
Za/qcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpila/a Wolskiego nr 91/2021

z dnia 29.06.2021 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

NEUROLOGII W PORADNI NEUROLOGICZNEJ

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Niniejsze szczeg610we warunki konkursu oren os zawieranie um6w oa udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w zakresie neurologii w Poradni neurologicznej okreslajll m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert,
b) kryteria oeeny ofert,
c) warunki wymagane od oferent6w w Iym zwi~zane ze sposobem przygotowania oferty trybem ieh

skladania,
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwi~yeh z Iymi ezynnoseiami.

2. W eelu prawidlowego przygotowania i zloienia swojej oferty, oferenl winien zapoznac si~ ze wszyslkimi
informaejarni zawartymi w niniejszyeh SWKO. I

3. Konkurs ofert prowadzony jesl na podstawie art. 26 usl. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzia1alnosei
leezniezej (teksljedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z p6fn. zm.), art. 140, art. 141, 146 USI.1, art. 147 - ISO, lSI
usl. 1,2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 usl. 1 i 2 uslawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki
zdrowolnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (Ieksl jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z p6fn. zm.) oraz
za"'ldzenia Dyreklora Szpilala Wolskiego Nr 91/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie udzielenia zam6wienia
na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowolnyeh w zakresie neurologii w Poradni neurologieznej oraz
przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego
dalej Z3rzlIdzeniem.

4. Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed lerminem skladania ofert,
przesuni~cia tenninu skladania ofen, uniewatnienia post~powania konkursowego oraz przesunic;cia terminu
rozslrzygni~eia posl~powania w przypadku konieeznosei uzupelnienia dokument6w przez oferenla.

5. ,"' sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie majq przepisy i postanowienia wskazane
w pkl. 3.

6. lIekroc w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert" oraz w zal~eznikaeh do tego dokumenlu jesl mowa 0:
I) ofereneie -10 rozumie si~ przez 10 podmiol, 0 kt6rym mowa art. 26 USI.I ustawy z dnia 15 kwielnia 2011

r. 0 dzialalnosei leezniezej, zarejeslrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnosc leeznie~ w formie
indywidualnej speejalislyeznej praktyki lekarskiej (neurologia), 0 kl6rej mowa w uslawie 0 dzialalnosei
leczniczej.

2) Udzielaj~cym zam6wienia • rozumie si~ przez 10 Szpilal Wolski im. dr Anny GostyIiskiej Samodzielny
Publiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty - rozumie si~ przez to obowi~j~ey formularz oferty przygotowany przez
Udzielaj~eego zam6wienia, stanowi~ey zal~cznik nr 3 do zar~dzenia wskazanego w pkl. 3 "Poslanowien
og6Inych";

4) swiadczeniach zdrowolnych - rozumie si~ przez 10 swiadezenia, 0 kt6ryeh mowa w art. 5 pkt. 40 uSlawy
swiadezeniaeh opieki zdrowolnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh obejmuj~ee speejalislyezne
swiadczenia zdrowotne w zakresie neurologii w Poradni Neurologicznej, w szczeg61nosci dla os6b
berdllcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publieznyeh; (CPY 85121200-5)

5) urnowie - rozumie sier przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj~cego zam6wienia, stanowillcy
zal~czn;k nr 4 do zar~dzenia wskazanego w pkl. 3 "Poslanowien og6Inyeh".

6) dn; pnwszednie - dni tygodnia od poniedzialku do pi~tku z wyl~ezeniem swi~t.

Rozdziaill. PRZEDMIOT POSTF,POW ANIA KONKURSOWEGO

1. Przedmiotem zam6wieniajest wykonywanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie neurologii w
Poradni neurologicznej.

2. Wykonywanie swiadczen zdrowotnych stanowitlcych przedrniot zam6wienia obejrnuje okres od dnia
01 sierpnia 2021 r. do dnia 31 lipca 2023 r.
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3. Lqczna szacunkowa liczba godzin udzielania swiadczell przeci~tnie w miesiqcu wynosi: 28 godzin (112

pacjent6w).
4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostanq wybrane najkorzystniejsze oferty w iloki

zapewniajqcej wyczerpanie liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie swiadczen wskazanych w pkt. 3,
zawierajqce propozycje cenowe znajdujqce pokrycie w wielkosci srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie
przedmiotu zam6wienia.

5. Szczeg6lowe warunki wykonywania swiadczell okreslajq odpowiednie przepisy, a w szczeg61nosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych
oraz postanowienia um6w zawartych przez Szpital Wolski z Narodowym Funduszem Zdrowia, z kt6rymi
oferent mote si~ zapoznae w siedzibie Udzielajqcego zam6wienia.

6. Udzielajqcy zam6wienia, uwzgl~dniajqc warunki realizacji zam6wienia zawarte w zlo!onych ofertach, zastrzega
sobie prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych Z oferentami wyJonionymi w wyniku
niniejszego post~powania konkursowego, ilosci godzin przeznaczonych do realizacji przedmiotu zam6wienia,
przypadajqcych do wykonania przez danego oferenta.

Rozdziallll. WARUNKl WYMAGANE 00 OFERENT6w

I. Ofert~ sklada oferent posiadajqcy prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponujqcy odpowiednimi
kwalifikacjami: posiada 1)'lulspecjalisl)' w dziedzinie neurologli.

2. \Varunkiem dopuszczenia do udzialu w post~powaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze
prowadzonym przez wlasciwq okr~gowq rad~ lekarskq 0 wykonywaniu dzialalnosci leczniczej w formie
indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisach
ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

3. Oferta zlorona przez oferenta powinna bye kompletna, zlorona zgodnie z wymogarni opisanymi w niniejszych
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielajqcego zam6wienia omz zawierae wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w Iresci formularza ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlo!enie ofert alternatywnych.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczeg61owych warunkach konkursu ofert"
na formularzu udost~pnionym przez Udzielajqcego zam6wienia.

2. Liczba deklarowanych godzin udzielania swiadczell w miesiqcu nie powinna bye mniejsza nit 10 godzin (40
pacjent6w) i nie wi~ksza nit 28 godzin.

3. Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwi'lZ"lle z przygotowaniem i zlo!eniem oferty.
4. Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zalqczonego wzoru wraz zalqcznikami wymienionymi w

formularzu oferty.
5. Oferta winna bye sporzqdzona w spos6b przejrzysty i czytelny.
6. Ofert~ oraz wszystkie zalqczniki nale!y sporzqdzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,

z wylqczeniem poj~e medycznych.
7. Ofert~ omz ka!dq zjej SIron podpisuje oferent osobiscie.
8. Strony oferty omz miejsca, w kt6rych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mogq bye

dokonane jedynie poprzez przekreslenie bl~dnego zapisu i umieszczenie oOOk niego czytelnego zapisu
poprawnego.

