
Za/qcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wo/skiego nr 63/2021

z dnia 10.05. 2021 r.

SZCZEG6LOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALNYM
ODDZIALE RA TUNKOWYM DLA LEKARZY NIE Bf;D1\CYCH LEKARZAMI SYSTEMU A

WCHODZ1\CYCH W SKLAD ZASOBU KADROWEGO SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdziall. POSTANOWIENIA OG6LNE
1. Niniejsze szczeg610we warunki konkursu ofert na zawieranie um6w na udzielanie catodobowych swiadczen

zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ralunkowym, zwane dalej "Szezeg6/owymi warunkami konkursu ofen"
okreslaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofen
b) kryteria oeeny ofen
e) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi¥3ne ze sposobem przygotowania ofeny i trybem ieh skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania prolesl6w oraz odwolan zwi~zanyeh z tymi ezynnosciami.

2. W eelu prawidlowego przygolowania i zlozenia swojej ofeny, oferent winien zapoznao si" ze wszyslkimi
informaejami zawanymi w "Szezeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofen".

3. Konkurs ofen prowadzony jest na podstawie an. 26 usl. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei
leezniezej (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z p6in. zm.), an. 140, an. 141, 146 usl. I, an. 147 - 150. 15\
usl. I, 2 i 4 - 6, an. 152, 153 ian. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki
zdrowolnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z p6in. zm.) oraz
za~dzenia Dyreklora Szpilala Wolskiego Nr 6312021 r. z dnla 10.05.2021 r. w sprawie udzielenia zam6wienia
na ealodobowe swiadezenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla lekarzy nie bedacymi
lekammi systemu. a wchodzacych w sk/ad z350bu kadrowego Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
Szpitala Wolski ego oraz przeprowadzenia konkursu ofen na wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh w
przedmiotowym zakresie zwanego dalej zar~dzeniem.

4. Dokonuj~e wyboru najkorzystniejszyeh ofen Udzielaj~ey zam6wienia stosuje zasady okreslone
w niniejszyeh "Szezeg6/owyeh Warunkaeh Konkursu Ofen" oraz "Regulaminie praey komisji konkursowej".

5. Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwo/ania konkursu przed terminem skladania ofen,
przesunirycia tenninu skladania ofert. uniewainienia posttrpowania konkursowego oraz przesunit;cia terminu
rozstrzygniercia postc;powania w przypadku koniecznosci uzupcJnienia dokument6w przez oferenta.

6. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh "Szezeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofen" zaslosowanie maj~
przepisy i postanowienia wskazane w pkl. 3.

7. lIekroe w "Szezeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofen" oraz w zal~eznikaeh do tego dokumentu jest mowa 0:
1) of.reneie • to rozumie si" przez 10podmiol, 0 kl6rym mowa an. 26 usl. I uslawy z dnia IS kwielnia 2011 r.o
dzialalnosei leezniezej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnose leeznie~ w formie indywidualnej
lub indywidualnej speejalistyeznej praklyki lekarskiej, zwany r6wniez "Przyjmuj~eym zam6wienie".
2) Udzielahcym zam"wienia • rozumie si" przez to Szpital Wolski im. dr Anny GostyIiskiej Samodzielny
Publiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej;
3) formularzu oferty - ro2Omie si" przez to obowi~uj~ey formularz ofeny przygotowany przez Udzielaj~cego
zam6wienia, stanowiqcy zalltcznik or 3 do zarutdzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych";
4) swiadczeniach zdrowolnych - rozumie si" przez to swiadezenia, 0 kl6ryeh mowa w an. 5 pkl. 40 ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh obejmuj~ee ealodobowe
swiadczenia zdrowotne w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym realizowanych
przez lekarzy nie b"d~eyeh lekarzami systemu, a wehod~eyeh w sklad zasobu kadrowego Szpitalnego Oddzialu
Ralunkowego, dla paejent6w Szpitala Wolskiego, w szezeg61nosci dla os6b b"d~eyeh swiadezeniobiorearni w
ro2Omieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w
publieznyeh, obejmuj~ee swiadezenia obj"te systemem ralownietwa medycznego; (CPV 85121100-4, 85121200.
5) umowie - rozumie si~ przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj~cego zam6wieni~ stanowiiJcy
zal~cznik nr 4 do za~dzenia wskazanego w pkl. 3 "Poslanowien og6lnyeh";
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Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTI<;POWANIA KONKURSOWEGO

I. Przedmiotem zam6wieniajest wykonywanie ealodobowyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
medyeyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarzy nie b~d~eyeh lekarzami systemu. a
wehod~eyeh w sklad zasobu kadrowego szpitalnego oddzialu ratunkowego.

2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 01.06.2021
r. do dnia 31.12.2021 r.

3. l~ezna szaeunkowaliezba 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezen zdrowotnyeh do wykonania przeei~tnie
w miesi~cu wynosi: 4 cykle.

4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan~ wybrane najkorzystniejsze ofeny, w liezbie
zapewniaj~eej wyezerpanie liezby 12-sto godzinnyeh eykli, wskazanej w pkt. 3, zawieraj~ee propozyeje eenowe
znajduj~ee pokrycie w wielkosei srodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.

5. Szczeg610we warunki wykonywania swiadezen okreslaj~ odpowiednie przepisy, a w szezeg61nosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh
oraz postanowienia um6w zawanyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent moze si~ zapoznae w siedzibie
Udzielaj~eego zam6wienia.

RozdziallII. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENT6w

I. Wymaga si~, aby oferenei dysponowali odpowiednimi kwalifikaejami i uprawnieniami do wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem zam6wienia w zakresie obj~tym post~powaniem konkursowym:
tj. dra lekarzy niebedaeyeh lekarzami systemu: I) lekarza bez speejalizaeji, posiadaj~eego co najmniej 2,5
letnie doswiadczenie w udzielaniu swiadczen zdrowotnych Da rzecz pacjent6w Iic~c ad dnia ukonczenia staiu
podyplomowego. 2) lekarza w trakcie speejalizaeji wymagane jest zlozenie pisemnej, pozytywnej opinii
kierownika speejalizaeji 0 prawie lekarza do udzielania samodzielnyeh swiadezen zdrowotnyeh i do
samodzielnego wykonywania dyzur6w.

2. Oferent zobowi~zany jest do posiadania wpisu w rejestrze prowadzonym przez wlaseiw~ okr~gow~ rad~ lekarsk~
o wykonywaniu dzialalnosci leezniezej w formie indywidualnej lub indywidualnej speejalistyeznej praktyki
lekarskiej zgodnie z ustaw~ 0 dzialalnosci leezniezej.

3. Ofen a zlorona przez oferenta powinna bye kompletna, zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formu)arza ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zlozenie ofen altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferent sklada ofen~ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w "Szezeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofen"
na formularzu udost~pnionym przez Udzielajqeego zam6wienia.

2. Liezba deklarowanyeh 12-sto godzinnyeh eykli do wykonywania srednio w miesiqeu nie powinna bye mniejsza
niz: I eykl (12 godzin). Maksymalna liezba deklarowanyeh 12-sto godzinnyeh eykli do wykonywania w miesiqeu
nie powinna bye wi~ksza niz: 4 eykle (48 godzin).
Deklarowane przez oferenta 12-sto godzinne eykle wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obejmujq udzielanie
swiadezen zarowno w dni powszednie jak rowniez w soooty, niedziele i swi~ta.

3. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem ofeny.
4. Ofen~ stanowi wypelniony formularz ofeny wg zalqezonego wzoru wraz zalqeznikami wymienionymi w

formularzu ofeny.
5. Ofen a winna bye spor~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
6. Ofen~ oraz wszystkie zalqezniki nalezy spor~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia ofeny,

z wylqezeniem poj~e medyeznyeh.
7. Ofen~ podpisuje oferent, lub osoba upowazniona przez oferenta. Osoby te parafuj~ kazd~ stron~ ofeny.
8. Miejsea, w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, parafuje oferent lub osoba podpisujqea ofen~. Poprawki mogq

bye dokonane jedynie poprzez przekreSlenie b1~dnego zapisu i umieszczenie oook niego ezytelnego zapisu
poprawnego.

9. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wyeofae zlozonq ofen~. Zmiana ofeny nast~puje poprzez zlozenie nowej
ofeny zawierajqeej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu ofeny zloronej wezesniej. Wyeofanie ofeny
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielajqeego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana ofeny poprzez
zlozenie nowej lub wyeofaniu ofeny moze nastqpie nie p6iniej jednak niz przed uplywem terminu skladania
ofen. Wymogi oznaezenia kopeny opisane w pkt. II stosuje si~ odpowiednio.

10. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~eznikami nalezy umiescie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: "Konkurs
no udue/anit calodobowych swiadczen zdrowotnych w SOH dla lekany nie hfdqcych lekanami systemu"
przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.
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II. Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega. ii nie jest moiliwe l~czenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia Da swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu. z zatrudnieniem oa podstawie
stosunku pracy zawartym z Udzielaj~cym zam6wienia.

12. Oferta zlozona przez oferenta. z kt6rym Szpital Wolski posiada zawart~ na podstawie art. 26 ustawy 0

dzialalnosci leczniczej umow~ na realizacj~ swiadczen zdrowotnych stanowi~cych przedmiot niniejszego
konkursu. przypadaj~cych do wykonania w calosci lub w cz~sci w okresie wskazanym w Rozdziale II pkt. 2 lub z
kt6rym rozwi~1 umow~ na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego
post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le4cych po stronie oferenta. podlega odrzuceniu.

W celu uznania, ie oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi~y jest dol~czye do oferty dokumenty
wskazane w formularzu oferty.
Ookumenty, 0 kt6rych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.
W celu sprawdzenia autentycznosci przedlozonych dokument6w Udzielaj~cy zam6wienia moZe za4dae od
oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosci.
Oferent jest zobowi~y do zal~czenia do formularza oferty dokument6w zwi~ych z rejestracj~
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej jako podmiotu wykonuj~cego dzialalnose lecznic~ - zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENT A

I.

2.

3.

4.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolski ego. Paw. II w pok. 10 a w terminie do dnia 14.05.2021 r. do
gOdL 12.00.

2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~cego zam6wienia uprawniony jest
Kierownik Ozialu Kadr i Szkolen, tel. 022.38.94.888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIJ\ZANlA OFERTJ\

Oferent zwi~y jest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A

I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zam6wienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb post~powania okreSla "Regulamin pracy Komisji

konkursowej" obowi~zuj~y na podstawie zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie moie bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych

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

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

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liczye b~dzie, pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby,
6. Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje nowego przewodnic~cego, jeSli wyl~czenie czlonka komisji konkursowej

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

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach oa zewnertrznej
stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta. stwierdzone W ofeccic braki oraz ostateczny lennin ich usuniercia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj~
o odrzuceniu oferty oa zewnertrznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl
wskazuj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) skladaj~cego odrzucon~ ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

RozdziallX. MIEJSCE I TERMIN OTWARClA OFERT
Otwarcie zlozonych ofert nasUjpi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilon;e II - Sala Konferencyjna
w dn;u 14.05.2021 r. 0 gOdL 13:00.
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Rozdzial X. PROPONOWANA
JEDNOSTKOWA

PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAMOWIENIA CENA

1. Proponowana przez Udzielaj~cego zam6wienia maksymalna kwola nalewosci za katd~ godzin~ wykonywania
swiadczen zdrowolnych wynosi: 165,00 zl brutto - za jedn~ godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych obj~tych
przedmiotem post~powania.

2. Cena wskazana w pkt. I lOstala przyj~la w oparciu 0 wielkose srodk6w przeznaclOnych na sfinansowanie
swiadczen b~d~cych przedmiotem zam6wienia.

3. Oferty zawieraj~ce ceny przekraczaj~ce kwoly wskazane w pkl. 1 i 2 uznaje si~ za nieodpowiadaj~ce wymogom
fonnalnym i podlegaj~ce odrzuceniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Oeena ofert skladanyeh
Kryleria oeeny

I. Kwalifikaeje oferenta - 10%
2. Doswiadczenie - 10%
3. Cena - 70%
4. Dost~pnose. 10%

Maksymalna Iiczba punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 3.5 pkl.

Ad. I. Kwalifikaeje oferenla (K)
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj~ce dokumenty stanowi~ce
zal~czniki do fonnularza oferty:
• Dokument potwierdzaj~cy, te oferent jest w trakcie specjalizacji, w tym wymagane jesl zlotenie pisemnej,

pozytywnej opinii kierownika specjalizacji 0 prawie lekarza do udzielania samodzielnych swiadczen
zdrowotnyeh i do samodzielnego wykonywania dyzur6w - 3 pkl.

• Dokument potwierdzajllcy, .ie oferent bez specjalizacji, posiada co najrnniej 2,5 letnie doswiadczenie w
udzielaniu swiadczen zdrowotnych na rzecz pacjent6w lic~c od dnia ukonczenia statu podyplomowego - 2 pkl.

• Zaswiadczenia 0 ukOliczonych kursach, szkoleniach, warsztatach itp. w zakresie stanowil}cym przedmiot
zam6wienia w Hosci 0 -I sztuk - I pkl.

Maksymalna l~czna liczba punkt6w motliwa do uzyskania przez oferenta dla kryterium ..kwalifikacje" wynosi 3 pkl.

Ad. 2. Ooswiadezenie (01)
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny doswiadczenia oferenta bierze pod uwag~ stat pracy tj. co najmniej 2,5 letnie
doswiadczenie w udzielaniu swiadczen zdrowotnych os rzecz pacjent6w liCZ4C ad dnia ukonczenia sta.tu
podyplomowego.
Dokonuj~c oceny doswiadczenia na podstawie oswiadczenia oferenta (fonnularz oferty) Komisja Konkursowa
rz ma"e oferentowi ad 1 do 2 mi zatozeniami:
Slat rae Liezba unkl6w
2 5 - 4 lat I kl.
5 - wi co lal 2 kl.
W przypadku niepelnych lal kalendarlOwych niepelne lata statu pracy zaokr~gla si~ w d6l.

