SWKO na

formularzu udost~pnionym przez Udzie1aj~eego=6wienia oraz nlwierae wszystkie wymagane oSwiadezenia i dokumenty
opisane w SWKO oraz w treSciformularnl ofenowego.

3. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlo:renieofert altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferent s\dada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w "Szczeg6lowyeh warunkach konkul'Su ofcrt"

na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj""ego =6wienia.
2. Liezba deklarowanyeh godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh przez jednego oferenta miesi~znie nie powinna bye

mniejSnl nit 12 gOOrini nie powiona przekroczye 168 godzin.
3. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwi~e z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
4. Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zallJCZOnegowzoru wraz ~eznikami wymienionymi w formularzu oferty.
5. Oferta wiona bye spo~na w spos6b przejrzysty i ezyte1ny.
6. Ofert~ oraz wszystkie zaI~ezniki nalety spo~zie w j~zyku polskim pod rygorem OOrzueeniaoferty, z wyl~ezeniem poj~e

medyeznyeh.
7. Ofert~oraz kat.<tIzjej stron podpisuje oferent osobiScie.
8. Strony oferty oraz miejsea, w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonane jedynie

poprzez przekrcllenie b1~ego zapisu i umieszczenie oOOkniego ezytelnego zapisu poprawnego.
9. Oferent mo:re wprowadzie zmiany lub wycofue zlo:!Dn~ofert~. Zrniana oforty nast~puje poprzez zlo:renie nowej oferty

nlwieraj""ej zmiany i uzupeln.ionej 0 adnotacj~ 0 wycofaniu oferty zlo:!DnejwezeSniej. Wycofanie oferty nast~puje poprzez
pisemne powiadomienie Udzielaj""ego =6wienia 0 tym fakcie. Zrniana oferty poprzez zlo:renienowej lub wycofaniu oferty
mo:re n~ie nie p6iniej jednak nit przed uplywem terminu s\dadania ofert. Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. 10
stosuje si~OOpowiednio.

10. Ofert~ wraz z wymaganymi nlllJCZIlikaminalety umieScie w =kni~ej kopercie opatrzonej napisern: ,,Konkurs na
specjalistYCZJle swiadczenia zdrowotne w Ramach patistwowego systemu ra1own;Chf,'Qmedycznego w ramach zawodu
ra/ownilul medyevrego w S1piJainym OddziaJe Ratunkowym SzpilaJa Wolsk/ego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul.
Kasprzaka 17,01.211 Warsnlwa.

11. Udzielaj""y =6wienia nlStrzega, it nie jest moZliweI""zenie swiadezenia uslug w ramaeh umowy 0 udzielenie =6wienia na
swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatn1dnieniem na podstawie stosunku pracy zawartyrn
z Udzielaj""ym =6wienia.

12. Oferta zlo:!Dnaprzez oferenla, z kt6rym Szpital Wolski rozwi~l umow~ na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w nlkresie
obj~ przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le~eyeh po stronie oferenta • podlega
odrzueeniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. W eelu uznania, :re oferta speln.iawymagane warunki, oferent zobowi~y jest dohjezye do oferty dokumenty wska=e

w formularzu oferty.
2. Dokumenty,o kt6ryeh mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii poSwiadezonej

przez siebie nl zgodnose z oryginalem.
3. W eelu sprawdzenia autentyeznosci przedlo:!Dnyeh dokument6w Udzie1aj""y =6wienia mo:re ~e 00 oferenta

przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieezytelna lub budzi
w'llPliwosci co do jej prawdziwoSci.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofe~ nalety zIotye w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok.lO a w terminie do dnia 12lrnietnia 2021 r. do godz. 11.00.
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2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielahcego zamowienia uprawniona jest Piel~gniarka
Naczeln •• tel. 022.38.94.876.

Rozdzial VII. TERM IN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\
Oferent zwi'lZ"flYjest ofen~ do 30 dni od daty up/ywu terminu skladania ofen.

Rozdzial VlIl. KOMlSJA KONKURSOW A
I. W eelu przeprowadzcnia konkursu ofert Udzielaj~cy zamowienia powoluje komisj~OOnkursowlj.
2. Szczeg610we zasady pracy OOmisji konkursowej i tryb post~powania okresla •.Regulamin pracy Komisji konkursowej"

obawi¥uj~cy na podstawie zamjdzenia wskazanego w pkt. 3 •.Postanowieri ogolnych".
3. CHonkiem komisji nie more bye osoba podlegaj~cawyl¥zeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w,,Regulaminie

pracy komisji konkursowej".
4. W razie konieczno!ci wyhjczenia czJonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 ktorych mowa w Regulaminie pracy komisji

konkursowej, nowego cHonka komisji powoluje Udzielaj¥y zamowienia.
5. Udziclaj¥y zamowienia nie powoluje nowego CHOnkakomisji konkursowej, 0 Hekomisja konkursowa liczye ~e, pomimo

wyl¥zeniajej cHonko, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj¥y zamowienia wskazuje nowego przewodnic,¥ego, je!Ji wyhjczenie cHonka OOmisjikonkursowej dotyczy osoby

pelni~eej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brakow formalnych w Hozonej ofereie, Komisja konkursowa wzywa

oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakacb na zewn~ej stronie intemelOwejSzpitala Wolskiego
pod adresem www.wolskimOO.pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenta, stwierdzone w ofereie braki oraz ostateczny termin
ich usuniltcia

8. W przypadku odrzueenia ofeny z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj~ 0 odrzuceniu ofeny na
zewn~ej stronie intemelOwej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj¥ nazw~ (imi~ i nazwisko)
skladaj¥Cgo odrzucon~ ofert~oraz przyczyn~odrzueenia ofeny.

