
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 87/2021

z dnia 11.06.2021 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

KONSULTACJI INTERNISTYCZNO - DIABETOLOGICZNYCH W ODDZIALE
NEUROLOGICZNY, ODDZIALE UDAROWYM I PODODDZIALE REHABILITACJI

NEUROLOGICZNEJ

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE

Niniejsze szczeg610we warunki konkursu ofert ua zawieranie um6w Da udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w zakresie konsultacji internistyczno - diabetologicznych w Oddziale neurologicznym, Oddziale
Udarowym i Pododdziale rehabilitacji neurologicznej okre!lah m. in.:

a) przedmiot konkursu ofert,
b) kryteria oeeny ofert,
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi~zane ze sposobem przygotowania oferty trybem ieh

skladania,
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwi~zanyeh z tymi ezynnosciami.

2. W eelu prawidlowego przygotowania i zlozenia swojej oferty, oferent winien zapoznac si, ze wszystkimi
informaejami zawartymi w niniejszyeh SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei
leezniezej (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, 146 ust. I, art. 147 - ISO, 151
ust. 1,2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki
zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z p6in. zm.) oraz
zar~dzenia Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 87/2021 z dnia 11.06.2021 r. w sprawie udzielenia zam6wienia
na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnych w zakresie konsultaeji inlemistyezno -
diabetologieznyeh w Oddziale neurologicznym, Oddziale Udarowym i Pododdziale rehabilitaeji neurologieznej
oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie swiadezen zdrowolnyeh w przedmiotowym zakresie,
zwanego dalej za~dzeniem.

4. Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni~cia tenninu skladania ofert, uniewai:nienia postc;powania konkursowego omz przesunicrcia tenninu
rozstrzygni,eia post,powania w przypadku konieeznosei uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh SWKO zaslosowanie maj~ przepisy i poslanowienia wskazane
w pkt. 3.

6. lIekroc w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert" oraz w zal~eznikach do lego dokumentujest mowa 0:
I) oferencle. 10 rozumie si, przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 usl. I uslawy z dnia 15 kwietnia 2011

r. 0 dzialalnosci leezniezej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnosc lecznic~ w formie
indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej, 0 kl6rej mowa w ustawie 0 dzialalnosci leezniezej.

2) Udzielahcym zam6wienia - rozumie si, przez 10 Szpilal Wolski im. dr Anny Goslynskiej Samodzielny
Publiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty • rozumie si, przez 10 obowi~zuj~ey formularz oferty przygotowany przez
Udzielaj~cego zam6wienia, stanowi<}cy zahlcznik Dr 3 do zarZ4dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien
og6lnyeh";

4) swiadczeniach zdrowotnych - rozumie silt przez to swiadczenia, 0 kt6rych mowa w an. 5 pkt. 40 ustawy
swiadezeniach opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh obejmuj~ee speejalistyezne
$wiadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji intemistyczno - diabetologicznych w Oddziale
neurologieznym, Oddziale Udarowym i Pododdziale rehabilitaeji neurologieznej, w szezeg61nosei dla os6b
b~dl:!cych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh; (CPY 85121200-5)

5) umowie - rozumie si~przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj(Jcego zam6wienia. stanowi'tcy
zal~cznik nr 4 do zar~dzenia wskazanego w pkl. 3 "Postanowien og6lnyeh".

6) dni powszednie - dni tygodnia od poniedzialku do pi~tku z wyl~ezeniem swi~t.
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Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO

I. Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie konsultaeji
intemistyezno - diabetologieznyeh w Oddziale neurologieznym, Oddziale Udarowym i Pododdziale rehabilitaeji
neurologieznej.

2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 01 Iipea
2021 r. do dnia 30 ezerwea 2024 r.

3. L~ezna szaeunkowa liezba konsultaeji udzielania swiadezen przeci~tnie w miesi~eu wynosi 80 konsultaeji.
4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan~ wybrane najkorzystniejsze ofeny w Hosei

zapewniaj~eej wyezerpanie Iiezby konsultaeji przeznaezonyeh na wykonywanie .wiadezen wskazanej w pkt. 3,
zawieraj~ee propozyeje eenowe znajduj~ee pokrycie w wielko.ei .rodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie
przedmiotu zam6wienia.

5. Szczeg610we warunki wykonywania .wiadezen okreSlaj~ odpowiednie przepisy, a w szczeg6lno.ci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 .wiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze .rodk6w publieznyeh
oraz postanowienia um6w zawanyeh przez Szpital Wolski z Narodowym Funduszem Zdrowia, z kt6rymi
oferent moze si~ zapoznac w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.

6. Udzielaj~ey zam6wienia, uwzgl~dniaj~e warunki realizaeji zam6wienia zawarte w z1ozonyeh ofenaeh, zastrzega
sobie prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych Z oferentami wylonionymi w wyniku
niniejszego post~powania konkursowego, ilosci punkt6w przezn8czonych do realizacji przedmiotu zam6wienia,
przypadaj~eyeh do wykonania przez danego oferenta.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofen~ sklada oferent posiadaj~ey prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~ey odpowiednimi
kwalifikaejami: dokument potwierdzaj~ey uzyskanie tylulu speejalisty w dziedzinie ehorob wewn~trznyeh
z co najmniej 5-letnim doswiadczeniem W oddziale 0 profilu diabetologicznym.

2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w postc;powaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze
prowadzonym przez wla.ciw~ okr~gow~ rad~ lekarsk~ 0 wykonywaniu dzialalno.ci leezniezej w formie
indywidualnej praktyki lub indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisaeh
ustawy 0 dzialalno.ci leezniezej.

3. Ofen a zlozona przez oferenta powinna bye kompletna, zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
o.wiadezenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w trdci formularza ofen owego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zloienie ofen alternatywnyeh.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Oferent skIada ofen~ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofen"
na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Minimalna Iiezba deklarowanyeh konsultaeji intemistyezno - diabetologieznyeh wykonanyeh przez jednego
oferenta miesi~cznie nie powinna bye mniejsza nit 20 konsultacji tygodniowo.

3. Oferenei ponos~ wszelkie koszty zwi~zane z przygotowaniem i z10ieniem oferty.
4. Ofen~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zal~ezonego wzoru wraz zal~eznikami wymienionymi w

formularzu ofeny.
5. Ofen a winna bye spor~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
6. Ofen~ oraz wszystkie zal~ezniki nalei)' spor~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia ofeny,

z wyl~ezeniem poj~e medyeznyeh.
7. Ofen~ oraz kaid~ zjej stron podpisuje oferent osobi.cie.
8. Strony ofeny oraz miejsea, w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye

dokonane jedynie poprzez przekreSlenie b/~dnego zapisu i umieszezenie oOOk niego ezytelnego zapisu
poprawnego.