9. Oferent mote wprowadzie zmiany lub wycofae zlozonq ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlo!enie nowej
oferty zawierajqcej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacj~ 0 wycofaniu oferty zlo!onej wczesniej. Wycofanie oferty
nastc;puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj1}cego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez
zlo!enie nowej lub wycofaniu oferty mote nastqpie nie p6iniej jednak nit przed uplywem terminu skladania
ofert. Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. II stosuje si~ odpowiednio.

10. Ofert~ wraz z wymaganymi zalqcznikami nale!y umiescie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: ..Konkurs
no specjalisfyczne swiadcunia zdrowotne "' zakresie neurologii HI Poradni neurologicznej Szpitala
Wolskiego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa.

II. Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega, it nie jest motliwe t'lczenie swiadczenia ustug w ramach umowy 0
udzielenie zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na
podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielaj'lcym zam6wienia.

12. Oferta zlorona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwiqzal umow~ na udzielanie swiadczell zdrowotnych
w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le!qcych po
stronie oferenta. podlega odrzuceniu.
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Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENT ACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENT A

I. W eelu uznania, ~e ofen a spelnia wymagane warunki, oferent zobowi'lZallYjest dol~ezye do ofeny dokumenty
wskazane w formularzu ofeny.

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

3. W eelu sprawdzenia autentyeznosei przedlownyeh dokumentow Udzielaj~ey zamowienia mo~e za4dae od
oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu
jest nieezytelna lub budzi w~tpliwosei co do jej prawdziwosei.

4. Oferent jest zobowi'lZallY do przedstawienia wpisu do rejestru podmiotow wykonuj~eyeh dzialalnose leeznie~
w formie indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
20 II r. 0 dzialalnosei leezniezej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofene sklada sie w siedribie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. lOa do dnia 05 Iipea 2021 r. do godz. 10.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strany Udzielaj'}cego zam6wienia uprawniony jest

Kierownik Dzialu Kadr i Szkolen, tel. 022-38-94-888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\

Oferent zwi'lZallYjest ofen~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania of en.

Rozdzial VIII. KOMlSJA KONKURSOWA

I. W eelu przeprowadzenia konkursu ofen Udzielaj~ey zamowienia powoluje komisje konkursow~.
2. Szezegolowe zasady praey komisji konkursowej i tryb postepowania okresla "Regularnin praey Komisji

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

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

ezlonka komisji powoluje Udzielaj~ey zamowien;a.
5. Udzielaj~ey zamowienia nie powoluje nowego ezlonka komisji konkursowej w przypadku okreslonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa Iiezye bedzie, pomimo wyl~ezeniajej ezlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~ey zamowienia wskazuje nowego przewodnie~eego, jeW wyl~ezenie ezlonka komisji konkursowej

dotyezy osoby pelni~eej Ie funkeje.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisje konkursow~ brakow formalnyeh w zlownej ofereie, 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~e nazw, (imie i nazwisko)
oferenta, stwierdzone W ofercie braki oraz ostatecmy termin ich usunicrcia.

8. W przypadku odrzueenia ofeny z przyezyn formalnyeh Komisja konkursowa zamieszeza informaeje 0
odrzuceniu oferty os zewncrtrznej stronie intemetowej Szpitala Wolski ego pod adresem www.wolski.med.pl
wskazuj~e naZWe(imie i nazwisko) skladaj~eego odrzueon~ ofene oraz przyezyne odrzueenia ofeny.

RozdziallX. MIEJSCE I TERM IN OTWARCIA OFERT

Otwareie z1o~onyeh ofen nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Dzial Kadr Szkolen
w dniu 05 IipeD 2021 r. 0 godzinie 10.30.

I
Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA

CENA JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielaj~eego zamowienia maksymalna kwota nalewosei za jedn~ godzine udzielania

swiadczen zdrowotnych objertychniniejszym post~powaniem konkursowyrn w zakresie neurologii w Poradni
neurologicznej wynosi:
• 160,00 zl brulto - za jedn~ godzin, udzielania swiadezen zdrowotnyeh w zakresie neurologii w Poradni

neurologicznej.
• 100,00 zl brutto - za swiadczenia udzielone jednemu pacjentowi (I wizyta) w ramach Terapeutycznego

Programu Lekowego SM.
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2. Cena wskazana w pkt. I 'Oslala przyj~la w oparciu 0 wielkosc srodk6w przeznac'Onych na sfinansowanie
swiadczen b~d~cych przedmiolem zam6wienia.

3. Oferty zawieraj~ce ceny przekraczaj~ce kwol~ wskazan~ w pkl. I uznaje si~ za nieodpowiadaj~ce wymogom
formalnym i podlegaj~ce odrzuceniu.

Informac)a dodalkowa
Przewidziane w projekcie umowy wynagrodzenie za udzielenie I porady specjalislycznej w Poradni osobom
uprawnionym do swiadczen zdrowotnych na podstawie um6w zawartych przez Szpilal Wolski z platnikami
innymi nit NFZ ustalono na kwot~ 50,00 zl brulto.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryleria oceny
1. Doswiadczenie. 20%
2. Cena - Clcena za godzin~ - 40%; C2 cena za pacjenta - 20%

Maksymalna Iiczba punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 3 pkl.

Ad. 2. Doswiadczen;e
Komisja konkursowa dokonuj'lc Deeoy doswiadczenia oferenta bierze pod uwag~ doswiadczenie oferenta wynikajllce
ze statu zawodowego oferenta w udzielaniu swiadczen zdrowolnych w Poradni (swiadczenia arnbulatoryjne).
Dokonuj~c oceny doswiadczenia oferenta na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz oferty) Komisja
Konkursowa znae oferentowi od 0 do 3 kl. z odnie z nasI u. c i zaloteniami:
Slat rae w Poradn; neurolo iczne' Liczba unkl6w
3 - 5 lal I kt.
6 - 10 lal 2 kl.
ow e' 10 lal 3 kt.

W przypadku niepelnych lat kalendarzowych niepelne lala statu zawodowego zaokr~gla si~ w d61. Oferenci
posiadaj,!cy doswiadczenie w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w Poradni ponizej I roku Z oeeoy kryterium
"Doswiadczenie" otrzymuj~ 0 punkl6w.

Ad. 3a. Cena •
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj~cych propozycje cenowe za jedn~ godzin~ wykonan~, prawidlowo sprawozdan~ i wskazan~ do zaplaly,
przewyzszaj~ce wartosc srodk6w przeznac'Onych na realizacj~ przedmiotu post~powania w zakresie neurologii
w Poradni neurologicznej.