RozdziallX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie Hozonych ofert n~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala KonferencY.inaw doiu 12 kwietni. 2021 r.
o godzinie 11.30.

Rozdzial X. PROPONOW ANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAMOWIENIA CENA JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielaj~cego zamowienia maksymalna kwota nalemo!ci za jedn~ godzin~ wykonywania swiadczeri

zdrowotnych wynosi 52,50 zI brulto.
Kwota ta obejrnuje wzrost wynagrodzenia wynikajqcego z RozponJ}duniem l\1inistTaZdrowia w sprawie og61nych
wBrunkow umow 0 udzielenie swiadczen opieki zdrowotnej wraz ze zmianami do tego rozporntdzenia.

2. Cena wskazana w pkt. 1 zostala przY.i~taw oparciu 0 wielOOsesrodkow przeznaczonych na sfmansowanie swiadczeri ~~cych
przedmiotem zamowicnia.

3. Ofeny zawicraj~ee eeny przekraczaj~ee kwOI~wskazan~ w pkt. 1 uznaje si~ za nieodpowiadaj¥e wymogom formalnym
i podlegaj¥c odrzuceniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kr"}'teria oceuy

I. Kwalifikacje oferenta - 10%
2. Doswiadczenie. 10%
3. Cena - 60%
4. Dost~pnose - 20%

Maksymalna liczba punktow za ocen~ oferty wynosi: 3 pkt.

Ad. I. Kw.lifikacje oferenta
Komisja konkursowa dokonuj¥ neeny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj¥e dokumenty stanowi~ee zahjczniki do
formularza oferty:
- Dyplom ukoriczenia studiow wytszych na kienmku I specjalno!ci ralOwnictwo mOOyczne.potwierdzaj~cych uzyskanie tytulu

magistra w zakresie ratownietwa medyc1l1ego oraz z.a.swiadczenie 0 (X>siadaniu co najmniej 3 letniego doswiadczenia w
udzielaniu swi.dczeri zdrowotnych -3 pkt,

- Dyplom ukoriczenia studiow wyiszych na kicrunku I specjalno!ci ratownicrwo mOOyczne,potwierdzaj~cych uzyskanie tytulu
Iicencjata w zakresie ratownietwa medycznego oraz zaSwiadczenie 0 posiadaniu co najrnniej 3 letniego doswiadczenia w
udzie\aniu swiadczen zdrowotnych - 2 pkt.

-Dyplom potwierdzaj~cy uzyskanie tytulu zawodowego ratownik medyczny po ukoriczeniu pubJicznej szkoly policealnej lub
niepublicznej szkoly policealnej 0 uprawnieniach szkoly publicznej alba dyplom potwierdzaj~cy kwalifikacje zawodowe w
zawodzie ratownik medyczny oraz zaSwiadczenie 0 posiadaniu co najmniej 3 letniego doswiadczenia w udzielaniu swiadczen
zdrowotnych - I pkt.
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3.
4.

Ujcma iJosepunkt6w mo:!:Iiwyehdo uzy.kania za ocen~ oferty pod wzgli;dem kwa1ifikacjioferenta wyno.i 3 pkt

Ad. 2. Do.wiadezenie

Komi.ja konkursowa dokonujljCoceny w rnmaeh kryterium doswiadezenia bierze pod uwag~ doowiadezenie oferenta wynikaj~ee ze
staZuzawodowego zwi~ego z udzielaniem Swiadezenzdrowotnyeh.
DokonujljCoeeny doswiadczenia na podstawie oswiadezenia oferenta (fonnulan oferty) Komi.ja Konkursowa przyznaje oferentowi
od 1 do 3 pkt zgodnie z nast~ujljCym sehematem:

Stat zawodowy zwi2lzsny z udzielaniem swiadczen w systemie ratownictwa Liezba punkt6w
medvezne20
3.5 lat I pkl.
5-151at 2 pkl.

. IS lat 3 pkl .
W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata statu praey zaokr~gla si~ w d6/.

Ad. 3. Cena*( bez podatku VAT stanowi een~ netto)

Komisja Konkursowa dokonuje oeeny oferty pod wzgl~dem proponowanej przez oferenta eeny za I godzin~ wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem zam6wienia i prZY20aje oferentow; od I do 3 pkl., zgodnie z ponitszymi
zalozeniami:

Propanowana ceDa Liezba punkl6w
40,01 52,50 I pkt.
35,01- 40,00 2okt.
30,00 - 35,00 3 pkt.
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny eeny zaproponowanej przez oferenta, nie bierze pod uwag~ ofert zawieraj~eyeh
propozyeje eenowe nie maj~ee pokrycia w wielkosci srodk6w prze2Oaezonyeh na sfinansowanie swiadezen b~d~eyeh
przedmiotem zam6wienia, tj. powyzej 52,50 zl netto (brutto) za I godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh.
Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe ponizej 30,00 netto (brutto) zl za jedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh,
zostan~ u20ane za oferty zawieraj~ee ~co nisk~ een~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzueeniu.

Ad. 4. Do,t~pno!c
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny dost~pnosci swiadezen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~ minimaln~
Iiezb~ godzin oferowanyeh przez oferenta w fonnularzu oferty zgodnie z zalozeniami:

Minimalna ilose 20dzin oCerowanveh onez oCerenla Liezba punkl6w
12 - 47 I pkl.
48 - 107 2okt.
108. 168 3 pkl.