9. Oferent moie wprowadzie zmiany lub wyeofae zlozon~ ofen~. Zmiana ofeny nast~puje poprzez zloienie nowej
ofeny zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zlozonej wezdniej. Wyeofanie oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~eego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana ofeny poprzez
zloienie nowej lub wyeofaniu oferty moie nast~pie nie p6iniej jednak nii przed uplywem terminu skladania
ofen. Wymogi oznaezenia kopeny opisane w pkt. 11 stosuje si~ odpowiednio.

10. Ofen~ wraz z wymaganymi zal~eznikami naleiy umie.cie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: ,,Konkurs
na specjalistyczne swiadczenia zdrowolne w zakresie konsultacji internistyczno - diabetologicznych w
Oddzlale Neurologicznym, Oddzlale Udarowym i Pododdziale rehabilitacji neurologicznej Szpitala
Wolskiego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.
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II. Udzielajqey zam6wienia zastrzega. iz nie jest moiliwe Iqezenie swiadezenia uslug w ramaeh umowy 0
udzielenie zam6wienia oa swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem oa
podstawie stosunku praey zawartym z Udzielajqeym zam6wienia.

12. Oferta zlozona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwiqzal umow~ na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh
w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn leiljeyeh po
stronie oferenta. podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENT ACH ZAL1\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

I. W eelu ulOania. ie oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowiqzany jest dolqezye do oferty dokumenty
wskazane w formularzu oferty.

2. Dokumenty. 0 kt6ryeh mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w formie oryginalu lub
kserokopii poswiadczonej przez siebie za zgodnosc Z oryginalem.

3. W eelu sprawdzenia autentyelOosei przedlozonyeh dokument6w Udzielajqey zam6wienia moze zai'ldae od
oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu
jest nieezytelna lub budzi wqtpliwosei eo do jej prawdziwosei.

4. Oferent jest zobowiqzany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiot6w wykonujqeyeh dzialalnose leelOiezq
w formie indywidualnej speejalistyelOej praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. 0 dzialalnosei leelOiezej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolskiego. Paw. II. pok. lOa do dnia 14 ezerwes 2021 r. do godz.
14.30.

2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielajqeego zam6wienia uprawniony jest
Kierownik Dzialu Kadr i Szkolen. tel. 022-38-94-888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWI1\ZANIA OFERT 1\

Oferent zwiqzany jest ofertq do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial Vlll. KOMlSJA KONKURSOW A

I. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielajqey zam6wienia powoluje komisj~ konkursowq.
2. Szczeg610we zasady praey komisji konkursowej i tryb post~powania okrdla "Regulamin praey Komisji

konkursowej" obowiqzujqey na podstawie zarzqdzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inyeh".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegajqea wylqezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanyeh

w "Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie konieelOosei wylqezenia ezlonka komisji konkursowej z przyezyn. 0 kt6ryeh mowa w pkt. 3, nowego

ezlonka komisji powoluje Udzielaj~ey zam6wienia.
5. Udzielaj~ey zam6wienia nie powoluje nowego ezlonka komisji konkursowej w przypadku okrdlonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liezyc b~dzie, pomimo wylqezeniajej ezlonka. eo najmniej lrzy osoby.
6. Udzielajqey zam6wienia wskazuje nowego przewodniezqeego. jeSii wylqezenie ezlonka komisji konkursowej

dotyezy osoby pelniqeej t~ funkek
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursowq brak6w formalnyeh w zlozonej ofereie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach oa zewn~trznej
stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolskl.med.pl podajqe nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta, stwierdzone w crercie braki oraz ostatec2'llY lermin ich usuni~cia.

8. W przypadku odrzueenia oferty z przyezyn formalnyeh Komisja konkursowa zamieszeza informaej~ 0
odrzuceniu oferty oa zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala \Volskiego pod adresem www.wolski.med.pl
wskazujqe nazw~ (imi~ i nazwisko) skladajqeego odrzueonq ofert~ oraz przyezyn~ odrzueenia oferty.

RozdziallX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwareie zlozonyeh ofert nastqpi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Dzial Kadr Szkolen
w dniu 14 ezerwes 2021 r. 0 ~odzinie 15.00.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJ1\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA
CENA JEDNOSTKOWA

I. Proponowana przez Udzielaj~eego zam6wienia maksymalna kwota nalemosei za jednq konsultaej~
intemistyezno • diabetologielOq obj~lyeh niniejszym post~powaniem konkursowym w Oddziale neurologielOym
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Oddziale Udarowym i Pododdziale rehabililacji neurologicznej wynosi: 60,00 zl netto (r6wnowazna z kwoll!
brullo - usluga zwolniona z VA1).

2. Cena wskazana w pkt. 1 wstala przyj~ta w oparciu 0 wielkose srodk6w przeznacwnych na sfinansowanie
swiadczen b~dqcych przedmiolem zam6wienia.

3. Ofeny zawierajqce ceny przekraczajqce kwol~ wskazanq w pkt. 1 uznaje si~ za nieodpowiadajqce wymogom
formalnym i podlegajqce odr'llceniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria Deeny
1. Kwalifikacje oferenla - 10%
2. Doswiadczenie e 10%
3. Cena - 70%
4. Dost~pnose. 10%

Maksymalna liczba punkl6w za ocen~ ofeny wynosi: 3,7 pkt.

Ad. 1. Kwalifikacje oferenla
Komisja konkursowa dokonujqc oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~pujqce dokumenty stanowiqce
zalqczniki do formularza ofcny:

Dokument pOlwierdzajqcy uzyskanie tytulu specjalisty w dziedzinie chor6b wewn~trznych z co najmniej 5-letnim
doswiadczeniem w oddziale 0 profilu diabetologicznym- 2 pkl.
ZaSwiadczenia 0 ukonczonych kursach. szkoleniach, warsztatach itp. w zakresie stanowillcym przedmiot
zam6wienia w ilosci minimum 0-2 sztuk - 1 pkl.
Lqczna liczba punkl6w mo!!iwa do uzyskania przy ocenic kwalifikacji oferenta wynosi 3 pkl.