Liczba punkt6w

Komisja Konkursowa przyznaje

Komisja Konkursowa przyznaje
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Dokonuj~c oceny ceny proponowanej przez oferenta w formularzu oferty
oferentowi ad 1 do 4 kt. Z odnie z nast u' c i zaloi:eniami:
Cena fO onowsna rzez oferenta za 1 odzin Liczba unkt6w
150,01 - 160,00 zI 1 kl.
14001- 150,00 zl 2 kl.
130,01 - 140,00 zl 3 kl.
12000 - 130,00 zl 4 kl.

Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe ponizej 120,00 zl za jedn~ godzin~ wykonan~ b~d~ uznane za oferty
zawieraj~ce l'll4co nisk~ cen~ w stosunku do przedmiolu zam6wienia i b~d~ podlega/y odrzuceniu.
C2
Dokonuj~c oceny ceny proponowanej przez oferenta w formularzu oferty
oferentowi od 1 do 4 kl. z odnie z nast u. c i zalozeniami:
Cena proponowana przez oferenta za 1pacjenta w ramach
Tera eut czoe 0 Pro ramu Lekow 051\1
90,01-100,00 zl I kl.
8001 - 90,00 zl 2 kl.
70,01 - 8000 zl 3 kl.
60 00 - 70,00 zl 4 kl.

Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe ponitej 60,00 zl za jednego pacjenla ~d~ uznane za oferty zawieraj~ce
l'll4co nisk~ cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzuceniu .
• cena a/erenta bez podatku VA Tjest rownowatna jest cenie nello



Ocena koncowa oferty zostanie wyliczona wg nast~pujllcego wzoru:
WO = LpD I 20% + LpCI 140% + LpC2 I 20%
gdzie:

IVa. ocena koncowa oferty
LpD - Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny doswiadczenia oferenta
LpCI- Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpC2 - Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny ceny proponowanej przez oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKl ZAWARCIA UMOWY

I. Rozstrzygni~cie konku,,;u oznaeza wskazanie oferent6w wybranyeh w wyniku post,powania konku,,;owego
zapewniaj~eyeh realizaej, zapolrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia odnosnie Hosci godzin wykonywania
swiadezeri stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia, kl6rzy uzyskali I~eznie ze wszystkieh kryteri6w najwi,ks~
ilosc punkt6w.

2. Rozstrzygni~cie konku,,;u ofert oglasza si, w m,ejseu i termm,e okreslonym w ogloszeniu
o konku,,;ie ofert, na tabliey ogloszeri w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia oraz na zewn,trznej slronie
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 dzieri 14 lipea 2021 r. 0 godzinie 12.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku post,powania konku,,;owego Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje termin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyreklora Szpitala Wolskiego 0 uniewaznienie post,powania

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

wyborn wi~kszej Hosei oferent6w ze wzgl,du na konieeznosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj~eyeh kryteria oeeny
ofert na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo okreslenia w
umowie zawartej w tyro oferentami takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen, kt6ra umoiliwi dostosowanie
warunk6w umowy do zapotrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE

I. W toku post~powania konkursowego, jednakZe przed rozstrzygm~e,em konkursu, oferent moze zlozyc do
komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w formie
pisemnej umot)Wowany protest.

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

skladaj~eemu protest. Nieuwzgl,dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do ezasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone. ehyba ze z tresci protestu wynika,

zc jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskarZon~ ezynnosc.
6. Ofere nt, moze zlozyc do Udzielaj~eego zam6wienia odwolanie dOlye~ee rozstrzygni,eia konkursu w ei~gu 7

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

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotyczotce post~powania konkursowego przechowywane sq w siedzibie Udzielajqcego zam6wienia.
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zdrowotnych obj<;tyeh konkursem.

Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr 91/2021

z dnia 29.06.202/ r.

Warszawa, dnia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej
Samodzielny Publiczny Zaklad Opicki
Zdrowotncj w Warszawie
ul. M. Kasprzaka 17
01 - 211 Warszawa

OFERTA

na udzielanie spccjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie neurologii

w Poradni neurologicznej

Imi, i nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specjalizacj a w zakresie (stopien) .

Nr dokumentu potwierdzaj~eego uzyskanie tytulu speejalisty .

Nr wpisu do rejestru indywidualnyeh praktyk lekarskieh prowadzonego przez wlaSeiw~

ORL.. .

Data wpisu do CEIDG .

NiP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondeneji (0 ile nie pokrywa si, z adresem zamieszkania) .

przedmiotem niniejszej oferty jest udzieJanie speejalistyeznych swiadezen zdrowolnyeh w zakresie

neurologii w Poradni neurologicznej zgodnie z przedmiotem zam6wienia wskazanym w Szczeg6Jowych

W.runkach Konkursu Ofert, na zasadaeh okrdlonych we wzorze umowy na udzieJanie swiadczen
I

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapoznal si, z lresci~ ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg61owymi warunkarni konkursu ofert" oraz projektem
umowy i nie zglasza zaslrzeren.

2. Swiadezen zdrowotnyeh obj<;tyeh konkursem udzielac b<;dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie, w
miejseu wskazanym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz przy UZyciu sprz<;tu naleZlleego do Udzielaj~eego
zam6wienia.

3. Prowadzi speejalistyezn~ indywidualn~ praktyk<; lekarsk~ w przedsi<;biorstwie podmiotu leezniezego lub
speejalistyezn~ indywidualn~ praktyk<; lekarsk~ w dziedzinie , wpisan~ do
rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznicz~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi
wymienionymi na wst<;pie niniejszej oferty.

4. Swiadezen zdrowomyeh udzielac b<;dzie osobiscie.

I
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5. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosei eywilnej (oe) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~
w wysokosci (Zobowi'lZllje si~ do przedlotenia kopii polisy oe w terminie okr.slonym
we wzorze wnowy.)*

6. Oswiadeza, it Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyczyn le~eyeh po stronie
oferenta.

7. Deklaruje liezb~ min i max godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w miesi~eu
w Poradni neurologiernej.

8. Proponuje nast~puj~ce kwoty nalemosei za realizaej~ zam6wienia:

C I: wysokose stawki w kwocie zl nello (r6wnowame z bruno) 1.0 jedn~ godzin~ wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh w zakresie neurologii w Poradni neurologiernej.

C2: wysokosc stawki w kwocie zl netto (r6vmowazne z brutto) 1.3 s\'~'iadczcnia udzielone jedncmu
paejentowi (I wizyta) w ramaeh Terapeutyernego Programu Lekowego SM .