Oeena kODcowa oferty zostanie wyliczona wg nast~pujJJcego wzaru:

WO = LpK x 10% + LpDl x 10% + LpC x 60% + LpD2 x 20%
gdzie,'
WO - ocena k01icowa oferty
LpK. Iiczba punkJ6w wynikajqca z oceny kwal!fikacji oferenla
LpDI - Iiczba punk16w wynikajqca z oceny dOSwiadczenia oferenla
LpC - Iiczba punktow wynikajqca Z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpD2 • Iiczba punkJ6w wynikajqca z oceny doslfPnosci swiadczen udzielanych przez oferenta

Rozdzinl XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZA WARCIA UMOWY
I. Rozstrzygni~ie konkol'SUomaeza wskazanie oferent6w wybranyeh w wyniku post~wania konkursowego zapewniaj~eyeh

realizacj~ zapotrzebowania UdzielajljCegozam6wienia odnosnie iJosci godzin wykonywania Swiadezen stanowi~eyeh przedmiol
zam6wienia, kt6rzy uzyskali IljCmieze wszystkieh kryteri6w najwi~,=,! iJosepunkt6w.

2. Rozstrzygni~ie konkol'Suofert oglasza si~ w miejscu i tenninie okreslonym w ogloszeniu 0 konkursie ofert, na tabliey ogloszen
w siedzibie UdzielajljCegozam6wienia oraz na zewn.,nmej stronie intemetowej UdzielajljCegozam6wienia, podaj~e nazw~ (imi~
i nazwisko) oraz siedzi~ (miejsce zamieszkania i adres) OferentaiOferent6w, kt6rzy zostali wybrani.
Tennin rozstrzygni~ia ofert wyznaeza .i~ na dziel\ 21 kwietuia 2021 r. 0 godzinie 13.00.
Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje tennin i miejsce zawareia
i podpisania umowy.
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5. Komisja konkuo;owa ma prawo wnioskowaC do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewainienie post,powania konkuo;owego
w przypadkach okreSionych w Re!,'lllaminie pracy Komisji konkuo;owej.

6. \V przypadku przekroclOnia Iiczby godzin objl'lej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. n pkt. 3, w wyniku wyborn wi,kslOj
iloSei oferent6w lo wzgl<;du na koniecmosc uwzgl<;dnienia ofelt spelniaj'lCych kr)1eria oceny ofelt na tym samym poziomie
punktowym, Udzielaj'lCY zam6wienia zastrzega sobie prawo okreSienia w umowie zawartej w tym oferentami takiej HOSeigodzin
wykonywania swiadelOn, kt6ra umoZliwi dostosowanie warunk6w umowy do zapotrzebowania Udzielaj'lCego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLAWCZE
1. \V toku post,powania konkursowego, jednakZe przed rozstrzygni<;eiem konkursu, oferent moi.e zlotyc do komisji konkuo;owej

w tenninie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskari:onej czynnosci, w fonnie pisemnej umotywowany protest.
2. Protest zlomny po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci~gu 7 dni od daly jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi skladaj'lCCmu

protest. Nieuwzgl,dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post<;powanie konkursowe lOstaje zawieszone, chyba i.e z treSci protestu wynika, i.e jest on

bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl<;dnienia protestu komisja powtana zaskarion~ czynnose.
6. Of ere nt, moi.e zlotyc do Udzielaj'lCCgo zam6wienia odwolanie dolycZ'lCC rozstrzygni,cia konkursu w ci~gu 7 dni od dnia

ogloszenia 0 rozstrzygniI'Ciu.
7. Odwolanie zlowne po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje zawareie 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
DyrekJora Szpitala Wolskiego Nr 50/202/

z dnia 02.04.202/ r.

Warszawa, dnia .

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

OFERTA

na udzielanie specjalistycznycb swiadczen zdrowotnycb w ramacb panstwowego systemu ratownictwa

mcdycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramacb zawodu ratownika mcdycznego Szpitala

Wolskiego

Imi~* .

Nazwisko* .

PES EL •.......................................................................................................................................................................

Zaw6d •........................................................................................................................................................................

Nr dyp lomu potwierdzaj qcego kwalifikacje zawodowe •....... ~ .

Data rozpocz~cia dzialalnosci wg eEl DG •...................................................................................................................

NI p' REGON •.............................................................................

Nr telefonu' .

Adres zamieszkania * .

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

przedmiotem nIR,e)szej oferty jest udzielanie specjalistycznych ~wiadczell zdrowotnych
w ramach pallstwowego systemu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach
zawodu ratownika medycznego Szpitala Wolskiego zgodnie z przedmiolem zamowienia wskazanym w
Szczegolowych Warunkach Konkursu OCert, na zasadach okrdlonych we wzorze umowy na udzielanie ~wiadczell
zdrowotnych obj~lych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, It:

I. Zapoznal si~ z tre~ciq ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg6lowymi warunkami konkursu ofert" oraz postanowieniami
okre~lonymi we wzorze umowy i je akceptuje.

2. Swiadczell zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,
w miejscu wskazanym przez Udzielajqcego zam6wienia oraz przy uiyciu sprz~tu naleZqcego do Udzielaj~cego
zam6wienia.

3. Swiadczell zdrowotnych udzielac b~dzie osobiscie.

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

5. Oswiadcza. i~ Szpital Wolski nie rozwiqzal z nim umowy na udzielanie swiadczell zdrowotnych w zakresie obj~tym
przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn leZqcych po stronie oCerenta.

6. Deklaruje minimalnq i maksymalnq liczb~ godzin udzielania swiadczell w
miesi(Jcu.

7. Proponuje nast~pujqc~ kwot~ nalewo~ci za realizacj~ zam6wienia: wysokosc stawki w kwocie zl
bruno za katd~ godzin~ wykonywania ~wiadczell zdrowotnych.