Ad. 3. Cena" (bez podalku VAT stanowi een~ netlo) (C)
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj~cych propozycje cenowe za katd~ godzin~ wykonywania swiadczen przewytszaj~ce wartose srodk6w
przeznaclOnych na realizacj~ przedmiotu post~powania.
Dokonujl}c accoy cen proponowanych przez oferenta w formularzu oferty Komisja Konkursowa w pierwszej
kolejnosci przyznaje oferentowi od 1 do 4 pkl., w zalewosc; od ceny zaproponowanej przez oferenta za 12-sto
odzinn c kl, z odnie z nast u' c i zaloi:eniami:
eena ro onowana rzez oferenta Liczba unkt6w
150,01 - 165,00 zl I kl.
135,0 I - 150,00 zl 2 kl.
120,01 - 135,00 zl 3 kl.
105 00 - 120,00 zI 4 kl.
Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe ponitej 105,00 zI za katd~ godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych b~d~
uznane za oferty zawieraj~ce ra4co nisk~ cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzuceniu.
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unkt6wLiczba
1 kt.
2 kt.

Ad. 4. Dost~pnosc (02)
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny dost~pnosei swiadezen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~
minimaln~ liezb~ 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezen oferowanyeh przez oferenta w formularzu oferty
Z odnie z zaJozeniami:
1I0sc c 'kli 12 odzinn ch oferowan ch nez oferenta
1-2
3.4
Dost~pnosc poniiej minimum stanowi podstaw~ odrzueenia oferty.

Oeena koncowa oferty zostanie wyliczona WI::nast~puj~cego wzoru:

o WOA = LpK x 10% + LpDl1 10% + LpC x 70%+ LpD2 x 10%
gdzie:

WOA - oeena koneowa oferty
LpK. liezba punkJow wynikojqea z oeeny kwalifikoeji oferenta
LpD I • liezba punkJow wynikojqca z oeeny dOSwiadezenia oferenta
LpC - liezba punkJow wynikojqea z oeeny eeny proponowanej przez oferenta
LpD2 • liczba punkJow wynikojqea z oeeny dostfpnosei Swiadezen udzielanyeh przez oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygni~cie konkursu oznacza wskazanie oferent6w w wyniku posttrpowania konkursowego zapewniaj~cych
realizaej~ zapotrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia odnosnie ilosci godzin wykonywania swiadezen
stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali I~eznie ze wszystkieh kryteri6w najwi~ks~ ilos.: punkt6w.

2. Rozstrzygni~eie konkumu ofert oglasza si~ w miejseu okreSlonym w ogloszeniu 0 konkumie ofert, na tabliey
ogloszeri w siedzibie Udzie)aj~cego zam6wienia oraz oa zewn~trznej stronie intemetowej Udzielaj'}cego
zam6wienia, podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsee zamieszkania i adres) OferentalOferent6w,
kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni~eia ofert wyznaeza si~ na dzien 24.05.2021 r. 0 godzinie 13:30.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkumowego Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje termin

j miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. W przypadku przekroezenia liezby 12-sto godzinnyeh eykli obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II

pkt. 3, w wyniku wyboru wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na konieeznos.: uwzgl~dnienia ofert spelniaj~eyeh
kryteria oeeny ofert na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo
okreslenia w umowie zawartej w tym oferentami takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen, kt6ra umo.t1iwi
dostosowanie warunk6w umowy do zapotrzebowania Udzielaj'lcego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE

I. W toku post~powania konkursowego,jednakie przed rozstrzygni~ciem konkursu, oferent moio zloiy': do komisji
konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w formie pisemnej
umotywowany protest.

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

skladaj~eemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wyrnaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba i.e z tresci protestu wynika.

ie jest on bezzasadny.
S. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powlarza zaskarion~ ezynnosc.
6. Oferent. moio zloiyc do Udzielaj~cego zam6wienia odwolanie dotye~ee rozstrzygni~cia konkursu w ei~gu 7 dni

od dnia ogJoszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. OdwoJanie zioi.one po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. OdwoJanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwoJania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasujego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POST ANOWIENIA KONCOWE

Dokumenty dotyc~ce post~powania konkursowego przechowywane S'l w siedzibie Udzielaj'lcego zam6wienia.
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Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr 63/202/

z dnia /0.05.202/ r.

Warszawa, dn ia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskicj
Samodziclny Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotncj
ul. Kasprzaka 17
01-211 Warszawa

OF ER TA

na udziclanic calodobowych swiadczcn zdrowotnych w zakrcsic mcdycyny ratunkowcj w Szpitalnym

Oddzialc Ratunkowym rcaJizowanych przcz lckarzy nic b~dllcych lckarzami systemu, a wcbodZllcych w

sklad zasobu kadrowcgo Szpitalncgo Oddzialu Ratunkowcgo w sicdzibic Szpitala Wolskicgo

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specjalizacja w zakresie (stopien specjalizacj i) .

Nr dokumentu specjalizacj i.. .

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

w przedsi~biorslWie podmiotu leczniczcgo prowadzonego przez wlasciw~ ORL .

Nr wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczcjl data rozpoc~cia dzialalnosci wg CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu .

Adres zamieszkania .

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

Przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie calodobO\'ych swiadczen zdrowotnych niezb~dnych dla ratowniclWa

medyeznego, realizowanych przez lekarzy nie b~d~cych lekarzami systemu, a wchod~cych w sklad zasobu kadrowego

szpitalnego oddzialu ratunkowego zgodnie z przedmiotem zam6wienia wskazanym w Szezeg610wych Warunkach

Konkursu Ofert, na zasadaeh okrdlonyeh we wzorze umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnych obj~tyeh

konkursem.

OF'ERENT OSWIADCZA, Ii;:

I. Zapoznal si~ z tresci~ ogloszcnia 0 konkursie, "Szczeg610wymi warunkami konkursu ofert" oraz postanowieniami
okreSlonymi we wzorze urnowy i je akceptuje.

2. Swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie, w
miejscu wskazanym przez Udzielahcego zam6wienia oraz przy uZyciu sprz~tu naJeZllcego do Udzjelaj~cego
zam6wienia.

I. Prowadzi Specjalistyczn~ Indywidualn¥ Indywidualn~ Praktyk~ Lekarsk~' w przedsi~biorslWie podmiotu
leczniczego w dziedzinie , wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cyeh dzialalnosc
lecznic~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionym na wst~pie niniejszej oferty.

2. Swiadczeti zdrowotnych udzielac b~dzie osobiscie.
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3. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosci eywilnej (OC) na minimaln~ kwot~ gwarantowoo~
w wysokosci .

4. Oswiadeza, iz Szpital Wolski nie rozwiqzal z nim umowy na udzielooie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tyrn
przedmiotem niniejszego post~powooia w trybie natyehmiastowym z przyezyn le4eyeh po Slronie oferenta.

5. Deklaruje minimalnq liezb~ 12-sto godzinnyeh eykli wykonywooia swiadezen zdrowotnyeh w miesiqeu:
.................. Cykli (obejmuj~eyeh udzielooie swiadezen zar6wno w dni powszednie jak r6wniez w soboty, niedziele
i swi~ta).

6. Deklaruje maksymalnq liczb~ 12-sto godzinnyeh eykli wykonywooia swiadezen zdrowotnyeh w miesi~eu:
.................. Cykli (obejmuj~eyeh udzielooie swiadezen zar6wno w dni powszedniejak r6wniez w soboty, niedziele
i swi~ta).