Ad. 2. Doswiadczenie D1
Komisja konkursowa dokonujqc oceny doswiadczenia oferenta bierze pod uwag~ doswiadczenie oferenta wynikajqce
ze Slatu zawodowego oferenta w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w oddziale 0 profilu diabetologicznym.
Dokonujqc oceny doswiadczenia oferenta na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz ofeny) Komisja
Konkursowa rz zna' e oferentowi ad 0 do 3 kt. Z odnie z nast u' c i zalozeniami:
Slai rae w oddziale 0 rolilu diabelolo iczn m Liczba unkl6w
1 - Sial 1 kl.
6 - 10 lal 2 kl.
w ie' 10 lal 3 kl.

W przypadku niepelnych lat kalendarwwych niepelne lata slaill zawodowego zaokrqgla si~ w d6t. Oferenei
posiadajqcy doswiadczenie w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w oddziale 0 profilu diabetologicznym poniiej
roku z oceny ktyterium "Doswiadczenie" otrzymujq 0 punkt6w.

Ad. 3a. Cena •
Komisja konkursowa dokonujqc oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofen
zawierajqcych propozycje cenowe za jednq godzin~ wykonanq, prawidlowo sprawozdanq i wskazan~ do zaplaty,
przewyZszaj~ce wanose srodk6w przeznacwnych na realizacj~ przedmiotu post~powania w zakresie konsultacji
intemistyczno - diabetologicznych w Oddziale Neurologicznym, Oddziale Udarowym i Pododdziale rehabilitacji
neurologicznej .
Dokonuj~c oceny ceny proponowanej przez oferenta w formularzu ofeny Komisja Konkursowa przyznaje
oferentowi od 1 do 4 kt. Z odnie z nast u' c i zaloteniami:
CeRa ro onowana rzez oferenta za 1 odzin Liczba unkt6w
50,01 - 60,00 zl 1 kt.
40 01 - 50,00 zl 2 kl.
30,01 - 40,00 zl 3 kt.
20,00 - 30,00 zl 4 kt.
Ofeny zawieraj~ce propozycje cenowe ponizej 20.00 zl za jedn~ godzin~ wykonan~ b~d~ uznane za ofeny
zawieraj~ce ~co nisk~ cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzuceniu .
• Ceny obejmuj~ kwot~ wynagrodzenia brullo, kt6re bez podatku VAT jest r6wnorz~dne z kwot~ nello
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Ad. 4. lJosl~pno.c lJ2
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny dost~pno.ei .wiadezen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~
minimaln~ liezb~ konsultaeji udzielania .wiadezen w miesi~eu oferowanyeh przez oferenta w formularzu oferty
zgodnie z zaio:ieniami:
l\linimalna Hose konsultacji o(erowanych przez oferenta n' Liczba punkl6w
miesiQcu
20 -30 lokI.
40 -50 2 okt.
60 - 80 3 okt.

Oeena kOilcowa oferty zostanie wyliczona wg nastltPuj:tcego wzoru:
WO = LpK x 10% + LplJI x 10% + LpC x 70% + LplJ2 x 10%
gdzie:

IVa - ocena kOticowa ofer/y
LpK - Iiczba punkJow wynikajqca z oceny kwalifikacji oferen/a
LpD I - Iiczba punkJow wynikajqca z oceny dOSwiadczenia oferenra
LpC - Iiczba punk/ow wynikajqca Z oceny ceny proponowanej przez oferenla
LpD2 - Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny dost~pnosci Swiadczen udzielanych przez oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNI~CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

I. Rozslrzygni~cie konkursu omaeza wskazanie oferent6w wybranyeh w wyniku posl~powania konkursowego
zapewniaj~eyeh realizaej~ zapotrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia odno.nie ilo.ci godzin wykonywania
.wiadezen stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali I~emie ze wszystkieh kryteri6w najwi~ks~
ilo.e punkl6w.

2. Rozstrzygni'rcie konkursu ofert ogtasza si~ w mleJscu i termtnle okreSlonym W ogloszeniu
o konkursie ofert. na tabliey ogloszen w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia oraz na zewn~trmej stronic
inlemelowej Udzielaj~eego zam6wienia, podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsee zamieszkania i
ad res) OferentalOferent6w. kl6rzy zestali wybrani.

3. Termin rozslrzygni~eia ofert wymaeza si~ na dzien 23 czerwco 2021 r. 0 godzinie 14.30.
4. Oferentom wybronym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje termin

j miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowoc do Dyreklora Szpilala Wolskiego 0 uniewamienie post~powania

konkursowego w przypadkaeh okreSionyeh w Regulaminie praey Komisji konkursowej.
6. W przypadku przekroezenia liezby godzin obj~tej zapotrzebowaniem. wskazanej w Rozdz. II pkt. 3. w wyniku

wyboru wi~kszej ilo.ci oferent6w ze wzgl~du na konieemo.c uwzgl~dnienia ofert spelniaj~eyeh kryteria oeeny
ofert na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj~ey zam6wienia zaslrzega sobie prawo okreSienia w
umowie zawartej w tyro oferentami takiej i10sci godzin wykonywania swiadczen, kt6ra umozliwi dostosowanie
warunk6w umowy do zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOI,A WCZE

I. W toku posl~powania konkursowego, jednakte przed rozstrzyg",~clem konkursu, oferent mote zlotyc do
komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w fonnie
pisemnej umotywowany protest.

2. Protest zlozony po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpalruje i rozstrzyga protest w ei~gu 7 dni od daly jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi

skfadajqcemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba ze z treSci protestu wynika.

ie jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powlarza zaskarion~ ezynno.c.
6. Oferent, mote zlotyc do Udzielaj~cego zam6wienia odwolanie dotye~ee rozstrzygni~eia konkursu w ei~gu 7

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

zawarcie umawy do czasujego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POST ANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotycllJce post~powania konkursowego przechowywane S'lw siedzibie Udzielaj'lcego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 87/2011

z dnia 1l.06.1011 r.

Warszawa, dn ia .

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

OF E R TA

na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie konsultacji
internistyczno - diabetologicznych w Oddzialc neurologicznym, Oddziale udarowym i

Pododdzialc rehabilitacji neurologicznej

Imi~ i nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Speejalizaeja w zakresie (stopien) .

Nr dokumentu potwierdzaj~eego uzyskanie tytulu specjalisty .

Nr wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez w/asciw~

ORL.. .

Data wpisu do CEIDG .