8. Zakres posiadanych kwalifikacji udokumentowal zalqcznikami od nr 3a do nr .
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9. Oswiadcza, it swiadczen zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego udzielal przez okres Iat i
zobowillzuje sil' do okazania na Zljdanie Udzielajqcego zam6wienia dokument6w potwierdzajqcych wskazanq ilosc
lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:
1. Poswiadczony aktualny wydruk z CEIDG •• aL nr 1
2. Kopie dokument6w dotyczqcych posiadanych kwalifikacji - zal. nr 2a, 2b, .... itd.)

a) dyplom Iicencjata lub magistra ukonczenia na kierunku (specjalnosci) ratownictwo medyczne,
b) dyplom potwierdzajqcy uzyskanie tytulu zawodowego ratownika medycznego,
c) zaSwiadczenie 0 posiadaniu co najmniej 3 letniego doswiadczenia w udzielaniu swiadczen zdrowotnych,
d) inne dokumenty potwierdzajqce kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

3. Zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazall do wykonywania swiadczen zdrowotnych objl'tych przedmiotem
zam6wienia - .aL nr 3

4. Kserokopia polisy OC - lOL nr 4.
5. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferent udzielal swiadczen zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym z

podaniem okres6w, w kt6rych uslugi te byly swiadczone - .aL nr 5,

(podpis ipiecz~e oJerenta)

• niepotrzebne s/creSlie,
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrelctora Szpitala Wolskiego nr 50/2021 r.

z dnia 02.04.2021 r.

WZ6R UMOWY
UMOWA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W RAMACH
PANSTWOWEGO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE

RATUNKOWYM W RAMACH ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2021 r. w Warszawie

pomil'dzy:

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

Dyrektora - Roberta Mazura
zwanym dalej Udzielaj~cym zamowienia
a

Panem/~, •••", ••,,", ••, prowad~eym/~ dzialalnosc gospodare~ pod firm~ " ", na podstawie wpisu do
Centralnej Ewideneji i Informaeji 0 Dzialalnosci Gospodarezej z siedzib~ pod adresem: ,
Posiadaj~eym/~ NIP i REGaN .
Zwanym/~ dalej Przyjmuj~cym zamowienie

Przyjmujqcy zamowienie zoslal wybrany w wyniku konkursu o/ert na udzielanie specjalislycznych swiadczen
zdrowolnych przez podmioly okreS/one w arl. 26 usl. I uslawy z dnia 15 kwielnia 20 II r. 0 dzialalnosci leczniczej (Ieksl
jedn. Dz. U. z 2020 r., pOZ. 295 z poin. zm.).

P
I. Przedmiotem niniejszej umow)' jest udzielenie zam6wienia na \\'Ykonywanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych

w ramach panstwowego systemu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, realizowanych w
ramaeh wykonywanego zawodu ratownika medyeznego w godzinaeh pomil'dzy 7.30 a 19.30 omz pomil'dzy 19.30 a 7.30
dnia nastl'pnego, zwanych dalej swiadezeniami zdrowotnymi, dla paejent6w Szpitala Wolskiego w szezeg61nosci dla
os6b bcydqcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje sil' do udzielania speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh
w ramaeh panstwowego systemu ratownielWa medyeznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym realizowanyeh w
ramach zawodu ratownika medyeznego, w godzinaeh pomil'dzy 7.30 a 19.30 omz pomi~zy 19.30 a 7.30 dnia
nastc;pnego, w i10sci godzin, ° kt6rej mowa w ~ 9 ust. 1 niniejszej umowy.

P
I. Przyjmuj~ey zam6wienie wbowi¥Qje sil' do swiadezenia uslug, 0 kl6ryeh mowa w ~ 1, w siedzibie Udzielaj~eego

zam6wienia, w dniaeh i godzinaeh okrdlonyeh w harmonogramie, kl6rego wror stanowi Zal~eznik nr I do niniejszej
umowy, spor~dzanym na okresy miesil'ezne w formic pisemnej, uzgodnionym z Piel~gniarzem/rk~ Oddzialow~ SOR lub
inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zam6wienia,

2. Harmonogramy, 0 kt6ryeh mowa w usl. I podlegaj~ katdorazowo zatwierdzeniu przez Naezeln~ Piell'gniarkl', przed
rozpoczc;ciem miesillca kt6rego dotyCZ4.

P
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje sil' do wykonania swiadezen zdrowolnyeh, 0 kl6rych mowa w ~ I nmlejszej

umowy i oswiadcza. it wykon)'\vac je bc;dzie z zachowaniem nale.tytej starannosci, zgodnie z posiadanll wiedZJJ
medyczn~ i standardami postl'powania obowi¥uj~eymi w zakresie ratownielWa medyeznego na zasadaeh wynikaj~eyeh
z uSlawy z dnia 8 wrzdnia 2006 r. 0 Panstwowym Ratownietwie Medyeznym (tekstjednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 882
z p6in. zm.), Rozpo~dzenia MiniSlra Zdrowia z dnia 27.06.2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Dz.
U. 2019 r. poz. 1213), ustawy 0 dzialalnosci leezniezej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz, 295
z p6in. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (Ieksl jedn. Dz. U
z 2020 r., poz. 1398 z p6in. zm.), ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Praw Paejenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849
z p6in. zm.), przepis6w dotyez~eyeh oehrony danych osobo"yeh i innyeh przepis6w reguluj~cyeh zasady wykonywania
czynnosci w zakresie ratownictwa medycznego przez rato"l1ika medycmego oraz udzielania swiadczen zdrowotnych w
podmiotaeh leezniezych nie bl'd~eyeh przedsil'bioreami.