9. Zakres posiadanyeh kwaliftkaeji udokumentowal zal~ernikami od or 3a do or .

10. Oswiadeza, it swiadezen zdrowotnyeh zakresie neurologii w Poradni neurologicznej udzielal przez okres
.............•...• Ial i zobowi'lZllje si~ do okazania - na ~danie Udzielaj~eego zam6wienia - dokument6w
potwierdzaj~eyeh wskazan~ ilose lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

1. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG - zal. nr 1.

2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnose leernie,,! - zgodnie z ustaw~

o dzialalnosci leczniezej - prowadzonego przez ORL - zaL nr 2,

3. Kopie dokument6w dotyc,,!cych prawa wykonywania zawOOu lekarza posiadanyeh kwalifikaeji, w tym

speejalizaeji, tj.:

1) dyplom ukonezenia studi6w;
2) prawo wykonywania zawodu lekarza;
3) dokument potwierdzaj~ey uzyskanie tytulu speejalisty w dziedzinie neurologii
4) dokument potwierdzaj~ey doswiadezenie 0 leezeniu paejent6w ze stwardnieniem rozsianym,
5) inne dokumenty potwierdzaj~ee kwalifikacje i doswiadezenie zawOOowe - zaL nr 3a, 3b, itd.,

4. Zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazall do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh

przedmiotem zarn6wienia - zal. nr 4,
5. Kserokopia polisy OC lub zlotone oswiadezenie 0 przedloteniu polisy - zaL nr 5,
6. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie neurologii w Poradni

neurologicznej z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byIy swiadezone - zaL nr 6.
• niepotrzebne skreslie,

O'wladczenlr w)'konawc)' ,,- zaknsie w)'pelnienia obowillZkllw informllcyjD)'ch przewidzilln)'ch wart. 13lub lIrt. 14 RODO
O~wiadcZJllT1.ze wypelnilcm obowiflZki informacY.inc:pT7...ewidzianew art. 13 lub art. 14 ROOOI wabec oo6b fizyc71lych. od kt6rych dane
osobowe bezpo~rednio lub po~redniopozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzie1enie zam6wienia w niniejszym postt;powaniu",

(pod pis ipieczfc oJerenla)

1 rOlpOrllJdzenie Parlamentu Europcjskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwiV.Jc
z przem'arzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ln
rozporLlldzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I),
•• W pl'Z}-padkugdy \\')'konawca nie przekazuje danych osobowych innych nit be7.po~rednio jego dOfyc14cych lub zachodzi ""yll:lczcnie
stosowania obowi4Zku informacY,jnego. stosownic do art. 13 ust. 4 lub an. 14 us\. 5 ROOO treSci o~wiadczcnia wykonawca nic sklada
(usunilfcie trdci o~wiadczenianp, przezjego wykreSlenie).
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyreklora Szpilala Wolskiego nr 9//202/

z dnia 29.06.202/ r

WZORUMOWY
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE NEUROLOGII W PORADNI NEUROLOGICZNEJ
zawarta wdniu r. wWarszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Goslynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowolnej z
siedzib~ w Warszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17,01-211 Warszawa, wpisanym do rejestru Slowarzyszen,
innych organizacji spolecznych i zawodowych, fundaeji oraz sarnodzielnyeh publicznyeh zaklad6w opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru S~dowego prowadzonego przez S~ Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288, REGON 011035381, NIP
527-10-45-483, reprezenlowanym przez:
Roberta Mazura - Dyreklora

zwanym daJej Udzielaj~eym zam6wienia

a

Panem/~ ..•............. , prowa~eym/~ dzialalnosc gospodare~ pod firm~ " ", na podstawie
wpisu do Centralnej Ewideneji i Informaeji 0 Dzia/alnosei Gospodarerej z siedzib~ pod adresem:
.................................... ,
Wpisanym/~ do rejestru podrniot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ or
PWZ ,
Posiadaj~eym/~ NIP i REGON .
Zwanym/~ dalej Przyjmuj~eym zam6wienie

I~cznie zwanyeh Sironami

................ , or

Przyjmujqcy zamawienie zoslal wybrany w wyniku konkursu ofert na udzielanie speeja/istycznyeh swiadczen
zdrowolnyeh przez podmioty okreSlone wart. 26 usl. I uslawy z dnia /5 lewielnia 201/ r. a dzialalnosei
leezniczej (Ieksljedn. Dz. U. z 202/ r., paz. 71/ z pain. zm.).

~/
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie

neurologii w Poradnl neurologicznej, zwanyeh dalej swiadczeniami zdrowolnymi, dla paejent6w Szpitala
Wolskiego w szezeg6lnosci dla os6b b~d~cyeh swiadereniobiorearni w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. 0 swiadereniaeh opieki zdrowolnej finansowanyeh ze srodk6w publicznyeh.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~uje si~ do wykonywania speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnych w
zakresie neurologii w Poradni neuroJogicznej lub innym miejseu wskazanym przez Udzielaj~cego
zam6wienia obejmuj~eyeh:
a) ~ 7 Rozpo~dzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lislopada 2013 r. w sprawie swiadezen gwarantowanyeh z

zakresu ambulalotyjnej opieki speejalistyeznej (tekstjedn. Dz. U. z2016, poz 357 z p6tn. zm.), zwanyeh
dalej swiadczeniarni zdrowotnymi, a w szezeg61nosci udzielania swiadezen zdrowotnyeh w ramaeh
ambuJatoryjnej opieki specjalistycznej, do reaJizaeji kl6ryeh jesl uprawniony zgodnie z wymogami
okreslonymi w rozpo~dzeniu, 0 kl6rym mowa powyzej oraz w Zar~dzeniu Prezesa NFZ
18212019/DSOZ z dnia 31.12.2019 r.w sprawie okreslenia warunk6w zawierania i realizaeji um6w
o udzielanie swiaderen opieki zdrowotnej w rodzaju: arnbulaloryjna opieka specjaJistyczna.

b) ,wiadezenia gwaranlowane udzielane w Poradni neurologieznej w ramach Terapeutyeznego Programu
Lekowego Stwardzienie Rozsiane SM.

p
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~uje si~ do udzielania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~ I usl.