7. Proponuje nast~puj~e~ kwot~ nalemosei za realizaej~ zam6wienia: wysokose stawki w kwocie zl
brutto za kai:d~ godzin~ wykonywooia swiadezen zdrowotnyeh.

8. Zakres posiadooyeh kwalifikaeji udokumentowal zal~emikami od nr 3a do nr. .

9. Oswiadeza, iz swiadezell zdrowotnyeh na rzeez paejent6w udziela przez okres Ial. Zobowiqzuje si~ do

okazania na 4dooie Udzielajqeego zam6wienia dokument6w pOlWierdzaj~eyeh wskazan~ Hose lat doswiadezenia w

udzielaniu swiadezen zdrowotnyeh na rzeez paejent6w.

ZALACZNIKI:
1. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG - zaL nr 1.
1. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnose leemie~ - zgodnie z ustaw~

o dzialalnosci leemiezej - prowadzonego przez ORL - zaL nr 1,
3. Kopie dokument6w dotye~eyeh prawa wykonywooia zawodu lekarza i posiadooyeh kwalifikaeji, w tyrn, w

przypadku posiadooia speejalizaeji:
a) dyplom okonezenia studi6w;
b) prawo wykonywooia zawodu lekarza;
c) w przypadku lekarza w trakcie szkolenia speejalizaeyjnego pisemnej, pozytywnej opinii kierownika

speejalizaeji 0 prawie do udzielooia sarnodzielnyeh swiadezell zdrowotnyeh oraz samodzielnego
wykonywooia dyi:ur6w oraz kart~ speejalizaeyjnq.

d) inne dokumenty polWierdzaj~ee kwalifikaeje i doswiadezenie zawodowe - zaL nr 30, 3b, itd.
4. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadczen zdrowotnyeh na rzeez paejent6w od dnia ukollezenia stai:u

podyplomowego z podooiem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadezone - zaL nr 4,
5. Zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazall do wykonywooia swiadezell zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem

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

• niepotrzebne skreilic

Oswiadczenie wykonawey w zakresie wypelnienia obowiqzk6w informaeyjnych przewidzianych wart. 13 lub art.
14 RODO
Oswiadezam, ze wypelnilem obowi~i informaeyjne przewidziooe w art. 13 lub art. 14 RODO' wobee os6b fizyemyeh,
od kt6ryeh dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w eelu ubiegooia si~ 0 udzielenie zam6wienia
publiemego w niniejszym post~powaniu ••.

(pod pis ipieczfc oferenta)

i rozporz<tdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycmych w
zwi¥-ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawic swohodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyv.y 95/46/WE
(og61nerozp0l'Z'ldzenie0 ochronie danych) (Dz. UrI. UE L 119z 04.05.2016, sIr. 1).*. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych nit bezposrednio jego dotycnJcych lub zachodzi
wyl¥zcnic stosowania obowiCJZkuinfonnaC}jncgo. stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczcnia wy wca
nic sklada (usunilfcie tresci oswiadczenia np. przezjego \\)'krcslenie). E
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Zalqcznik Nr 4 do zarzqdzenia
DyrekJora Szpitala Wolskiego nr 63/2021

z dnia 10.05.2021 r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE CALODODOWYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALNYM ODDZIALE

RATUNKOWYM

zawarta w dniu 2021 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Goslynskiej Samodzielnym Publieznym Zakladem Opieki Zdrowolnej z
siedzib~ w Warszawie. adres: ul. M Kasprzaka 17.01-211 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszen. innych
organizacji spolecmych i zawodowych. fundacji oraz sarnodzielnych publicmych zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru S~dowego prowadzonego przez S~d Rejonowy dla m. Sl. Warszawy w Warszawie. XIII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego pod or KRS 0000226288. REGON 011035381, NIP 527-10-45-483,
reprezentowanym przez:
Roberla Mazura - Dyreklora

zwanym dalej Udzielaj~cym zam6wienia

a

Panem/~ , prowad~cymJ~ dzialalnosc gospodarc~ pod firm~ " ". na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem:

WpisanymJ~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc lecmic~ nr ................• or PWZ ".
Posiadaj~cymJ~ NIP i REGON .
ZwanymJ~ dalej Przyjmuj~cym zam6wienie

l~cmie zwanych Slronami

Przy)mu)qcy zamowienie zostal wybrany w wyniku konkursu ofert na udzielanie spec)alistycznych iwiadczen
zdrowotnych przez podmioty okreSlone wart. 26 usl. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci lecznicze)
(tekst )edn. Dz. U. z 2021 r., poz. 7/1 z pOin. zm.).

diagnostycmo - leczoicze

~
S[J'OlIa 1=7

~I
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zam6wienia na wykonywanie przez Przyjmuj~cego zam6wienie
calodobowych, swiadczen zdrowolnych na rzecz pacjenl6w Udzielaj~cego zam6wienia, realizowanych w
Szpilalnym Oddziale Ralunkowym Szpilala Wolskiego (SOR), w tym dla pacjent6w b~d~cych
swiadczeniobiorcami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicmych publicmych (Iekst jedn. Dz. U. z 2020 r.• poz. 1398 z p6tn.
zm.).

2. Przyjmuj~cy zam6wienie oswiadcza, ii: posiada kwalifikacje i uprawnienia niezb~dne do wykonywania zleconych
swiadczen zdrowotnych wymaganych dla lekarzy nie b~d~cych lekarzami systemu, a wchod~cych w sklad
zasobu kadrowego szpitalnego oddzialu ratunkowego. 0 kt6rym mowa w ~ 12 rozpor~dzenia Ministra Zdrowia z
dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddzialu ratunkowego (teksl jedn. Dz. U. z 2019 r. pOZ. 1213 z
p6tn. lID.). Dokumenty potwierdzaj~ce wymagane kwalifikacje, tj. m.in. prawo wykonywania zawodu lekarza,
stanowi~ integraln~ cz~sc niniejszej umOwy.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do wykonywania calodobowych swiadczen zdrowotnych. a kt6rych
mowa w usl. 1 niniejszego paragrafu. polegaj~cych na zabezpieczeniu funkcjonowania Szpilalnego Oddzialu
Ratunkowego, pod stalym nadzorem obecnego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lekarza systemu. zwanych
dalej swiadczeniami zdrowotnymi. w 12-s10 godzinnych cyklach, kl6rych ilosc okr.slona zostala w ~ 10 usl. I. a
w szczeg61nosci do:

a) udzielania swiadczen zdrowotnych polegaj~cych na wykonywaniu czynnosci medycmych slu4cych
diagnoslyce i podj~ciu leezenia w zaksesie niezb~dnym do stabilizacji funkcji :ryciowych os6b majduj~cych
si~ w stanie naglego zagrozenia :rycia lub zdrowia. w tym przeprowadzaniu badania lekarskiego oral
wykonywaniu wszelkich czynnosci zwi~nych z zapewnieniem pacjentom kontynuacji leezenia
adekwatnego do ich slanu zdrowia,

b) udzielania swiadczen zdrowotnych oraz porad obejmuj~cych swiadczenia
pacjentom hospitalizowanym w SOR.

I.