~4
I. Swiadezenia zdrowotne objl'le niniejs~ umow~ udzielane bl'd~ przez Przyjmuj~cego zam6wienie w siedzibie Szpitala

Wolskiego, w ramaeh Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego przy utyciu Sprzl'tu medyeznego oraz aparatury medyeznej,
kt6ryeh obsluga jesl mu znana! z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~eego zam6wienia najp6iniej
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w dniu rozpoc~cia udzielania swiadczen., stanowi~cych wlasnose Udzielaj~cego zam6wienia. Sprzlft i aparatura
spelniaj~ "ymagania niezb~dne do "ykonpvania swiadezeIl obj~tyeh niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~uje si~ do korzystania z pomieszezeIl oraz spr~tu i aparatury medyeznej, naleiljeyeh
do Udzielaj~cego zam6wienia, zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach okreSlonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medyeznego naleiljeego do
Udzielaj~cego zam6wienia. uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionych przez Przyjmuj~cego zam6wienie.

~ 5
Umowa zostaje zawarta na ezas okreslony od dnia 01.05.2021 r. do dnla 30.04.2022 r.

~6
1. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~uje si~ do przestrzegania zasad "ykonpvania swiadezeIl zdrowotnyeh wskazanyeh w

umowaeh zawartyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiOlami oraz
przepisaeh i zasadaeh obowi~j~eyeh u Udzielaj~eego zam6wienia, z kl6rymi 10 zasadam; zostal zapoznany.

2. Na iljdanie Udzielaj~eego zam6wienia Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~y jest do przedstawienia dokument6w
"ymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadezeIl pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~eego
zam6wienia.

p
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~uje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz dokumentaeji
wymaganej przez NFZ, zgodnie z "ymogarni obowi~j~eymi w podmiotaeh leezniezyeh nieb~d~eyeh przedsi~biorcami oraz
przepisami i zasadarni obowi~uj~eymi u Udzielaj~eego zam6wienia, w tym z uzyciem systemu infonnatyeznego Szpitala
Wolskiego, w tym dotye~eymi proeedur zwi~zanyeh z oehron~ danyeh osobo\\yeh.

~8
1. Za udzielanie swiadezeIl okreslonyeh w ~ I Przyjmuj~eemu zam6wienie przysluguje \\ynagrodzenie miesi~eznie w

kwocie slanowi~eej iloezyn \\ykonanej - zgodnie z zalwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10 • liezby
godzin udzielania swiadezeIl przez stawk~ za jedn~ godzin~ w \\ysokoSei .•.••.•.••..•.• zl brullo (slownie:
......................... zlotyeh). Kwota, 0 kl6rej mowa w niniejszym obejmuje dodatkowe wynagrodzenie wynikaj~ee z
Rozpor~dzenia Minislra Zdrowia z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie og61nyeh warunk6w um6w 0 udzielanie
swiadezen opieki zdrowolnej (Dz. U. 2020 r. poz. 320 z p6iniejszymi zmianami) oraz Rozpor~dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 2021 r. W sprawie zmiany rozporutdzenia zmieniaj~cego rozporntdzenie w sprawie og61nych
warunk6w um6w 0 udzielenie swiadezen opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 r. poz. 2304)

2. Naleinosci z tytulu realizacji umow)' za okres sprawozdawczy Udzielaj~cy zam6wienia "')'placa w terminie do 14 dni
po dniu dostarezenia przez Przyjmuj~cego zam6wienie prawidlowo \\')'stawionej faktuI)' wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury wraz ze
sprawozdaniemjesl data wplywu oznaezona prezenlat~ Kaneelarii G16wnej Szpitala Wolskiego.

3. Naleinose za wykonane swiadezenia zdrowolne zostanie przekazana Przyjmuj~eemu zam6wienie na jego raebunek
banko"y wskazany na fakrurze. Za dzieIl zaplaty uznaje si~ dzieIl obeiijZenia raehunku bankowego Udzielaj~eego
zam6wienia.

~9
I. Minimalna nose godzin udzielania swiadezeIl, 0 kt6ryeh mowa w ~ I, zgodnie z ofert~ zloZon~ w post~powaniu

konkursowym. wynosi godzin w miesi~cu. Maksymalna ilose godzin udzielania swiadczen w miesi~cu
nie powinna przekroezye godzln.

2. L~czna szacunkowa wartose umowy w okresiejej tl'\vania "')'nosi: zl brutto (slownie: ).
3. Wynikaj~ee z usl. I zapotrzebowanie na minimaln~ noSe zakontraktowanyeh godzin przeznaezon)'ch na realizaej~

przedmiotu umowy moze ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania kom6rki
organizaeyjnej Szpitala Wolskiego, w kt6rej realizowane s~ swiadezenia b~di zmniejszeniem srodk6w finanso\\yeh
uzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnik6w. Zmiana uwzgl~dniana jest w hannonogramie ustalanym na okresy
miesilfczne i nie wymaga spol'Z4dzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

4. Udzielaj~ey zam6wienia moZe powierzye Przyjmuj~eemu zam6wienie wi~ks~ nOSe swiadezeIl obj~tyeh niniejs~
umow~ skutkuj~eyeh przekroezeniem ilosei godzin wskazanej w ust. 1, w ramaeh srodk6w pieni~inych przeznaezonych
na ieh sfinansowanie, poehod~eyeh z NFZ lub od innyeh platnik6w, jednak nie wi~eej niZ0 30%.

po
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~ny jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdaIl z liezby godzin udzielania swiadezeIl

zdrowotnych wg wzoro stanowi~cego zal,!cznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania. 0 kt6rych mowa w ust. 1 skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po ich zatwierdzeniu.