NiP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondeneji (0 i1enie pokrywa si~ z adresem zamieszkania) .

przedmiotem niniejszej oferty jest odzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
konsultacji internistyczno - diabelologicznych w Oddziale neurologieznym, udarowym i PododdziaJe
rehabilitacji neurologicznej zgodnie z przedmiotem zamowienia wskazanym w Szczegolowych Warunkach
Konkursu Ofert, Da zasadach okrdlonych we wzorze umowy Da udzielanie swiadczen zdrowotnych
obj~lych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. ZapoZlla/ si~ z treSei~ ogloszenia 0 konkursie, "Szezeg6/owymi warunkami konkursu ofert" oraz projektem
umowy i nie zg/asza zastrzeten.

2. Swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie, w
miejscu wskazanym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz przy UZyeiu sprz~tu nale~cego do Udzielaj~cego
zam6wienia.

3. Prowadzi speejalistyeZll~ indywidualn~ praktyk~ lekarsk~ w przedsi~biorstwie podmiotu leczniezego lub
specjalistyeZll~ indywidualn~ praktyk~ lekarsk~ w dziedzinie , wpisan~ do
rejeslTu podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeZllic~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi
wymienionymi na wst~pie niniejszej oferty.

4. Swiadczen zdrowotnych udzielac b~dzie osobiseie.
5. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (oe) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~

w "ysokosci (Zobowi~zuje si~ do przed/otenia kopii polisy oe w terminie okreSlonym
we wzorze umowy.)*
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6. Oswiadcza, it Szpilal Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadczen zdrowomych w zakresie
obj~tym przedmiolem niniejszego posl~powania w Irybie natychmiastowym z przyczyn le~cych po slronie
oferenta.

7. Deklaruje przeci~mq liczb~ konsultacji inlemistycmo - diabetologicmych w miesiqcu .
w tygodniu .

8. Proponuje wysokost stawki w kwocie zl nellO (r6,,"owatne z bruno) za 1 konsullacj~
obj~lq niniejszym posl~powaniem konkursowym.

9. Zakres posiadanych kwaliftkacji udokumenlowal zalqcmikami od or 4a do nr .

10. OSwiadcza, it swiadczen zdrowomyeh zakresie konsullacji inlemistyczno - diabelologicmej udzielal przez
okres ...............••. Ial i zobowiqzuje si~ do okazania - na ~danie Udzielajqcego zam6wienia - dokumenl6w
potwierdzajqcych wskazanq Host lal praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

I. Poswiadczony aktualny wydruk z CEIDG - zaL nr 1.

2. Poswiadczona kopia wpisu do rejestru podmiol6w wykonujqcyeh dzialalnost lecmiczq - zgodnie z ustawq

o dzialalnosci leczniczej - prowadzonego przez ORL - ,aL nr 2,

3. Kopie dokumenl6w dotyczqcych prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanych kwalifikacji, w tym

specjalizacji,lj.:

1) dyplom ukonezenia szkoly wytszej;
2) prawo wykonywania zawodu lekarza;
3) dokumenl pOlwierdzajqcy uzyskanie tytulu specjalisty w dziedzinie chor6b we""~trmyeh z co najmniej

5-lemim doswiadczeniem w oddziale 0 profilu diabelologicmym - nr 3, 3a••.. ,
4. ZaSwiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadczen zdrowomych obj~tych

przedmiotem zam6wienia - zaL nr 4,
5. Kserokopia polisy OC lub zlotone oswiadczenie 0 przedloteniu polisy - ,al. nr 5,

6. Wykaz podmiol6w, w kl6ryeh oferenl udzielal swiadczen zdrowomych w zakresie konsultacji inlemistycmo -

diabelologicmych z podaniem okres6w, w kl6rych uslugi Ie byly swiadczone - zaL nr 6.

• niepotrzebne skreslic.

O,wiadezenie wykonawey w zakresie wypetnienia obowiqzk6w informaeyjnyeh przewidzianyeh w arl. 13
tub arl. 14 RODO

Oswiadczam, te wypeInilem obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO' wobee os6b
fizycmych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzielenie
zam6wienia w niniejszym posl~powaniu ••.

.......... ...... . . ................ . . .... ..... . . ... ......
(podpis i pieczfc oferenla)

1 rozpomjdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwielnia 2016 r. w sprawie oehrony os6b
fizycznych w zwillZku z przetwarzaniem danych osobo\o...ych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 951461WE(og6lne rozpor",dzenie 0 oehronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, sIr. I) .
•• W przypadku gdy wykonawea nie przekazuje danyeh osobowyeh innych nit bezposrednio jego dotYWlcych lub zachodzi
wylqczenie stosowania obowi<p.ku infonnacyjnego, stosownic do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
"1'konawca nie sklada (usuni~cie Ir.sci oswjadezenia np. przezjego wykreSienie). ZASTI;PCA D~REKTORA

ds. Lecznlctwa
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
DyreklOra Szpilala Wo/skiego nr 87/101/

z dnia 11.06.101/ r.

WZ6RUMOWY
UMOW A NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE KONSULTACJI INTERNISTYCZNO - DIABETOLOGICZNYCH W ODDZIALE
NEUROLOGICZNYM, ODOZIALE UOAROWYM I PODODDZIALE REHABILITACJI

NEUROLOGICZNEJ
zawarta w dniu 2021 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z
siedzib~ w Warszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17,01-211 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszen. innych
organizacji spolecznych i zawodowych. fundacji oraz sarnodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru S~dowego prowadzonego przez S~d Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie. XIIl Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288. REGON 011035381, NIP 527-10-45-483,
reprezentowanym przez:
Robena Mazura - Dyrektora

zwanym dalej Udzielaj~cym zam6wienia

a

Panem/~ , prowad~cyml~ dzialalno~c gospodarc~ pod fInn~ ••.....................••• na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Infonnacji 0 Dzialalno~ci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem:
.....................................
Wpisanym/~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalno~c lecznic~ nr ................• nr PWZ .......................•
Posiadaj~cyml~ NIP i REGON .
Zwanyml~ dalej Przyjmuj~cym zam6wienie

l~cznie zwanych Stronami

PrZYimuiqcy zam6wienie zosla/ wybrany w wyniku konkursu o/erl na udzielanie speeialistycznyeh .fwiadezen
zdrowolnyeh przez podmioty okrd/one w art. 16 usl. / uslawy z dnia /5 kwietnia 10// r. 0 dzialalnosei leczniezei
(Ieksl iedn. Dz. U. z 101/ r.. poz. 7// z p6in. zm.).