4. Swiadczenia, 0 kt6ryeh mowa w ust. 2 udzielane b~d~ w eyklach trwaj~eyeh do 12 kolejnych godzin, zar6wno
w dni powszednie (Iqcznie z sobotami) omz w niedziele i ;wi~ta, w godzinaeh od 8.00 do 20.00 lub od 20.00 do
8.00 dnia nast~pnego, przy ezym po kaZdym zakonewnym eyklu Przyjmuj~cy zam6wienie wbowi~ny jest do
przekazania lekarzom przejmujqeym realilOcj~ ;wiadezen zdrowotnyeh w ramaeh kolejnych eykli wszelkieh
danyeh 0 paejentaeh pozostaj~eyeh w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, obejmuj~eyeh dane istolne dla
dalszego proeesu leezniezego danego paejenta - bez prawa do odr~bnego wynagrodzenia.

5. W ramaeh udzielania ;wiadezen stanowi~eyeh przedmiot niniejszej umowy Przyjmuj~ey zam6wienie jest
zobowi~ny do spor~dzania i przekazywania rapon6w lekarskich w spos6b przyj~ty u Udzielaj~eego
zam6wienia.

6. Za wykonywanie czynno;ei, 0 kt6ryeh mowa w USI. 5 Przyjmuj~cemu lOm6wienie nie przysluguje dodatkowe
wynagrodzenie.

7. Udzielajqey lOm6wienia dopuszclO moZliwo;c udzielania swiadezen zdrowotnych obj~tych niniejs~ umow~
w Hosci nie wi~kszej nit 2 nast~puj~ee bezpo;rednio po sobie 12-sto godzinne eykle, lj. udzielania swiadezen nie
dlutej nit przez 24 kolejne godziny, z zastrzezeniem uSl.6 niniejszego paragrafu.

8. Swiadczenia zdrowotne obj~te przedmiotem umowy b~d~ realiwwane przez Przyjmuj~cego zam6wienie
przy slalej wsp61pracy i pod stalym nadzorem wykonywanym przez obecnego lekarza systemu w
rozumieniu ustawy 0 Panstwowym Ratownictwie Medycznym, tj. przez lekarza systemu Davida Zir~, a w
razie jego nieobecnosci przez innego, wskazanego pn:ez niego lekarza systemu.

~2
I. Przyjmuj~ey lOm6wienie zobowi~zuje si~ do udzielania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~ 1 w dniaeh

i godzinaeh okreSionyeh w harmonogramie, spo~dzanym w formie pisemnej • wedlug wzoru stanowi~eego
Zal~eznik or I do niniejszej umowy - na okresy miesi~ezne, uzgodnionym z Kierownikiem Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego lub innq osob~ wskazan~ przez Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6ryeh mowa w USI. I podlegaj~ kazdorawwo lOtwierdzeniu przez osob~ wskalOn~ przez
Udzielaj~eego zam6wienia, przed rozpocz~eiem miesi~ea kt6rego dotye~.

3. W ramaeh przedmiotu umowy Przyjmuj~ey lOm6wienie wbowi¥uje si~ do uezestniczenia, nie wi~cej nit raz
w miesi~eu przez maksymalnie 2 godziny, pOlO harmonogramami opisanymi w USI.1 i 2, w organiwwanyeh przez
Udzielaj~eego lOm6wienia spotkaniaeh dotye~eyeh funkejonowania SOR omz standard6w medycznych
w dziedzinie ratownictwa medycznego bez dodatkowego wynagrodzenia oraz uezestniczenia w odprawaeh
i innyeh spotkaniach personelu medyeznego, organizowanyeh w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 0 kt6ryeh
mowa w Regulaminie tego Oddzialu.

p
Przyjmuj~ey lOm6wienie zobowi¥uje si~ do wykonania uslug, 0 kt6ryeh mowa w ~ 1 niniejszej umowy i oswiadelO,
it wykonywac je b~dzie z lOehowaniem naleZytej starannosci, zgodnie z posiadanq wied~ medyezn~ i standardami
post~powania obowi¥ujqeymi w lOkresie medyeyny ratunkowej, na zasadaeh wynikajqeyeh z ustawy 0 lOwodaeh
lekarza i lekarza dentysty (tekstjedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 514 z p6Zn. zm.), ustawy 0 dzialalnosei leezniezej (tekst
jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 711 z p6Zn. zm) ustawy 0 Pailstwowym Ratownictwie Medyeznym (Oz. U. z 2020r., poz.
882 z p6Zn. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej fmansowanyeh ze srodk6w publielOyeh (tekst jedn. Oz.
U z 2020 r., poz. 1398 z p6Zn. zm.), ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeczniku Praw Paejenta (tekst jedn. Oz. U. z 2020
r., poz. 849 z p6Zn. zm.), Rozpo~dzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego z dnia 27
czerwea 2019 r. (I.j. OZ.U. 2019 poz. 1213 z p6Zn. zm.) ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh i innyeh przepis6w
reguluj~eych zasady wykonywania lOwodu lekarza oraz udzielania swiadezen zdrowotnych w podmiotaeh
leczniezych nie b~d~eyeh przedsi~bioreami.

~4
I. Swiadezenia zdrowotne obj~te niniejs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~eego lOm6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, w szczeg61nosci w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, przy nzyciu sprz~tu
medyelOego omz aparatury medyelOej, kt6ryeh obsluga jest mu znanalz kt6rymi zostal lOpolOany przez
Udzielaj~eego zam6wienia najp6Zniej w dniu rozpoez~eia udzielania swiadezen', stanowi~eych wlasnosc
Udzielaj~eego zam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadezen
obj~tyeh niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do korzystania z pomieszczen omz sprz~tu
i aparatury medyelOej, naletqcyeh do Udzielaj~eego lOm6wienia zgodnie z ich przeznaezeniem i w eelaeh
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie wbowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medyelOego naletqeego do
Udzielaj~eego zam6wienia, uszkodwnego w wyniku dzialail lOwinionyeh przez Przyjmuj~eego lOm6wienie.

~5
Umowa wstaje lOwarta na ezas okreSiony, tj. w okresie od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r .
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~6
Zlecenia na badanie diagnostyczne i transport b~d~ wystawiane przez Przyjmuj~cego zam6wienie, wedlug zasad
obowi~zuj~cych u Udzielaj~cego lOm6wienia, z kt6rymi Przyjmuj~cy zam6wienie zostal zapoznany.

P
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do przestrzegania lOsad wykonywania swiadczen zdrowotnych

wskazanych w umowach lOwartych przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiotami oraz przepisach i zasadach obowi~zuj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Nie p6tniej nit z dniem zawarcia umowy Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~y jest do lOpoznania si~
z zasadami i procedurami funkcjonowania Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Szpitala Wolskiego, wynikaj~cymi
z Regulaminu SOR oraz pozostalych akt6w wewn~trznych obowi~j~cych u Udzielaj~cego Zam6wienia
dotyc~cych Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, kt6re zostaly Przyjmuj~cemu zam6wienie udost~pnione.
Realizacj~ ww. obowi~u Przyjmuj~cy lOm6wienie potwierdlO podpisem na niniejszej urnowie.

3. Na ~danie Udzielaj~cego lOm6wienia, Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do przedstawienia
znajduj~cych si~ w jego dyspozycji dokument6w zwi~ych z realizacj~ przedmiotu umowy wymaganych przez
NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~cego lOm6wienia.