Sprawozdania, po weryfikaeji przepraeowanych godzin zatwierdza Piel~gniarz Oddzialo\\y SOR oraz Naezelna
Piel~gniarka lub inna osoba wskazana przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~11
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~je si~ do:

1) poddania kontroli wykonpvanej przez Udzielaj~eego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne uprawnione
organy oraz udostlfpnienia wszelkich danych i informacji niez~dnych do przeprowadzenia kontroli,

2) noszenia imiennyeh identyfikator6w przekazanyeh przez Udzielaj~cego zam6wienie w zwi~zku z niniejs~ umow~
i realizaeji pozostalyeh obowi~6w dotye~eyeh identyfikator6w okreSlonyeh w aktaeh wewn~lrznyeh Szpilala
Wolski ego,

3) przestrzegania procedur obowi'lZUj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia zwi~zanych z wykonywaniem swiadczen
zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.
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~12
Przyjmuj~c)' zam6wienie nie moie prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci W)'kraczaj~cej poza zakres umo,,)'
i konkurenc)'jnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielaj~cego zam6wienia,

~ IJ
Udzielaj~c)' zam6wienia zobowi¥uje si~ zabezpieczyc obslug~ lekarsk'j, piel~gniarsk~ oraz administrac)'jn~ i gospodarc~
w zakresie niezb~dn)'m dla realizacji przedmiotu niniejszej umoW)'.

~ 14
Przy real izacj i zadan obj~tych niniejs~ umow~ Przyjmuj~c)' zam6wienie zobowi~n)' jest do wsp6lprac)'
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielajl.lcego zam6wienia.

~ 15
I. Z l)1ulu niniejszej umo,,)' stron)' ponos~ odpowiedzialnosc solidam~.
2. Przyjmuj~c)' zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkod)' powstale z przyczyn letljc)'ch po jego stronie,

a w szczeg61nosci w)'nikaj~ce z:
a. niewykonania lub niewla.sciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
b. przedstawienia dan)'ch stanowi~c)'ch podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktyczn)'m,
c. nie prowadzenia dokumentacji med)'cznej pacjenta lub prowadzeniajej w spos6b nieprawidlo"y i niekompletn)',
d. braku realizacji zalecen pokontroln)'ch,
e. nieprawidlowego wprowadzania dan)'ch zwi~n)'ch z realizacj~ procedur, a "ymagan)'ch przez NFZ,

3, Udzielaj~c)' zam6wienia uprawnion)' jest do tljdania od Przyjmuj~cego zam6wienie zaplaty kaT)' umownej za niezgodne
z hannonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych gadzi" pracy Z op6inieniem.
zawinione przez Przyjmuj~cego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadczen lub wczesniejsze opuszczenie Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowego, kt6ra to kara przysluguje Udzielaj~cemu zam6wienie niezaleinie od braku zaplaty za kaid~
rozpocz~4 godzin~ sp6inienia lub nieW)'kon)'wania prac)'. Wysokosc kary umownej za kaid~ rozpoc~l~ godzin~
sp6inienia lub nie"ykonywania pracy w)'nosi 50% stawki godzinowej okreslonej w ~ 8 us!. 1 umO',y. Za szkody
przekraczaj~ce W)'sokosc ww. kaT)', Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na
zasadach og6lnych, W przypadku stwierdzenia poW)'zszych naruszen Udzielaj~cy zam6wienie zaslrzega sobie prawo
pot~cenia kaT)'umownej z "ynagrodzenia wskazanego w fakturach otrzymanych od Przyjmuj~cego Zm6wienie.

~ 16
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥aTlY jesl do:
1) posiadania polis)' (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci c)'wilnej obejmuj~cej szkod)' b~d~ce nast~pstwem

udzielania swiadczen zdrowotnych alba niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen zdrowotnych -
zgodnie z art, 25 us!. 1 pkt, 1 usl",y 0 dzialalnosci leczniczej.

2) utrzymywania przez caly okres obowi'lZ)'wania niniejszej urnow)' stalej sumy gwarancyjnej oraz wartosci
ubezpieczenia.

3) posiadania i przedlozenia zaSwiadczenia lekarza med)'cyny pracy dotyc~cego uprawnien zwi~zanych ze swiadczeniem
uslug, w tym zakresie "ymog6w sanilamo-epidemiologiczn)'ch,

I.

2.

3.

4,

I.

2.