J w dniaeh i godzinach okreSlonyeh w harmonogramie spor~dzanym na okresy miesi~ezne w formic
pisemnej, kt6rego wz6r slanowi za/~cznik or 2 - 2' do niniejszej umowy, uzgodnionym z Kierownikiem
Poradni lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6ryeh mowa w usl. 1 podlegaj~ kaZdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~eego zam6wienia, przed rozpocz~eiem miesi~ca kt6rego dotye~.
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p
Przyjmujqcy zam6wienie zobowi¥uje si~ do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ 1 niniejszej umowy
i oswiadcza, it wykonywae je b~dzie z zachowaniem naletytej starannosci, zgodnie z posiadanq wiedzq
i standardami post~powania obowiqzujqcymi w zakresie w zakresie neurologii i rehabilitacji medycznej, na
zasadach wynikajqcych z ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 790 z
p6tn. zm.), ustawy 0 dzialalnosci leczniczej (tekst jedn. Oz. U. z 2021 I., poz. 711 z p6tn. zm.), ustawy 0

swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tekstjedn. Oz. U z 2020 r., poz. 1398
z p6tn. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Pmw Pacjenta(Oz. U. z 2020 I., poz. 849 z p6tn. zm.), i
innych przepis6w regulujqcych zasady udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie
b~dqcych przedsi~biorcami oraz ustawy 0 ochronie danych osobowych (tekstjedn. Oz. U. z 2019 r. poz. 1781 z
p6tn. zm.) i innych przepis6w regulujqcych zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczen
zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie b~dqcych przedsi~biorcami.

~4
I. Swiadczenia zdrowotne obj~te niniejszq umowq udzielane b~dq przez Przyjmujqcego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosci w Poradni neurologicznej przy uZyciu sp~tu
medycznego oraz aparatory medycznej, kt6rych obsluga jest mu znana I z kt6rymi zostal zapoznany przez
Udzielajqcego zam6wienia najp6tniej w dniu rozpoc~cia udzielania swiadczen", stanowiqcych wlasnose
Udzielajqcego zam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniajq wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczen
obj~tych niniejszq umowq.

2. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi¥uje si~ do korzystania z pomieszczen oraz sprz~tu i aparatory
medycznej, naletqcych do Udzielajqcego zam6wienia, zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmujqey zam6wienie zobowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sp~tu medyeznego naletqeego
do Udzielajqeego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionyeh przez Przyjmujqeego
zam6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na ezas okreslony od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2023 r.

~6
Zleeenia na badanie diagnostyezne i transport b~dq wystawiane przez Przyjmujqeego zam6wienie, wedlug zasad
obowiqzujqeyeh u Udzielajqeego zam6wienia, z kt6rymi Przyjmujqey zam6wienie zostal zapoznany.

p
I. Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezen zdrowotnyeh

wskazanyeh w umowaeh zawartyeh przez Udzielajqeego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i
innymi podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowiqzujqeyeh u Udzielajqeego zam6wienia, z kt6rymi to
zasadami zostal zapoznany.

2. Na tqdanie Udzielajqeego zam6wienia Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzany jest do przedstawienia
dokument6w wymaganyeh przez NFZ lub innego p1atnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy
przez Udzielajqeego zam6wienia.

~8
Przyjmujqey zam6wienie zobowi¥uje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz
dokumentaeji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogarni obowiqzujqeymi w podmiotaeh leezniezyeh
nieb~dqeyeh przedsi~bioreami oraz przepisami i zasadami obowi¥ujqeymi u Udzielajqeego zam6wienia, w tym
z uZyeiem systemu infonnatyeznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyczqeymi proeedur zwiqzanyeh z oehronq
danyeh osobowyeh.

1.

2.

3.

4.

~9
Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne w zakresie neurologii w Poradni neurologieznej Szpitala
Wolskiego Przyjmujqeemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie w kwocie stanowiqeej
iloezyn liezby wykonanyeh, prawidlowo sprawozdanyeh i wskazanyeh do zaplaty godzin udzielania
swiadezen - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II. przez stawk~ za 1
godzin~ w wysokosei zl hrutto (slownie: ).
Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne w zakresie neurologii w Poradni neurologieznej Szpitala
Wolskiego w ramach Terapeutyeznego Programu Lekowego SM Przyjmujqeemu zam6wienie przysluguje
wynagrodzenie miesi~eznie w kwocie stanowiqeej iloezyn liezby paejent6w, kt6rym udzielono swiadezenia
- zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II • przez stawk~ za I paejenta w
wysokosei zl brutto (slownie: ).
Lqezna szaeunkowa wartose umowy w okresie jej obowiqzywania wynosi zl brutto
(slownie: ).
Naletnosci z tytulu realizaeji umowy Udzielajqey zam6wienia wyplaea, za miesiqe poprzedni, w tenninie
do 14 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmujqeego zam6wienie prawidlowo wystawionej faktory wraz z
zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 11. Potwierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezentalq Kaneelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.
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5. Naleinose za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6wienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzieri zaplaty umaje si, dzieri obci~nia rachunku
bankowego Udzielaj~cego zam6wienia.

6. Za katd~ porad, specjalistycm~ zrealizowan~ w Poradni neurologicmej, w ramach um6w zawartych przez
Szpital Wolski z platnikami innymi nil: NFZ, Przyjmujqcemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie
miesi,cme w kwocie stanowiqcej iloczyn Iiczby wykonanych porad - zgodnie z zatwierdzonym
sprawozdaniem,o kt6rym mowa w !i II • przez stawk, za I porad, w wysokosci 50,00 zl brutto (stownie:
pi,edziesiqt zlotych 00/100 groszy).

~ 10
I. Minimalna ilose godzin w stosunku miesi,cmym przemaczonych na wykonanie przedmiotu urnowy

zgodnie z ofertq zlozonq w post,powaniu konkursowym wynosi godzin. Przeci,tna maksymalna
ilose godzin przewidzianych do realizacji nie powinna przekroczye godzin miesi,cmie.

2. Szacunkowa Iiczba pacjent6w w ramach Terapeutycmego Programu Lekowego SM w stosunku
miesi,cmym przemaczonych na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertq zlozonq w post,powaniu
konkursowym wynosi 40.

3. Wynikajqce z ust. I zapotrzebowanie na ilose zakontraktowanych godzin udzielania swiadczeri
zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w !i 2 usl. I, mol:e ulec zrnniejszeniu w przypadkach uzasadnionych
organizacjq funkcjonowania kom6rki organizacyjnej, w kt6rej realizowane sq swiadczenia b~dt
zmniejszeniem srodk6w finansowych uzyskanych od NFZ lub innych p1atnik6w.

4. Udzielajqcy zam6wienia mol:e powierzye Przyjmuj~cemu zam6wienie wi,ks~ ilose swiadczeri obj,tych
niniejs~ umowq skutkuj~cych przekroczeniem ilosci godzin wskazanej w usl. I w ramach srodk6w
pieni,inych przemaczonych na ich sfinansowanie pochod~cych z NFZ lub od innych platnik6w, jednak
nie wi,cej nil: 0 20%.

~ 11
1. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~ny jest do skladania miesi,cmych sprawozdari z Iiczby wykonanych

godzin oraz z liczby przyj,tych pacjent6w w ramach Terapeutycmego Programu Lekowego SM wlasciwego
wzoru stanowiqcego zal~cmik or I oraz zalqcmik or IIi l' do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w usl. I skladane s~ po zakoriczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po
zatwierdzeniu ich przez Kierownika Poradni lub inn~ osob, wskazan~ przez Udzielaj~cego zam6wienia.