~8
Przyjmuj~cy lOm6wienie zobowi~je si~ do prowadzenia dokumentacji medycmej i statystycmej oraz dokumentacji
wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi~j~cymi w podmiotach leczniczych nie ~d~cych
przedsi~biorcarni oraz przepisami i lOsadarni obowi¥uhcymi u Udzielaj~cego lOm6wienia, w tym z utyciem
systemu informatycmego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~cymi procedur zwi~ych z ochron~ danych
osobowych.

~9
I. Za zrealizowane swiadczenia zdrowotne Przyjmuj~cemu lOm6wienie przysluguje wynagrodzenie mlesl~cmie

w kwocie stanowi~cej iloczyn Iiczby godzin zrealizowanych przez Przyjmuj~cego lOm6wienie w danym miesi~cu
przez stawk~ godzinow~ w kwocie .........•.•. zl brutto (slownie: ).

2. Naleinosci z tytulu realilOcji umowy lo okres sprawozdawczy Udzielaj~cy lOm6wienia wyplaca, za miesi~c
poprzedni, w terminie do 14 dni po dniu dostarczenia przez Przyjmuj~cego lOm6wienie prawidlowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonymi sprawozdaniarni. 0 kt6rych mowa w ~II. Potwierdzeniem dostarczenia faktury
wraz ze sprawozdaniami jest data wplywu omaczona prezentat~ Kancelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

3. Podstaw~ wystawienia faktury uprawniaj~cej Przyjmuj~cego zam6wienie do otrzymania zaplaty jest lOl~czenie do
niej sprawozdania lOtwierdzonego przez Udzielaj~cego lOm6wienia, stanowi~cego potwierdzenie zar6wno ilosci
godzin swiadczen zrealizowanych w danym miesi~cu, jak i prawidlowe dokonanie wszystkich wymaganych
wpis6w do dokumentacji medycznej pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy lOm6wienie udzielil swiadczen
zdrowotnych. Brak lOtwierdzonego sprawozdania skutkuje uznaniem, it usluga lo dany miesi~c nie zostala
zrealizowana.

4. Naleinose lo wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu lOm6wienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci~enia rachunku bankowego
Udzielaj~cego lOm6wienia.

~ 10
I. Minimalna ilose 12-sto godzinnych cykli udzielania swiadczen zdrowotnych. 0 kt6rych mowa w ~lust. 4 wynosi

........ cykli ( godzin) w miesi~cu. Przeci~tna maksymalna ilose 12-sto godzinnych cykli udzielania
swiadczen zdrowotnych w stosunku miesi~cznym nie powinna przekroczye eykli ( godzin).

2. L~czna szacunkowa wartose umowy wynosi zl brutto (slownie: ).

3. Wynikaj~ce z ust. I lOpotrzebowanie na minimaln~ ilose zakontraktowanych 12-sto godzinnych cykli udzielania
swiadczen zdrowotnych mote ulec zrnniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organilOcj~ funkcjonowania
kom6rki organizacyjnej, w kt6rej realizowane s~ swiadczenia b~d.t zrnniejszeniem srodk6w finansowych
uzyskanych od NFZ lub innych platnik6w. Zmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy
miesi~czne i nie wymaga spor~dzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

4. Udzielaj~cy zam6wienia mote powierzye Przyjmuj~cemu zam6wienie wi~ks~ ilose swiadczen obj~tych niniejs~
umow~, skutkuj~cych przekroczeniem ilosci 12-sto godzinnych cykli udzielania swiadczen zdrowotnych
wskazanej w ust. I, w ramach srodk6w pieni~tnych przeznaczonych na ich sfinansowanie pochod~cych z NFZ
lub od innych platnik6w, jednak nie wi~cej nit 0 4 cykle.

~II
I. Przyjmuj~cy lOm6wienie zobowi~ny jest do skladania miesi~cznych sprawozdari z Iiczby zrealizowanych

pelnych 12- sto godzinnych cykli udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ 10. wg wzoru
stanowi~cego lOl~cznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania. 0 kt6rych mowa w ust. 1 oraz skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po
zatwierdzeniu. w terminie do 5 dnia roboczego katdego miesi~ca lo miesi~c poprzedni. Sprawozdania, po

~



weryftkacji przepracowanych godzin oraz reali20cji obowiqzknw zwi'lZ8l1ych z prowadzeniem dokumentacji
medycznej, 2Otwierd2O Kierownik Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub inna osoba wskazana przez
Udzielajqcego zamnwienia.

Przyjmujqcy 20mnwienie zobowiqzuje si~ do:

a) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielajqcego 2Omnwienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danych i informaeji niezb~dnyeh do przeprowadzenia
kontroli,

b) noszenia imiennych identytikatornw przekazanyeh przez Udzielajqeego zamnwienie w zwiqzku z niniejszq
umowq i reali20eji pozostalyeh obowiqzknw dotyezqeych identytikatornw okre~lonyeh w aktaeh
wewn~trznych Szpitala Wolskiego,

e) przestrzegania proeedur obowiqzujqeyeh u Udzielajqeego 20mnwienia zwiq20nyeh z wykonywaniem
~wiadezen zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyeznej.

~13
Przyjmujqey zamnwienie nie mote prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalno~ei wykrae20jqeej po2o 20kres
wynikajqey z 20wartej umowy i konkureneyjnej wobee dzialalno~ci statutowej prowadzonej przez Udzielajqeego
zam6wienia.

~ 14
Udzielajqey zamnwienia zobowiqzuje si~ 20bezpieczyc obslug~ piel~gniarskq oraz administraeyjnq i gospodarezq
w 20kresie niezb~dnym dla reali20eji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy reali20cji 20dail obj~tyeh niniejszq umowq Przyjmujqey 20mnwienie zobowi'lZ8l1Y jest do wspnlpraey
z personelem medycznym 20trudnianym przez Udzielajqeego zamnwienia.

~ 16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponoszq odpowiedzialnosc solidarnq.
2. Przyjmujqey 20mnwienie ponosi odpowiedzialnosc 20 szkody powstale z przyczyn letqeyeh po jego stronie,

a w szczegnlnosci wynikajqeyeh z:

a) nieprawidlowego i niezgodnego z obowiqzujqeymi standardarni post~powania medyeznego oraz wymogarni
okre~lonymi w ustawie 0 2Owodaeh lekarza i lekarza dentysty udzielenia swiadezenia zdrowotnego,

b) niewykonania lub niewl~ciwego wykonania obowiqzknw wynikajqeyeh z niniejszej umowy, w szezegnlnosci
w wyniku braku wsp6ldzialania z lekarzem systemu, 0 ktnrym mowa w ~ I us!. 3 i 8 niniejszej umowy,

e) nieprawidlowego wystawiania reeept podlegajqeyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
d) przedstawienia danyeh stanowiqeyeh podstaw~ rozliezenia niezgodnie ze stanem faktyeznym,
e) nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w sposnb nieprawidlowy

i niekompJetny,
t) braku reali20eji 20fecen pokontrolnyeh,
g) nieprawidlowego wprowad2Onia danyeh zwiqzanych z reali20ejq proeedur, a wymaganyeh przez NFZ.