~ 1
I. Przedmiotem nmleJszej umowy jest wykonywanie specjalistycznych ~wiadczen zdrowornych w zakresie

konsultacji internistyczno - diabetologicznych w Oddziale Neurologicznym, Oddziale Udarowym i
Pododdziale rehabilitacji ncurologicznej Szpitala Wolskiego. zwanych dalej ~wiadczeniami zdrowotnymi, dla
pacjent6w Szpitala Wolskiego w szczeg6lno~ci dla os6b b~d~cych ~wiadczeniobiorcarni w rozumieniu przepis6w
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 ~wiadczeniach opieki zdrowotnej fInansowanych ze ~rodk6w publicznych.

P
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do udzielania ~wiadczet\ zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ I w

Oddziale Neurologicznym. Oddziale Udarowym i Pododdziale rehabilitacji neurologicznej w dniach i godzinach
okreSionych w harmonogramach, spor~dzanych wedlug wzoru stanowi~cego Zal~cznik nr 1 do niniejszej umowy,
na okresy miesi~czne w fonnie pisemnej. uzgodnionych z Ordynatorem Oddzialu Neurologicznego. Oddzialu
Udarowego i Pododdzialu rehabilitacji neurologicznej lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zam6wienia.

2. KaZda zmiana dn; i godzin udzielania ~wiadczel\ zdrowornych, 0 kt6rych mowa w usl. I wymaga uzyskania
pisemnej zgody Udzielaj~cego zam6wienia poprzez spo~dzenie aneksu do umowy.

3. Hannonogram, 0 kt6rych mowa w usl. I podlegaj~ katdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~cego zam6wienia, przed rozpoc~ciem miesi~ca kt6rego dotyc~.

4. Zapotrzebowanie na wykonanie ~wiadczet\ w okre~lonej kom6rce organizacyjnej tj. w Oddziale Neurologicznym,
Oddziale Udarowym i Pododdziale rehabilitacji neurologicznej Szpitala Wolskiego w ramach harmonogramu
wskazanego w ~ 2 okreSla Udzielaj~cy Zam6wienie tj. za po~rednictwem Ordynatora Oddzialu Neurologicznego.
Oddzialu Udarowego i Pododdzialu rehabilitacji neurologicznej.
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I.

p
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowiqzuje si~ do wykonania uslug, 0 kt6ryeh mowa w ~ 1niniejszej umowy i oswiadeza,
it wykonywae je b~dzie z zaehowaniem naletytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied~ i standardami
post~powania obowiqzuj~eymi w zakresie w zakresie konsultaeji intemistyezno • diabetologieznej, na zasadaeh
wynikaj~eyeh z ustawy 0 zawodaeh lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 790 z p6m. zm.),
ustawy 0 dzialalnosci leezniezej (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 711 z p6m. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki
zdrowornej fmansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Oz. U z 2020 r., poz. 1398 z p6m. zm.), ustawy
o prawaeh paejenta i Rzeezniku Praw Paejenta(Oz. U. z 2020 r., poz. 849 z p6m. zm.), i innyeh przepis6w
reguluj~eyeh zasady udzielania swiadezen zdrowornyeh w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~biorearni
oraz ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh (tekst jedn. Oz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6m. zm.) i innyeh przepis6w
reguluj~eyeh zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh
leezniezyeh nie ~d~eyeh przedsi~biorearni.

~4
1. Swiadezenia zdrowotne obj~te niniejs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~eego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosei w Oddziale neurologicznym, Oddziale udarowym i
Pododdziale rehabilitaeji neurologieznej przy utyciu sprz~tu medyeznego oraz apararury medyeznej, kt6ryeh
obsluga jest lOU znana, stanowiqeyeh wlasnose Udzielaj~eego zam6wienia. Sprz~t i aparalura spelniaj~
wymagania niezb~dnedo "'ykonywania swiadezen obj~tyeh niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowiqzuje si~ do korzystania z pomieszezen oraz sprz~ru i apararury medyeznej,
nale4eyeh do Udzielaj~eego zam6wienia, zgodnie z ieh przeznaezeniem i w eelaeh okreSionyeh w niniejszej
umowie.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowiqzuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sp~ru medyeznego nale4eego do
Udzielaj~eego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionyeh przez Przyjmuj~eegozam6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na ezas okreSionyod dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.

~6
Zleeenia na badania diagnostyezne i transport b~d~ wystawiane przez Przyjmuj~eego zam6wienie, wedlug zasad
obowiqzujqeyeh u Udzielaj~eegozam6wienia, z kt6rymi Przyjmuj~eyzam6wienie zostal zapoznany.

P
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowiq.zuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezen zdrowotnyeh

wskazanyeh w umowaeh zawartyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i
innymi podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowi~zujqeyeh u Udzielaj~eego zam6wienia, z kt6rymi to
zasadami zostal zapoznany.

2. Na 4danie Udzielaj~eego zam6wienia Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~ny jest do przedstawienia
dokument6w wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez
Udzielaj~eego zam6wienia.

~8
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiqzuje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz
dokumentaeji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogarni obowiqzuj~eymiw podmiotaeh leezniczyeh nieb~dqeyeh
przedsi~biorearni oraz przepisami i zasadami obowiq.zuj~eymiu Udzielaj~cego zam6wienia, w tym z utyciem
systemu informatyeznego Szpitala Wolskiego, w tyro dotye~cymi proeedur zwiqzanyeh z ochron~ danych
osobowyeh.

~9
1. Za zrealizowane swiadezenia zdroworne, 0 kt6ryeh mowa w ~ I Przyjmujqcemu zam6wienie przysluguje

wynagrodzenie miesi~eznie w kwoeie, stanowi~eej iloezyn - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0
kt6rym mowa w ~ II • liezby konsultaeji przez stawk~ zajedna konsultaej~w wysokosci zl bruno
(slownie: ).

2. Nalemosei z tytulu realizaeji umo",y Udzielaj~ey zam6wienia wyplaea, za miesiqe poprzedni, w terminie do 14
dni po dniu dostarezenia przez Przyjmuj~eego zam6wienie prawidlowo wystawionej fakrury wraz z
zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II. Potwierdzeniem dostarezenia faktury WTazze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezentat~ Kaneelarii G/6wnej Szpitala Wolskiego.

3. Nalemose za "'ykonane swiadezenia zdroworne zostanie przekazana Przyjmuj~eemu zam6wienie na jego
raehunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obei'l2enia raehunku bankowego
Udzielaj~cego zam6wienia

~ 10
Przeci~rna Hosekonsultaeji w stosunku miesi~eznym przeznaezonyeh na wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh,
o kt6ryeh mowa w ~ I wynosi konsultacj i ( tygodniowo).