3. Sprawozdania z Iiczby godzin wykonanych w Poradni w ramach um6w zawartych przez Szpital Wolski z
NFZ, zatwierdzane s~ dodatkowo przez Sekcj, Rozliczeri Uslug Medycmych nie wczesniej nil: w terminie
20 dni od zakoriczenia miesi~ca w kt6rym realizowane byly swiadczenia.

4. Sprawozdania z Iiczby godzin specjalistycmych w Poradni neurologicmej w ramach urn6w zawartych
przez Szpital Wolski z platnikami innymi nil: NFZ, zatwierdzane s~ dodatkowo przez Sekcj, Marketingu
Uslug Medycmych i Um6w nie wczesniej nil: w terminie 14 dni od zakoriczenia miesiqca w kt6rym
realizowane byly swiadczenia.

~ 12
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~uje si, do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~cego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia,
innych platnik6w, innych uprawnionych organ6w oraz udost,pnienia wszelkich danych i informacji
niezb,dnych do przeprowadzenia kontroli,

2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzielajqcego zam6wienie w zwi¥ku z
niniejs~ umowq i realizacji pozostalych obowi¥k6w dotyc~cych identyfikator6w okteslonych w
aktach wewn,trmych Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania procedur obowi~uj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia zwi~ych z wykonywaniem
swiadczeri zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycmej.

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

~ 14
Udzielajqcy zam6wienia zobowi~je si, zabezpieczye obslug, piel,gniars~ oraz administracyjn~
i gospodarc~ w zakresie niezb,dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ IS
Przy realizacji zadari obj,tych niniejs~ umowq Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do wsp6lpracy
z personelem medycmym zatrudnianym przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnose solidarnq.
2. Przyjmujqcy zam6wienie ponosi odpowiedzialnose za szkody powstale z przyczyn leZqcych po jego stronie,

a w szczeg61nosci wynikaj~ce z: I
a. niewykonania lub niewlaSciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
b. nieprawidlowego wystawiania recept podlegajqcych refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
c. przedstawienia danych stanowiqcych podstaw, rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycmym,
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d. nie prowadzenia dolrumentacji medycmej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy
i niekompletny,

e. braku reaJizacji zalecen pokontrolnych,
f. nieprawidlowego wprowadzania danych zwi'lla'lych z reaJizacj~ procedur, a wymaganych przez NFZ.

3. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do tljdania od Przyjmuj~cego zam6wienie pokrycia szkody
~dzonej niewykonywaniem lub niewl.sciwym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zam6wienie
niniejszej umowy, w tym m.in. koszt6w swiadczen nieplaconych przez NFZ lub innych platnik6w z tego
tytulu oraz kar umownych i obowi~6w odszkodowawczych naloronych na Udzielaj~cego zam6wienia
przez NFZ lub innych platnik6w w umowach zawartych z Udzielaj~cym zam6wienia.

4. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do tljdania od Przyjmuj~cego zam6wienie zaplaty kary umownej
za niezgodne z harmonogramem reaJizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych
godzin pracy z op6inieniem, zawinione przez Przyjmuj~cego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadczen
lub wczesniejsze opuszczenie Poradni neurologicmej, kt6ra to kara przysluguje Udzielaj~cemu zam6wienie
niezalemie od braku zaplaty za katd~ rozpoc~t~ godzin~ sp6inienia lub niewykonywania pracy. Wysokose
kary umownej za katd~ rozpoc~llt godzin~ sp6mienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki
godzinowej okreslonej w ~ 9 us!. I umowy. za szkody przekraczaj~ce wysokose ww. kary, Udzielaj~cy
zam6wienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych. W przypadku
stwierdzenia powyl:szych naruszen Udzielaj~cy Zarn6wienie zastrzega sobie prawo po~cenia kary
umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturach otrzymanych od Przyjmuj~cego Zm6wienie.

~ 17
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi'lla'lY jest do:

I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywHnej obcjmuj~ccj szkody b~d~ce nast~pstwem
udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen zdrO\•...otnych -
zgodnie z art. 25 usl. 1 pkl. 1 ustawy 0 dzialalnosei leczniczej oraz Rozpo~dzenia Ministra Finans6w z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie obowi¥kowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu wykonujllcego
dzialalnose lecznic~ (Dz. U. z 2019 r., poz. 866), najp6iniej w terminic 7 dni od daty lOwareia umowy 0 He
powyl:szy dokument nie zostal dol~czony do formularza oferty,

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) posiadania i przedl01enia zaSwiadczenia lekarza medycyny pracy dotyc~cego uprawnien zwi~nych ze
swiadczeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologicznych,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w WarslOwie, Szpitala
Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przedl01enia Udzielaj~cemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~cego zl01enie wniosku 0 w/w wpis max. w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy pod rygorem rozwi'lla'lia umowy, 0 He powyl:szy dokument nie zostal dol~czony do formularza
oferty.

~ 18
1. W zwi~u z udzielaniem swiadczen zdrowotnych obj~tych zam6wieniem Przyjmuj~cy zam6wienie

uprawniony jest do wydawania pacjentom zaSwiadczen 0 czasowej niezdolnosci do pracy.
2. Recepty wystawiane pacjentom w zwi~u z wykonywaniem swiadczen obj~tych niniejs~ umow~

spor~dzane s~ na drukach udost~pnianych przez Udzielaj~cego lOm6wienia.

~ 19
1. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych

powzi~l wiadomose przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajernnic~
przedsi~biorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1013) oraz podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie
z wymogami obowi¥Uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Udzielahcy zam6wienia powierza Przyjmuj~cemu zam6wienie dane osobowe pacjent6w, obejmuj~ce dane
wyszczeg6lnione w rozpor~dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzaj6w, zakres6w
i wzor6w dokumentacji medycmej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w pubJicznych (tekst jedn. Dz. U z 2020 r.,
poz. 1398 z p6in. zm), kt6re to dane Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ przetwarzae zgodnie z
przepisarni ustawy 0 ochronie danych osobowych.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie oswiadcza, 1e znany jest mu fakt, i1 trese niniejszej umowy, a w szczeg61nosci
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informacj~ pubJicm~ w rozumieniu art. 1 usl. 1
ustawy z dnia 6 wrz.snia 200 I r. 0 dost~pie do informacji pubJicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176
z p6in. zm.), kt6ra podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrze1eniem ust. 4.