3. Udzielajqey zamnwienia uprawniony jest do tqdania od Przyjmujqeego 20mnwienie pokrycia szkody wyrzqdzonej
niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmujqeego 20mnwienie niniejszej umowy, w tyrn
m.in. kosztnw swiadezen nieoplaeonyeh przez NFZ lub innych p1atniknw z tego tytulu oraz kar umownyeh i
obowiqzknw odszkodowawezych nalotonyeh na Udzielajqeego 2Om6wienia przez NFZ lub innyeh platniknw w
umowach 20wartyeh z Udzielajqeym 2Omnwienia.

4. Udzielajqey 20mnwienia uprawniony jest do tqdania od Przyjmujqeego 20mnwienie 20platy kary umownej 20
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. 20 rozpoezynanie wyznaczonych cykli
z opntnieniem, 2Owinione przez Przyjmujqeego 20mnwienie przerwy w udzielaniu ~wiadczen lub wezeSniejsze
opuszezenie SOR, ktnra to kara przysluguje Udzielajqeemu 20mnwienie nie2Oleroie od braku 20platy 20 katdq
rozpocz~tq godzin~ spntnienia lub niewykonywania pracy. Wysokosc kary umownej 20 katdq rozpoe~tq godzin~
spntnienia lub niewykonywania praey wynosi 50% stawki godzinowej okreSlonej w ~ 9 us!. 1 umowy. Za szkody
przekrae20jqce wysokosc ww. kary, Udzielajqey 20mnwienia uprawniony jest do doehodzenia odszkodowania na
zasadaeh ognlnyeh. W przypadku stwierdzenia Powyzszyeh namszen Udzielajqcy Zamnwienie 20strzega sobie
prawo potrqeenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturaeh otrzymanych od Przyjmujqeego
Zamnwienie.

5. W przypadku nieu2Osadnionego rozwiqzania przez Przyjmujqeego zam6wienie niniejszej umowy, samowolnego
20przestania reali20cji umowy lub nie zaehowania procedur dotyczqeyeh trybu rozwiq2Onia umowy Udzielajqey
20mnwienia uprawniony jest do tqdania od Przyjmujqeego 20mnwienie 20platy kary umownej w wysoko~ci 20 %
wartosci przedmiotu umowy wskazanej w ~ 10 ust. 2.

6. W przypadkach innych nit wskazane w ust. 4 i 5 lub w przypadkaeh, w kt6ryeh szkoda przekrae20 wysoko~c
2Ostrzeronej kary umownej, Przyjmujqey 20mnwienie ponosi odpowiedzialnosc odszkodowawczq 20 szkody
spowodowane niewykonywaniem lub niewla~ciwym wykonywaniem umowy na zasadaeh ognlnych, okreSionych
w kodeksie eywilnym
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~ 17
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do:
I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj~cej szkody b~d~ce nast~pstwem

udzielania swiadczeli zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczeli zdrowotnych
- zgodnie z art. 25 ust. I pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz Rozporzljdzenia Ministra Finans6w z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi~owego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu
wykonuj~cego dzialalnose lecznic~ (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 866 z p6in. zm.), najp6iniej w terminie 7 dni od
daty zawarcia umowy, 0 ile powyzszy dokument nie jest w posiadaniu Udzielaj~cego Zam6wienia,

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

3) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczeli zdrowotnych oraz przedlorenia Udzielaj~cemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~cego zloienie wniosku 0 w/w wpis w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy pod rygorem rozwi~nia umowy, 0 i1epowyiszy dokument nie zostal dol~czony do umowy.

4) posiadania i przedloienia zaSwiadczenia lekarza medycyny pracy dotyc~cego uprawnieli zwi~zanych ze
swiadczeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanitarno-epidemiologicznych.

~ 18
I. W zwi~u z udzielaniem swiadczeli zdrowotnych obj~tych zam6wieniem Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny

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

2. Rcalizuj~c przcdmiot umowy Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do wystawiania rcccpt na produkty
lecznicze zlecone pacjcntom w zwi~u z udzielonymi im swiadczcniami zdrowotnymi z zachowaniem wszelkich
wymog6w okrcSlonych przepisami prawa i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Druki rcccpt dostarcza
Udzielaj~cy zam6wienia. Recepty wystawianc pacjentom w zwi~u z wykonywaniem swiadczeli obj~tych
niniejsza umow~ sp0rzljdzane s~ na drukach oraz w systemic tclcinformatycznym udost~pnianych przez
Udzielaj~cego Zam6wienia.

~ 19
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~jc si~ do zachowania w tajemnicy wszclkich informacji, 0 kt6rych powzi~1

wiadomose przy realizacji postanowieli niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnic~ przedsi~biorslWa
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1913) oraz podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie
z wymogami obowi¥uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie oswiadcza, re znany jest mu fakt, ii trese niniejszej umowy, a w szczeg61nosci
przcdmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informacj~ publiczn~ w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 6 wrzcSnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicmej (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z p6in. zm.),
kt6ra podlcga udost~pnieniu w trybie przedmiotowcj ustawy, z zastrzerenicm us!. 3.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie wyraia zgod~ na udost~pnienic w trybic ustawy, 0 kt6rej mowa w us!. 3, zawartych w
niniejszcj umowie dotyc~cych go danych osobowych w zakresie obcjmuj~cym imi~ i nazwisko, a takre inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie lirmy.

4. Dla cel6w zwi~zanych z rcalizacj~ umowy Udzielaj~cy zam6wienia upowainia Przyjmuj~cego zam6wienie do
przctwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy Zam6wienie udzielae b~dzie swiadczeli
zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwi~zanych z realizacj~ zlcconych niniejs~ umow~ swiadczcli zdrowotnych
oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzecmiku Prawa Pacjcnta, ustawy
o swiadczeniach opicki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicmych. Przetwarzanie danych osobowych
przcz Przyjmuj~ccgo zam6wienie dokonywane jest w formie papicrowcj oraz na sp~cie informatycmym
nalei'lcym do Udzielaj~cego zam6wicnia i podlcga przepisom reguluj~cym zasady ochrony danych osobowych i
proccdurom obowi¥uj~cym u Udzielaj~ccgo zam6wienia i z tego tytulu Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi
odpowicdzialnose wynikaj~c~ z ww. przepis6w oraz przepis6w dotyc~cych ochrony danych osobowych.
Upowainicnic do przelWarzania danych osobowych oraz Oswiadczenie podpisane przez Przyjmuj~cego
zam6wicnie stanowi~ integraln~ cz~se umowy.

po
I. Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do przcrw w wykonywaniu swiadczcli nie przckraczaj~cych I~cznie 30

dni kalcndarzowych rocmie, przypadaj~cych w okresie obowi~ania umowy, kt6re to dni uwzgl~dnia si~ w
harmonogramach sp0rzljdzanych przez Udzielaj~cego zam6wienic, w tym przerw zwi'll.a"ych z potwierdzonym
udzialem Przyjmuj~cego zam6wienie w szkolcniach, sympozjach, zjazdach.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w ust. 1 wymaga zgody Udzielaj~cego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nic udzielanie swiadczeli zdrowotnych zgodnie

z harmonogramcm przez Przyjmuj~cego zam6wienie, w przypadku niczdolnosci do wykonywania swiadczcli
spowodowanych chorob~, udokumentowanych zaswiadczeniem lekarskim, 0 i1e Przyjmuj~cy zam6wienie
niezwlocmic powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~ccgo zam6wienia.
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pI
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujqcego zam6wienie od wykonywania swiadczen
zdrowornych, na czas przeprowadzenia post~powania wyj.sniajqcego, w przypadku gdy do Udzielajqcego
zam6wienia wplynie skarga lub zastrzetenie dOlyczqce sposobu wykonywania, przez Przyjmujqcego zam6wienie,
swiadczen zdrowornych obj~lych niniejszq umowq, w tym zwiqzanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej
bqdz przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