~ 17
Przyjmuj~c)' zam6wienie zobowi¥uje si~ do zachowania w lajemnic)' wszelkich informacji, 0 kt6T)'ch powzi~1
wiadomos~ pez)' realizacji postanowieft niniejszej umowy i kt6re stanowi'4 tajemnicc; przedsic;biorstwa w rozumieniu
przepis6w usta,')' z dnia 16 kwietnia 1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekstjedn. Dz. U, z 2020 r., poz,
1913) oraz podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustaW)' 0 ochronie danych osobo"ych, zgodnie z "ymogami
obowi¥uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia.
Przyjmuj~c)' zam6wienie o.wiadcza, ie znany jest mu fakt, ii tresc niniejszej umoW)', a w szczeg61nosci przedmiol
umo\\'Y i wysokosc wynagrodzenia stanowi'4 infonnacjc; publicZJl'4w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (tekstjednolity Dz. U, z 2020 r" poz. 2176), kt6ra podlega udost~pnieniu w
trybie przedmiotowej usta,")', z zastrzeteniem ust. 3.
Przyjmuj~c)' zam6wienie W)'raza zgod~ na udost~pnienie w trybie ustaW)', 0 kt6rej mowa w us!. 2, zawartych
,\-. niniejszej umowie dotycZJJcych go danych osobo,,,)'ch w zakresie obejmuj'4c)'m imic; i nazwisko, a takie inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie finny.
Dla cel6w m-.i¥-3nych z realizacj4 umo\\)' Udzielaj'4cy zam6wienia upowaznia Przyjmuj'4cego zam6wienie do
przetwarzania danych osobo\')'ch pacjent6w, kl6rym Przyjmuj~cy zam6wienie udzielac ~dzie .wiadczen zdrowoln)'ch,
w zakresie i dla cel6w zwi4zanych z realizacj'4 zlecon)'ch niniejsZiJ umO\,\'4swiadczen zdrowotnych oraz wymaganych
stoso"lnymi przepisami usta\\)' 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, usta,")' 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowan)'ch ze srodk6w publicznych. Przetwarzanie danych osoboW)'ch przez Przyjmuj~cego
zam6wienie dokonywane jest na sprzc;cie infonnatycznymi nale~cym do Udzielaj'4cego zam6wienia i w formic
papierowej i podlega przepisom reguluj~cym zasad)' ochrony dan)'ch osobo"ych i procedurom obowi~zuj~c)'m
u Udzielaj~cego zam6wienia i z tego t)tulu Przyjmuj'4cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc wynikaj4c~ z ww.
przepis6w oraz przepis6w dotycZJJcychochreny danych osobowych. Upowainienie do przetwarzania danych osobowych
oraz Oswiadczenie podpisane przez Przyjmuj4cego zam6wienie stanowi~ integraln~ czc;sc umoW)'.

pH
Przyjrnuj'lcy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu S\'.riadczen:
a. przen\o)' nie przekraczaj~cej I~cznie 30 dni kalendarzowych w okresie obowi¥)'Wania umO\")' z zastrzeteniem ust.2,
b. przerwy zwi~nej z polwierdzonym udzialem Przyjmuj~cego zam6wienie w szkoleniach lub kursach

z zastrze:ieniern us!. 2.
Skorzystanie z przemy, 0 kt6rej mowa w us!. 1 \')'maga zgody Udzielaj~cego zam6wienia.
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3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadezen zdrowotnyeh zgodnie z hannonogramem przez
Przyjmuj~eego zam6wienie, w przypadku niezdolno<ei do wykonywania <wiadezen spowodowanyeh ehorob~,
udokumentowanyeh zaSwiadezeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~cy zam6wienie niezwloeznie powiadomi 0 tym fakeie
Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 19
Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~eego zam6wienie od wykonywania <wiadezen
zdrowotnyeh, na ezas przeprowadzenia post~powania "yjasniaj~eego, w przypadku gdy do Udzielaj~cego zam6wienia
wplynie skarga lub zastrzetenie dotyez~ce sposobu wykonywania, przez Przyjmuj~eego zam6wienie, <wiadezen zdrowotnyeh
obj~tyeh niniejs~ umow~, w tym zwi~nyeh z prowadzeniem dokumenraeji medyeznej b~di przekazywaniem danyeh
"ymaganyeh przez NFZ.

po
Umowa ulega rozwillZ"lliu w nastr;puj~eyeh przypadkaeh:
1) z uplywem ezasu, na kt6ry 'Ostala zawarta,
2) na moey porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadezenia kazdej ze Stron z zaehowaniem 3 miesi~znego okresu "ypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadezenia Udzielaj~cego zarn6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z przyczyn

slanowi~eyeh naruszenie istotnyeh warunk6w umowy, leZ'leyeh po stronie Przyjmuj~eego zam6wienie, a dotye~eyeh:
a) ograoiczenia dosttrpnosci swiadczen. zawtrienia ich zakresu lub ich niewlaSciwej i10sci ijakosci;
b) nie przedstawiania w ustalonym niniejsZlJumow~terminie \\')'maganych sprawozdan i infonnacji;
e) uzasadnionyeh skarg paejent6w, uznanyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia zgodnie z proeedurami przyj~tymi

w Szpitalu Wolskim. jesli zwiq.zane stl one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub przepis6w prawa
reguluj~eyeh zasady "ykonywania swiadezen zdrowotnyeh;

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

Przyjmujl.lcy zam6wienie narusza inne nit wskazane w pkl. 4) postanowienia umowy. istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizacji przedmiotu zam6wienia i bezpieczenstwa pacjent6w.

6) z dniem nast~puj~cym po dniu, w kt6rym nas!,!pilo przekroezenie I~eznej szaeunkowej warlosei umo"y.

pI
I. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwiq,zania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

jezeli Przyjmuj~ey zam6wienie:
1) przeni6s1 prawa i obowi~i wynikaj~ee z niniejszej umowy na osob~ trzeei~ bez zgody Udzielaj~cego zam6wieni ••
2) nie dotrzymal warunk6w okreslonyeh w ~ 16,
3) w spos6b ra4ey naruszyl postanowienia niniejszej umo"y,
4) ra14co naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. za r84ee naruszenie po'Osralyeh istotnyeh poslanowien umo"y, 0 kt6ryeh mowa w ust. 1 pkt. 4 uznaje si~ naruszenie
obowi¥k6w wynikaj~eyeh z ~ 3 i ~ 17 us!. 1 niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~ey zam6wienie nie zanieehal pomimo
otrzymania od Udzielajllcego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania.

p2
Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umo"y bez "ypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie rozwiq.zaniu umowa zawarta przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie
o rozwi¥-8niu umowy w tym trybie Udzielajllcy zam6wienia zloly Przyjmujllcemu zam6wienie oa pismie, niezwlocznie po
uzyskaniu stosownej infonnacji.