4. Przyjmuj~cy zam6wienie wyra1a zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w usl. 3,
zawartych w niniejszej umowie dotyc~cych go danych osobowych w zakresie obejmuj~cym imi~
i nazwisko, a tahe inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. Dla cel6w zwi~nych z reaJilOcj~ umowy Udzielaj~cy zam6wienia upowamia Przyjmuj~cego zam6wienie
do przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy Zarn6wienie udzielae b~dzie
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swiadczefl zdrowotnych, w zakresie i dla ce16w zwi'lZanych z realizacj~ zleconych niniejs~ umow~
swiadczefl zdrowotnych oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku
Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej linansowanych ze srodk6w publicznych.
PrzelWarzanie danych osobowych przez Przyjmuj~cego zam6wienie dokonywane jest w fonnie papierowej
oraz na sprz~cie infonnatycznym nale2llcym do Udzielaj~cego zam6wienia i podlega przepisom reguluj~cym
zasady ochrony danych osobowych i procedurom obowi~zuj~cym u Udzielaj~cego zam6wienia i z tego
tytulu Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc wynikaj~q z ww. przepis6w oraz przepis6w
dotyc~cych ochrony danych osobowych. UpowaiJlienie do przelWarzania danych osobowych oraz
OSwiadczenie podpisane przez Przyjmuj~cego zam6wienie stanowi~ integraln~ cz~sc umowy.

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

a. przerwy nie przekraczaj~cej I~cznie 52 dni kalendarzowych przypadaj~cej w okresie obowi~wania
niniejszej umowy z zastrzeieniem ust. 2, (w okresie kaidego roku trwania umowy po 26 dni).

b. przerwy zwi'lZ""ej z potwierdzonym udzialem Przyjmuj~cego zam6wienie w szkoleniach, sympozjach,
zjazdach z zastrzeieniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w ust. 1 wymaga zgody Udzielaj~cego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczefl zdrowotnych w dniach i godzinach,

o kt6rych mowa w ~ 2, przez Przyjmuj~cego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania
swiadczefl spowodowanych chorob~, udokumentowanych zaSwiadczeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~cy
zam6wienie niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~cego zam6wienia.

pI
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~cego zam6wienie od wykonywania swiadczefl
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjaSniaj~cego, w przypadku gdy do Udzielaj~cego
zam6wienia wplynie skarga lub zastrzeienie dotyc~ce sposobu wykonywania, przez Przyjmuj~cego
zam6wienie, swiadczefl zdrowotnych obj~tych niniejs~ umow,," w tym zwi'lZ"nych z prowadzeniem
dokumentacji medycznej b~d.i przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

p2
Umowa ulega rozwi'lZ""iu w nast~puj~cych przypadkach:
I) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kaidej ze Stron z zachowaniem 3 miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z

przyczyn stanowi~cych ra2ljce naruszenie warunk6w umowy, le2llcych po stronie Przyjmuj~cego
zam6wienie, a dotyc~cych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~ienia ich zakresu lub ich niewlaSciwej ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umow~ tenninie wymaganych sprawozdail i infonnacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielaj~cego zam6wienia zgodnie z procedurarni

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, jesli zwi'lZ""e s~ one z naruszeniem postanowiefl niniejszej umowy
lub przepis6w prawa reguluj~cych zasady wykonywania swiadczefl zdrowotnych;

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

jeieli Przyjmuj~cy zam6wienie narusza inne nii wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy, istotne dla
zapewnienia prawidlowej realizacji przedmiotu zam6wienia,

6) z dniem nast~puj~cym po dniu, w kt6rym nastjpilo przekroczenie I~cznej szacunkowej wartosci umowy,
7) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku braku linansowania swiadczen obj~tych umow~ przez publicznego piatnika (NFl) lub zmiany
przez Platnika zasad fmansowania swiadczen zdrowotnych w spos6b uniemoiliwiaj~cy Udzielaj~cemu
Zam6wienie dotrzymanie warunk6w umowy.

p3
I. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi'lZ"nie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym,jeieli Przyjmuj~cy zam6wienie ra2ljco narusza istotne postanowienia umowy, tj.:
1) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowi~zki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielaj~cego

zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okreslonych w ~ 17 ust. 1,2 i 4 umowy,
4) ra2ljco naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ra2ljce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt. 4 uznaje si~
naruszenie obowi~6w wynikaj~cych z ~ 3 . i ~ 19 ust. 1 niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~cy
zam6wienie nie zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego
zaprzestania lub naruszenie obowi~6w zwi'lZ""ych z bezpieczeflstwem pacjent6w lub zmiany przez
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Platnika zasad fmansowania swiadczen zdrowotnych w spo,6b uniemozliwiaj~cy Udzielaj~cemu
zam6wienie dotrzymania warunk6w umowy.

p4
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~ia niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w
kt6rym ulegnie rozwi~iu umowa zawarta przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Oswiadczenie 0 rozwi~niu umowy w tym trybie Udzielaj~cy zam6wienia zloZy Przyjmuj~cemu
zam6wienie na piSmie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

ps
Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwi~ia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku r~cego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyc~cych zwloki w
wypIacie wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 us!. I, tj. przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym
pisemnym powiadomieniu Udzielaj~cego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w
wynagrodzenia.

p6
1. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy

powolane w niniejszej umowie.
2. Realizacj~ obowi¥k6w wynikaj~cych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~cy zam6wienie.

~ 27
Umow~ spo~dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze siron.

~ 28
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

~ 29
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy, kt6rych nie uda si~ zalatwic polubownie, rozpatruje S~d
powszechny wlasciwy dla siedziby Udzielaj~cego zam6wienia .