~ 22
Umowa ulega rozwiqzaniu w nast~pujqcych przypadkach:

I) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia katdej ze Stron z zachowaniem 3 miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyczyn stanowiqcych naruszenie istornych warunk6w umowy, le:!.qcych po stronie Przyjmujqcego
zam6wienie, a dOlyczqcych:
a) ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~tenia ich zakresu lub ich niewl.sciwej ilosci i jakosci;
b) nie przedstawiania w ustalonym niniejszq umowq terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
c) uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielajqcego zam6wienia zgodnie z procedurami

przyj~lymi w Szpitalu Wolskim, joSti zwiqzane sq one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub
przepis6w prawa regulujqcych zasady wykonywania swiadczen zdrowomych;

d) w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6tym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
jeuti Przyjmujqcy zam6wienie narusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy, istotne dla
zapewnienia prawidlowej reatizacji przedmiolU zam6wienia,

6) z dniem nast~pujqcym po dniu, w kt6rym nastqpilo przekroczenie wartosci umowy,
7) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku braku finansowania swiadczen obj~lych umowq przez pubticznego plamika (NFZ).

~ 23
I. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwiqzania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
nalychmiastowym, jeuti Przyjmuj~cy zam6wienie ratqco narusza postanowienia umowy, tj.:

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

zam6wienia.
c) nie dotrzymal warunk6w okreslonych w ~17 pkt. 1,2 i 4,
d) ra:!.qconaruszyl pozostale istome postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ratqce naruszenie pozostalych istornych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w us\. I lit. d uznaje si~
naruszenie obowi~6w wynikaj~cych z ~3 i ~19 us\.2 niniejszej umowy, kt6rych Przyjmuj~cy zam6wienie nie
zaniechal, pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do ich zaprzestania, a taku
naruszenie obowi~6w zwiqzanych z bezpieczenstwem pacjent6w.

p4
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do ods!'lpienia ad umowy w przypadku, w kt6rym ulegnie rozwiqzaniu
umowa zawarta przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0 odst~pieniu od
umowy Udzielaj~cy zam6wienia zloty Przyjmuj~cemu zam6wienie na pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej
informacji.

~ 25
Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
nalychmiastowym, w przypadku raZqcego naruszenia postanowien niniejszej umowy dOlyczqcych zwloki w wyplacie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 us\. 2 przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielajqcego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie wlw wynagrodzenia.

p6
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszq umowq majq zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane

w niniejszej umowie.
2. Reatizacj~ obowi~6w wynikaj~cych z art. 304' Kodeksu Pracy zapewnia Przyjmujqcy Zam6wienie.

~ 27
Umow~ sporzqdzono w dw6chjednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla katdej ze Stron.

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

.•••'lrOl/a fI ! ';



p9
Spory powstale na tie realizaeji nm,eJszej umowy, kt6ryeh nie uda si~ lOlatwic polubownie, rozpatruje Sqd
powszechny wlaSciwy dla siedziby Udzielajqcego lOm6wienia.

....................................... . .
Przyjmuj~ey zam6wienie Udzielaj~ey zam6wienia

.niepotrzebne skreSlit

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnic z art. 13 usl I Og61nego Rozporzqdzenia 0 Ochronie Danych (RODO) informujemy, te:
I) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyr\skiej Samodzielny Publicz")' Zaklad
Opieki Zdrowotnej z siedzib~ przy ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych. z kt6rym mogq si~ Pailstwo kontaktowac w sprawach przetwarzania
paftstwa danych osobowych za posrednictwcm poczty elektronic7J1ej: iod@wolsld,med.pl;
3) Administrator b,dzie przelWarzal dane osobowe na podstawie art. 6 usl. 1 lit. b) i c) RODO w zw. z art. 26 Ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej, tj. przetwarzanie jest niezb~dne w celu wykonania umowy, kt6rej stron'l jest osoba,
kt6rej dane dolycz,," lub do podj,eia dziala6 na Zqdanie osoby, kt6rej dane dOlye"" przed zawareiem umowy oraz przetwarzanie
jest niezbcydne do ""ypetnienia obowhJ1:ku prawnego ci~cego na administratorzc;
4) Dane osobowe mogi) bye udostrrpnionc innym uprawnionym podmiotom. na podstawie przepis6w prawa, a tak:2:epodmiotom, z
kt6rymi administrator 7..awarl umowc: w zwii}Zku z rcalizacj'l uslug na rzecz administratora (np. kancelari'l prawoi}. dostawq
oprogramowania, zewntytrznym audytorcm);
5) Administrator nie zamierza przekazywac danych osobO\"'ych do paftstwa trzeciego lub organizacji micydzynarodowcj;
6) Wykonawca rna prawo uzyskac kopic; swoich danych osobowych w siedzibie administratora
Dodatkowo zgodnic z an. 13 ust. 2 RODO infonnujemy, ze:
I) Paftstwa dane osobowe bc:d<Jprzechowywanc przcz okres 10 lat od konca roku kalendarzowego. w kt6rym umowa zostala
•.••'Ykonana, chyba i.e niezblYdny bc;dzie dtuzszy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) Wykonawcy przysluguje prawo dost~pu do tresci swoich danych. ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a tak.i:e
prawo do •.••.niesicnia sprzeciwu wobee przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oral prawo do wnicsienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urz~du Oehrony Danych Osobowych;
3) POOanie danych osobowych jest dobrowolne, jednaki:e niezbc;dnc do zawarcia umowy. Konsekwencj'l niepodania danych
osobowych bt;:dzie brak realizacji umo",')';
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Wykonawcy.

podpis PT7J'jmuJqcego zamowlenle

Slnma 7= 7

mailto:iod@wolsld,med.pl;


Zalqcznik nr 2 do umowy na udzielanie
calodobowych specjalistycznych Jwiadczen
zdrowolnych w Szpilalnym Oddziale
Ralunkowym

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

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

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

DZIEN OD GODZINY: DO GODZINY: ILOse 12-STO GODZINNYCH CYKLI
WDANYMDNIU

Razcm

Czy uzupelniono dokumenlacj~ medyczn,,: 0 - lak I 0 - nie .)
.J _ zaznaclJ'c odpowiednie

..........................................
piecz~ci podpis lekarza piecz~ci podpisosobyzatwierdzajq~



Za/qcznik nr I do umowy na udzielanie
ca/odobowych specjalistycznych iwiadczen
zdrowotnych w SzpiJalnym Oddziale
Ratunkowym

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

m ies illc .......•.......••..............•....••.• ro k .......•..•...•..........•..••..••.•....

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

DZIEN OD GODZINY: DO GODZINY: ILOSe 12-STO GODZINNYCH CYKLI
WDANYM DNIU

Razem

..........................................
piecz~ci podpislekarza piecz~ci podpisosobyzatwierd~