2. L~ezna szaeunkowa wartose umowy wynosi w okresiejej obowi~wania.
3. Wynikaj~ee z us!. I zapotrzebowanie na Hosezakontraktowanyeh konsultaeji udzielania swiadezen zdrowotnyeh

mote ulee zmniejszeniu w przypadkaeh uzasadnionyeh organizaej~ funkejonowania kom6rki organizaeyjnej, w
kt6rej realizowane s~ swiadezenia b~dt zrnniejszeniem srodk6w finansowyeh uzyskanyeh od NFZ lub innyeh
plarnik6w.
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4. Udzielajqcy zam6wienia mote powierzyc Przyjmujqcemu zam6wienie wi~kszq ilosc swiadczen obj~tych
niniejszq umowq skutkujqcych przekroczeniem ilosci konsultacji udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rej
mowa w us!. I, w ramach srodk6w pieni~tnych przeznaczonych na ich sfinansowanie pochodzqcych z NFZ lub
od innych platnik6w, jednak nie wi~cej nit 0 30%.

~II
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do skladania miesi~cznego sprawozdania z Iiczby konsultacji wg

wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdanie, 0 kt6rym mowa w us!. I skladane sq po zakOl\czeniu miesiqca kalendarzowego oraz po

zatwierdzeniu, w terminie do 5 dnia roboczego katdego miesiqca za miesiqc poprzedni. Sprawozdania, po
weryfikacji wykonanych konsultacji, zatwierdza Ordynator Oddzialu Neurologicznego, Oddzialu Udarowego i
Pododdzialu rehabilitacji neurologicznej lub inna osoba wskazana przez Udzielajqcego zam6wienia.

~12
Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si~ do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielajqcego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danych i informacji niezb~dnych do przeprowadzenia
kontroli,

2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzielajqcego zam6wienie w zwiqzku z niniejszq
umowq i realizacji pozostalych obowiqzk6w dotyczqcych identyfikator6w okreSlonych w aktach
wewn~trznych Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania procedur obowiqzujqcych u Udzielajqcego zam6wienia zwiqzanych z wykonywaniem
swiadczen zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

~ 13
Przyjmujqcy zam6wienie nie mote prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczajqcej poza zakres umowy i
konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielajqcego zam6wienia.

~ 14
Udzielajqcy zam6wienia zobowiqzuje si~ zabezpieczyc obslug~ piel~gniarskq oraz administracyjnq i gospodarczq w
zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej urnowy.

~ 15
Przy realizacji zadan obj~tych niniejszq umowq Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do wsp61pracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielajqcego zam6wienia.

~16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponoszq odpowiedzialnosc solidarnq.
2. Przyjmujqcy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn letqcych po jego stronie, a w

szczeg61noki wynikajqce z:
I) niewykonania lub nieprawidlowego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
2) niewykonania lub niewlasciwego wykonania obowiqzk6w wynikajqcych z niniejszej umowy,
3) nieprawidlowego wystawiania recept podlegajqcych refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
4) przedstawienia danych stanowiqcych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
5) nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
6) braku realizacji zalecen pokontrolnych,
7) nieprawidlowego wprowadzania danych zwiqzanych z realizacjq procedur, a wymaganych przez NFZ.

3. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do tqdania od Przyjmujqcego zam6wienie pokrycia szkody
wyrzqdzonej niewykonywaniem lub nienaletytym wykonywaniem przez Przyjmujqcego zam6wienie niniejszej
umowy, w tym m.in. kOSZl6w swiadczen nieplaconych przez NFZ lub innych p1atnik6w z tego tytulu oraz kar
umownych i obowiqzk6w odszkodowawczych nalotonych na Udzielajqcego zam6wienia przez NFZ lub innych
platnik6w w umowach zawartych z Udzielajqcym zam6wienia.

4. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do tqdania od Przyjmujqcego zam6wienie zaplaty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych godzin pracy
z op6tnieniem, zawinione przez Przyjmujqcego zam6wienie przerwy w udzielaniu .wiadczen lub wczesniejsze
opuszczenie miejsca udzielania .wiadczen, kt6ra to kara przysluguje Udzielajqcemu zam6wienie niezaletnie od
braku zaplaty za katdq rozpocz~tq godzin~ sp6tnienia lub niewykonywania pracy. Wysokosc kary umownej za
katdq rozpocz~tq godzin~ sp6trJienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki za 1 konsultacj~ okreslonq
w ~ 9 ust. I umowy. Za szkody przekraczajqce wysokosc ww. kary, Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do
dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych. W przypadku stwierdzenia powytszych naruszen
Udzielajqcy Zam6wienie zastrzega sobie prawo potrqcenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w
fakturach otrzymanych od Przyjmujqcego Zm6wienie.

~ 17
Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do:

I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujqcej szkody b~dqce nast~pstwem
udzielania .wiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen zdrowotnych
- zgodnie z art. 25 us!. 1 pkt. I ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieczenia odpowiedzialno.ci cywilnej podmiotu
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wykonuj~eego dzialalnosc leeznie~ (Dz. U. z 2019 r., poz. 866), najp6iniej w tenninie 7 dni od daty zawarcia
umowy 0 ile powyi:szy dokument nie zostal dol~ezony do fonnularza ofeny,

2) utrzymywania przez ealy okres obowiwwania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz wartosci
ubezpieezenia okreslonyeh w przepisaeh, 0 kt6ryeh mowa w pkl. 1,

3) posiadania i przedlozenia zaswiadezenia lekarza medyeyny praey dotye~eego uprawnieti zwi~zanyeh ze
swiadezeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologicznyeh,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsea udzielania swiadezeti zdrowomyeh oraz przedloZenia Udzielaj~eemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~eego zloZenie wniosku 0 wlw wpis max. w tenninie 7 dni od daty podpisania umowy
pod rygorem rozwi~ia umowy, 0 i1epowyZSzy dokument nie zostal dol~ezony do fonnularza ofeny.