• niepotrzebne zos/anie skreslone

Przyjmuj~cy zam6wienie:
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Klauzula informllc)jna RODO
Zgodnie z an. 13 ust. I Og61nego RozporJ4dzenia 0 Ochronie Dan)'ch (RODO) inforrnujem)'. ie:
I) Administratorem danych osobowych W)"konawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny Public11lY Zaklad Opieki
Zdrowomej z siedzibjJ przy ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt61)m mogll si~ Pailstwo kontaktowac w sprawach pmtwarzania Pailsrn'a
danych osobowych za po~rednictwem pocZly elektronic11lej: iod@wolski.med.pl;
3) Administrator ~dzie przetwarzaJ dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) RODO WN. z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. 0 dziaialnoSci ieclJliczej. tj. przetwarzanie jest niez~dne W celu wykonania umowy, kt6rej stronlljest osoba, kt6rej dane dotycl4. lub
do podjc;cia dziatail na tlldanie: osoby, kt6rej dane dotycl4. przed zawarciem urnowy oraz prze:twarzanie jest niezbc;dne do wypelnienia
obowilJZku pra~nego ci~cego na ad.ministratorze;
4) Dane osobowe mogq bye udostc;pnione innym upra ••.•nionym podrniotom, ns podstawie przepis6w prawa, a takie podmiotom. l kt6rymi
administrator zawarl umowcr w zwiqzku l realizacjq uslug na mCl administrators (np. kancelarill pra ••.•nq, dostawcll oprogramowania,
zev.ncrtrmym aud)1orem);
5) Administrator nie zamierza przekazywac danych osobowych do pafl.stwa trzeciego lub organizacji mi~dz)narodowej;
6) Wykonawca rna prawo uzyskae kopi~ swoich danych osobowych w sie:dzibie administrators.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO inforrnujemy,te:
1) Pailstwa dane: osobowe bC;dqprzechowywane przez okres 10 lat ad konca roku kalendarzowe:go, W kt6rym umowa zostata wykonana,
chyba te niezb~dny ~dzie dlU2.Szyoms przetwarzania np. Z uwagi na dochodzcnie roszczefl.
2) Wykonawcy przysluguje: prawo dost~pu do trdci swoich danych. ich sprostowania luh ograniczenia przetwarzania, a tak1.e prawo do
wniesienia sprzeciwu wohec przetv..arzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do \\niesienia skargi do organu nadzorczego, y.
Prezesa U~du OChrony Danych Osobowych;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, je:dnak1.e ni~dne do zawarcia umowy. Konsekwencjll niepodania danych osoboW)'ch
~dzie brak realizacji umowy;
4) Administrator nie pode:jrnuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Wykonawcy.

podpis Przyjmuj~cego zam6wienie
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Za/qcznik nr 1do umowy na udtie/anie
specjalisrycznych iwiadczen zdrowotnych w zakresie
endokryn%gii w Poradni neur%gicznej

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE NEUROLOGII W PORADNI NEUROLOGICZNEJ

- w ramach Tcrapeutycznego Programu SM

miesilj c.•....•..••..•..•..••.•ro k.....•..•..•.......................•..•

...................................................................................................................................................
(imi~ i nazwisko lekarza )

Data udzielania Godziny od - do Liczba pacjentow w ramach SM
swiadczen

Suma:

Pic:c~c i podpis lekW7.3
Pic:ez<:(:i podpis osoby zatwierdzajl}cc:j Piec~(:i podpis pracownika Sekcji Rozliczefl

Usrug Medycmych

Czy uzupelniono dokumentacj~ medycZDlj: 0 - tak I 0 - nie **)



Zalqcznik nr}1 do umowy no udzie/anie
specjalistycznych iwiadczeri zdrowotnych w
zakresie neurologii w Poradni neurologicznej

MIES[~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE NEUROLOGII W PORADNI NEUROLOGICZNEJ

- porad)' komercyj ne

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

...................................................................................................................................................
(imi~ i nazwisko Ickarza)

Data udzielania swiadczen Godziny od - do IIose wykonanych porad
w danvm dniu

Sumaporad:

Piec~c i podpis lekana Pie~c i podpis osoby zatwierdzajlJcej Pie~c i podpis pracownika Sekcji
Marketingu Ustug Medycznych

Czy uzupelniono dokumentacj" medycznll: 0 - tak I 0 - nie u)

••I_zaznac~c odpowiednie



Zaiqcznik nr /' do umowy no udzie/anie
specja/istycznych iwiadczen zdrowotnych w zakresie
endokryn%gii w Poradni neur%gicznej

MIESI~CZNE SPRWOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE NEUROLOGII W PORADNI NEUROLOGICZNEJ

- porady w ramach umowy z NFZ

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

...................................................................................................................................................
(imi~i nazwisko lekarza )

Data udzielania Godziny od - do Liczba godzin
swiadczcn

Suma:

Piec~c i podpis lekarza
Piec~c i podpis osoby zatwierdzaj<}cej Piecz~c i podpis pracownika Sekcji Rozliczen

Uslug Medycll1ych

Czy uzupelDioDo dokumentacjtt medycznll: 0 - tak / 0 - Dic •• )



Za/qcznik nr 2 do umowy na udzie/anie
specja/istycznych iwiadczen zdrowotnych w zakresie
endokryn%gii w Poradn; neur%g;cznej

MIESI~CZNE HARMONOGRAM Z UOZIELANIA SWIAOCZEN ZOROWOTNYCH
W ZAKRESIE NEUROLOGlI W PORAONI NEUROLOGICZNEJ

- w ramach Terapeutyczncgo Programu SM

miesille..•••.••.••.••..•.••••.ro k..............................•...•.•..

...................................................................................................................................................
(imilf i nazwisko lekarza )

Data udzielania Godziny od - do Liczha pacjenl6w w ramach SM
swiadczen

I Suma:

Piec7.~ci podpis lekarza
PieC7~C i podpis osoby zatwierdzaj'lcej PiecZl;Ci podpis praco'o'nika Sekcji Rozliczen

Uslug Medycmych

Czy uzupelniono dokumentaej" medycznll: D - lak I D - nie U)



Za/qcznik nr 2' do umowy na udzie/anie
specjalistycznych iwiadczen zdrowotnych w

zakresie neurologii w Poradni neurologicznej

MIESI~CZNE HARMONOGRAM Z UDZIELANIA SWlADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE NEUROLOGII W PORADNI NEUROLOGICZNEJ

- porady kornercyjne

rniesiq c...............••.•..•• ro k. ..........•..•..•..........•......•..•

...................................................................................................................................................
(imil; inazwisko lekarza)

Data udzielania swiadczen Godziny od - do Hosewykonanych porad
wdanvrn dniu

Sumaporad:

Piec~c i podpis lekarza Pieczerc i podpis osoby zatwierdzaj~cej Piecz.;c ipodpis pracO\~nika Sekcji
Marketingu Uslug Medycznych

Czy uzupelniono dokurnentacj~ rnedycznq: 0 - tak / 0 - nie **)
.,J _ ZUZIIUC<}'Codpowiedllie



Za/qcznik nr 2' do umolry na udzielanie
specjalistycznych iwiadczen zdrowotnych w zakresie
endolaynologii w Poradni neurologicznej

MIESI~CZNE HARMONOGRAM Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOlNYCH
W ZAKRESIE NEUROLOGII W PORADNI NEUROLOGICZNEJ

- porady w ramach umowy z NFZ

miesillC•...•..••............•. ro k ....•..•..•..••••..•••.••.••..•••.••..•

...................................................................................................................................................
(imi~ i nazwisko lekarza )

Data udzielania Godziny od - do Liczba godzin
swiadczen

Suma:

Picczt;c i podpis lekana
Piecn;c i podpis osoby zatwierdzajllccj Piec~c i podpis pracoYonikaSekcji Rozliczefl

Uslug Medycmych

Czy uzupelniono dokumentacjt; mcdycznll: 0 - tak I 0 - nie **)