~23
Przyjmujtlcy zam6wienie uprawniony jest do TOzwilJZ8I1ianiniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natyehmiastowym, w przypadku r84eego naruszenia postanowien niniejszej umo"y dotye~eyeh zwloki w wyplaeie
"ynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 8 us!. 2 przekraezaj~eej 30 dni, po uprzednim wezesniejszym pisemnym powiadomieniu
Udzielajtlcego zam6\'."ienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki W Ylyplacie w/w wynagrodzenia.

p4
Umow~ spo~d'Ono w dw6eh jednobrzmi~eyeh egzemplarzaeh, po jednym dla kazdej ze Stron.

~ 25
1. W zakresie nieuregulowanym niniejsZlJ umowq majll zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane

w niniejszej umowie.
2. Realizaej~ obowi¥k6w wynikaj~eyeh z arl. 304' Kodeksu pracy zape,mia Przyjmuj~ey zam6wienie.p6
Zmiany do umowy dokonywane Sll w formie pisemnego aneksu. pod rygorem niewaznosci.

p7
Spory powstale na tie realizaeji niniejszej umO\\y, kt6')'eh nie da si~ zalatwie polubownie, rozpatruje S~d powszeehny,
wlaSei"y dla siedziby Udzielaj~eego zam6wienia.

*niepOIr:ebnezoslanie skrd/one

Przyjmuj~ey zam6wienie:
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KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnic z art. 13 us!. 1 Og61nego Rozpomjdzenia 0 Ochronie Danych (RODO) informujemy, 7.e:

I. Adminislralorem danych osobowych Pn,yjmujqugo Zamow/enJejesl Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzie/nego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. adres: u/. Kasprzaka /7. 01-2/ J Warszawa;

2. Administrator wY=1Ulczyllnspektora Ochrony Danych. z kJ6rym mogq sir Panstwo Iwntaktowac w sprawach przetwarzania
Panstwa danych osobowych;:o posrednictwem poczty elektronicznej: iod@wo/ski.med.pl;

J. Administrator b{!d:je pnetwarza/ Panstwa dane osobowe no podstawie art. 6 us!. I /it. b)RODO, tj. przetwarzanie jest
niezhrdne w celu wykonania umowy. ktore) stronq jest osoba. !dore) dane dotyczq, tub do podjfcia dzialori no tqdanie osoby.
klore} dane dotyczq. przed zawarciem umowy.

4. Dane osobowe mogq bye udostfpnione innym uprawnionym podmiotom. na podstaw;e przepisow. a takie na rzecz
podmiotow, :: ktorymi Administrator zawaN umawf w zwiq.::ku z realizacjq u.s/ug na rzea Administratora (np. kance/ariq
prawnq. dostaweq oprogramowania. ze-K'nftr::nym audytorem).

5. Administrator nie zamierza przekazywac Pmistwa danyeh osobowych do pQ11stwa tr::eciego /ub organizacji
nti(dzynarodowej;

6. Majq Panstwo prawo uzyskac kopir S'H'oichdanych osobowyeh w siedzibie Administratora.

Dodalkowo zgodnie z art. /3 ust. 2 RODO informujemy, ie:
I. Panstwo dane osobowe bfdq przechowywane przez aleres /0 lat od "OIlea roku kalendar:owego, w kto'}'m umowa zostala

wykonana, ehyba if! niezb(dny brdzie dlu!szy okres przetwar::ania np. z uwagi na dochodzenie roszezen;
2. Przysluguje Paristwu prawo dosl(pu do IreSci swoich danych, ieh sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a takie

prawo do wniesienia spr::eciwu wobec przetwarzania. prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wn;es;enia skargi do
organu nadzorczego, lj. Prezesa Urz(du Ochrony Danych Osobowyeh;

3. Podanie danyeh osobow)'ch jest dobrowolne, jednace niezbrdne do zawarcia umowy. Konseb.'enejq niepodania danyeh
osobowyeh brdzie brak realizacji umowy;

4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany w oparciu 0 Pansht'a dane osobowe.

podpis PrlSjmujqcego zamoHilenie
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Za/qcznik nr 1do umo"'Y no udzielanie
iwiadczen zdrowotnych w zakresie
ratownictwa medycznego w SOR

MIESIElCZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE

RATUNKOWYM

miesillc........................ ro k ........••.....•.......................•
...................................................................................................................................................

(imie i nazwisko Przvimuiaccgo zam6wienie)
DATA OD GODZINY DO GODZINY SUMAGODZIN

W DANYM DNW"

Razem

• wpis obejmuje wylllcznie peine godziny lub 0,5 godz.

czytelny podpis PrzyjrnuHccgo pie~c i podpis Piel~gniarldUddzialowej pi~c ipodpis Picl~gniarkiNaczelncJ

Zarn6wienie



Zalqcznik nr 1do umoW)' na udzielanie
iwiadczen zdrowotnych w zakresie ratownictwa
medycznego w SOR

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z LICZBY GODZIN UDZIELANIA SWIADCZEN
W ZAKRESIE RATOWNICTW A MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE

RATUNKOWYM

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

...................................................................................................................................................
(imie i nazwisko PrzvimuiaceQ:o zam6wienie)

DATA ODGODZINY DO GODZINY SUMAGODZIN
W DANYM DNW"

Razem

• "'pis obejmuje wyl~cznie peine godziny lub 0.5 godz.

czylclny podpis Pnyjrnuj4cc:go

Zarn6wienie

pic:c~c ipodpis PIc:I~gniarki Oddzialowej pic:~c ipodpis Pic:l~gniark.i Naczelnej