~ 18
I. W zwi~ z udzielaniem swiadezeti zdrowomyeh obj~tyeh zam6wieniem Przyjmuj~ey zam6wienie uprawniony

jest do wydawania paejentom zaSwiadezeti 0 ezasowej niezdolnosci do pracy.
2. Recepty wystawiane pacjentom w zwi~ z wykonywaniem swiadczeti obj~tyeh niniejs~ umow~ spo~dzane

s~ na drukaeh udost~pnianych przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz w systemie teleinfonnatyeznym
udost~pnianyeh przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 19
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do zaehowania w tajemniey wszelkich infonnaeji, 0 kt6rych powzi~1

wiadomosc przy realizacji postanowieti niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnic~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuezciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., pOZ. 1013)
oraz podlegaj~ oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danych osobowych, zgodnie z wymogami
obowi¥uj~cymi u Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Udzielaj~cy zam6wienia powierza Przyjmuj~cemu zam6wienie dane osobowe pacjent6w, obejmuj~ce dane
wyszczeg61nione w rozpo~dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzaj6w, zakres6w
i wzor6w dokumentaeji medycznej oraz sposobu jej przelWarzania (Dz. U. z 2020 r., pOZ. 666) oraz ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowomej finansowanyeh ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz.
1398 z p6in. zm), kt6re to dane Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ przetwarzac zgodnie z przepisami
ustawy 0 oehronie danych osobowyeh.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie oswiadcza, Ze znany jest mu fakr, iz treSc niniejszej umowy, a w szezeg61nosci
przedmiot umowy i wysokosc wynagrodzenia stanowi~ infonnacj~ publiczn~ w rozumieniu art. 1 USI. 1 ustawy
zdnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do infonnacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z p6in.
zm.), kt6ra podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeZeniem usl. 4.

4. Przyjmuj~cy zam6wienie wyrau zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w uSI. 3, zawartyeh w
niniejszej umowie dotyc~cych go danyeh osobowyeh w zakresie obejmuj~cym imi~ i nazwisko, a talae inne
dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie finny.

5. D1a cel6w zwi~yeh z realizacj~ umowy Udzielaj~ey zam6wienia upowamia Przyjmuj~cego zam6wienie do
przetwarzania danyeh osobowyeh pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy Zam6wienie udzielac b~dzie swiadczeti
zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwi¥anyeh z realizacj~ zleeonyeh niniejs~ umow~ swiadezeti zdrowotnych
oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawaeh pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodk6w publicznyeh. PrzelWarzanie danyeh osobowych
przez Przyjmuj~cego zam6wienie dokonywane jest w fonnie papierowej oraz na sprz~cie infonnatycznym
nale4cym do Udzielaj~eego zam6wienia i podlega przepisom reguluj~cym zasady oehrony danyeh osobowych i
proeedurom obowi¥uj~cym u Udzielaj~cego zam6wienia i z tego tytulu Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi
odpowiedzialnosc wynikaj~c~ z ww. przepis6w oraz przepis6w dotyc~cych oehrony danych osobowyeh.
Upowamienie do przetwarzania danych osobowych oraz Oswiadczenie podpisane przez Przyjmuj~cego
zam6wienie stanowi~ integraln~ c~sc umowy.

po
I. Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczeti:

a. przerwy nie przekraczaj~cej l~cznie 26 dni kalendarzowych przypadaj~cej w okresie obowi¥ywania
niniejszej umowy z zastrzezeniem uSI. 2,

b. przerwy zwi¥anej z potwierdzonym udzialem Przyjmuj~cego zam6wienie w szkoleniach, sympozjach,
zjazdach z zastrzeZeniem uSI. 2.

2. Skorzystanie z przerny, 0 kt6rej mowa w usl. I wymaga zgody Udzielaj~eego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczeti zdrowomyeh w dniaeh i godzinaeh,

o kt6ryeh mowa w S 2, przez Przyjmuj~eego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania
swiadczeti spowodowanych ehorob~, udokumentowanyeh zaSwiadczeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~cy
zam6wienie niezwloeznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~cego zam6wienia.

pi
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~cego zam6wienie od wykonywania swiadczeti
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjaSniaj~cego, w przypadku gdy do Udzielaj~cego
zam6wienia wplynie skarga lub zastrzezenie dotyc~ce sposobu wykonywania, przez Przyjmuj~cego zam6wienie,
swiadczeti zdrowomyeh obj~tych niniejs~ umow~, w tym zwi¥anych z prowadzeniem dokumentacji medyeznej
b~dt przekazywaniem danyeh wymaganych przez NFZ.
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~ 22
Umowa ulega rozwiqzaniu w nast~pujqcych przypadkach:
1) z uplywem clOsu, na kt6ry lOstala lOwarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kazdej ze Stron z zachowaniem 3 miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z lOchowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z

przyczyn stanowiqcych ratllce naruszenie warunk6w umowy, letllcych po stronie Przyjmujqcego lOm6wienie, a
dotyclijcych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, lOw~ienia ich lOkresu lub ich niewlasciwej i10sci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejslij umowq terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, umanych przez Udzielajqcego lOm6wienia zgodnie z procedurami

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

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego lOm6wienia z lOchowaniem miesi~cmego okresu wypowiedzenia, jeieli

Przyjmujqcy lOm6wienie naruslO inne nii wskazane w pk!. 4) postanowienia umowy, istotne dla lOpewnienia
prawidlowej realilOcji przedmiotu lOm6wienia,

6) z dniem nast~pujqcym po dniu, w kt6rym nastqpilo przekroczenie lqcmej slOcunkowej wartosci umowy,
7) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego lOm6wienia z lOchowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku braku finansowania swiadczen obj~tych umowq przez publicmego plamika (NFZ) lub zmiany przez
Plamika lOsad finansowania swiadczen zdrowomych w spos6b uniemoiliwiajqcy Udzielajqcemu Zam6wienie
dotrzymanie warunk6w umowy.

p3
I. Udzielajqcy lOm6wienia uprawniony jest do rozwiqlOnie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym, jeieli Przyjmujqcy lOm6wienie ra2ljco naruslO istotne postanowienia umowy, D.:
J) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego lOwieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowiqzki wynikajqce z niniejszej umowy na osob~ trzeciq bez zgody Udzielajqcego

zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okreslonych w ~ 17 us!. 1,2 i 4 umowy,
4) ratllco naruszyl pozostale istome postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ratllce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w us!. I pkt. 4 uznaje si~
naruszenie obowiqzk6w wynikajqcych z ~ 3 i ~ 19 us!. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmujqcy zam6wienie nie
lOniechal pomimo otrzymania od Udzielajqcego lOm6wienia pisemnego wezwania do jego lOprzestania lub
naruszenie obowiijzk6w zwiqlOnych z bezpieczenstwem pacjent6w lub zmiany przez Platnika zasad
finansowania swiadczen zdrowotnych w spos6b uniemoiliwiajqcy Udzielajqcemu zam6wienie dotrzymania
warunk6w umowy. p4

Udzielajqcy lOm6wienia uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w
kt6rym ulegnie rozwiqlOniu umowa lOwarta przez UdzieJajqcego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 rozwiqzaniu umowy w tym trybie Udzielajqcy lOm6wienia zloZy Przyjmujqcemu lOm6wienie na
pismie, niezwlocmie po uzyskaniu stosownej informacji.

ps
Przyjmujqcy lOm6wienie uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku ratllcego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyclijcych zwloki w wyplacie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 us!. 1, tj. przekraczajqcej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielajqcego lOm6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

~ 26
1. W lOkresie nieuregulowanym niniejslij umowq majq lOstosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane

w niniejszej umowie.
2. RealilOcj~ obowiqzk6w wynikajqcych z art. 304' Kodeksu pracy lOpewnia Przyjmujqcy lOm6wienie.

~ 27
Umow~ spolZijdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarlOch, po jednym dla kaidej ze stron.

pS
Zmiany do umowy dokonywane sq w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

~ 29
Spory powstale na tIe realilOcji niniejszej umowy, kt6rych
powszechny wlasciwy dla siedziby Udzielajqcego lOm6wienia.

Prz)'jrnujqey zarn6wienie:
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Klluzula InformaC)jnll ROOO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Og61nego Rozporl4dzenia 0 Ochronie Danyeh (ROOO) infonnujemy, le:
I) Administratorem danych osobowych PrzyjmujlJccgo 7.am6wienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostytlskiej Samodzielny Publiczny Zaklad
Opieki Zdrowotnej z siedzib4 przy ul. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa;
2) Administrator wywaczyl Inspektors Dchrany Danych, z kt61)1n moglJ sic;' Patlstwo kontaktowac w sprawach przctwanania Panstwa danych
osobowyeh za posrednictwem poczty elektronicmej: iod@wolski.mcd.pl;
3) Administrator bc;dzie przetwarzal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w zw. z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0
dzialalnoSci lecmiczej, ~. przetwarzanie jest niez~dne w ce1u wykonania umowy, kl6rej stromtjest osoba, kt6rej dane docycl4. lub do podjl;cia
dziaJafI na 14danie osoby, kt6rej dane dotyezq., przed zawarciem umo"")' oraz przetwarzanie jest nie~dne do wypelnienia obowi~u prawnego
ci~cego na administratorze;
4) Dane osobowe mog" byc udostt;pnione inn)1n uprawnionym podmiotom. na podstawie przcpis6w prawa, a tak1e podmiotom, z kt6l)1ni
administrator zawarl umowl; w zwi~ z realizacjlJ uslug na rzecz administratora (np. kance1arill prawn~ dostawctt- oprogramowania, zewnl;trznym
aud)10rem);
5) Administrator nie zamierza przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji micrdzynarodowej;
6) PrzyjmujlJey zam6wienie ma prawo uzyskat kopiC;swoich danych osobowych w siedzibie administratora
Dodatkowo zgodnie z art. 13 usl2 RODO informujemy,1.e:
I) Paflstwa dane osobowe ~dlJ przecho .••••ywane przez okres 10 lal od konea roku kalendarzowego, w kt6l)1n umowa zostala ""ykonana, chyba i~
niezb~dny bi;dzie dlui.szy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczcn.
2) PnyjmujlJcemu zam6wienie przysfuguje prawo dosti;pu do tresci swoich danych. ich sprostowania lub ograniezenia przctwarlania, a takie
prawo do wniesienia sprzeciwu wobee przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Preusa Urzc;'du Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakte nie~dne do zawarcia umo""y. Konsekwencj" niepodania danych osobowych ~dzie
brak realizacji urnowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany W oparciu 0 dane osobowe Pnyjrnujltcego zam6wienie.

podpis Przyjrnujilcego zamowienie
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Zalqcznik nr J do umowy na udzie/anie
specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie konsu/tacji internisryczno-
diabet%gicznych w Oddzia/e Neur%gicznym,
Odd;iale Udarowym iPododd;iale rehabilitacji
neur%gicznej Szpita/a Wo/skiego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM Z lLOSCI KONSULTACJI WYKONANYCH
W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM, ODDZIALE UDAROWYM I PODODDZIALE

REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ W ZAKRESIE INTERNISTYCZNO-
DlABETOLOGICZNYCH

miesill c....................... ro k. .•..........••..•..•.•••....••..•..••.

................................................................................................................................
(imi" i nazwisko Przyjrnuji}cego zam6wienie)

DZIEN: GODZINY OD - DO SUMA KONSULTACJI
W DANYM DNIU:

Razem I Razem: I~odzin:

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

.I _ ,aVIDe;;)'" odpowlednle

p,ec~c i podpis piec~ i podpis osoby zafWierdzaj~<:ej

Przyjmuj~cego 1.&IlIowienie

piec~ ipodpis prac:ownika

Sekcji Rozli<:U1i USNg Medyczny<:h



Zaiqcznik nr2 do umowy na udzie/anie
specja/istycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie konsu/tacji internistyczno -
diabet%gicznych w Oddzia/e Neur%gicznym,
Oddziale Udarowym iPododdziale rehabililacji
neurologicznej Szpita/a Wo/skiego

MIESI~CZNE SPRAWOZDANIE Z lLOSCI KONSULTACJI WYKONANYCH W ODDZlALE
NEUROLOGICZNYM, ODDZlALE UDAROWYM I PODODDZlALE REHABILITACJI
NEUROLOGICZNEJ W ZAKRESIE INTERNISTYCZNO - DIABETOLOGICZNYCH

m iesil} c•.•••••••••••••••••.•.• ro k .

................................................................................................................................
(imi~ i nazwisko Przyjrnujqcego zam6wienie)

DZIEN: GODZINY 00 - DO SUMA KONSUL TACJI
W DANYM DNIU:

Razem I Razem: Il!odzin:

Czy uzupelniono dokumentaej~ szpitaln,!: 0 - tak I 0 - nie .)
.J _ 4aznae~<' odpoHliednie

piec~c i podpi$ piecz~ i JXldpis osobyzatwierdzaj4cej
Pn:)jrnuj4(:ego zamowienie

pieczeC ipodpis pracownika

Sekcji Rozliczen Vsrug MedycZIlych


