
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 93/202 I

z dnia 06.07.2021 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

WYKONYWANIA BADAN I ZABIEGOW ENDOSKOPOWYCH ORAZ KONSULTACJI
ZWIJ\ZANYCH Z KWALIFlKACJJ\ DO ZABIEGOW ENDOSKOPOWYCH W PRACOWNI

ENDOSKOPII

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE
I. Niniejsze szczeg610we warunki konkursu ofert oa zawieranie um6w oa udzielanie nasterpuj~cych swiadczen

zdrowotnych:
a) wykonywania badan i zabiegow endoskopowych w Pracowni endoskopii w godzinach pomi~dzy 8.00 a 15.00 w

dni powszednie dla pacjentow hospitalizowanych w oddzialach Szpitala Wolskiego oraz
b) specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji zwi~zanych z kwalifikacjq do

zabiegow endoskopowych w Pracowni endoskopii Szpitala Wolskiego w godzinach pomi~dzy 8.00 a 15.00 w dni
powszednie.

zwane dalej "Szczegolowymi warunkami konkursu ofert", okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert,
b) kryteria oceny ofert,
c) warunki wymagane od oferentow w tym zwiqzane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ich skladania,
d) Iryb zglaszania i rozpatrywania protestow oraz odwolan zwiqzanych z tymi czynnosciami.

2. \V celu prawidlowego przygotowania i zlozenia swojej oferty, oferent winien zapoznac sier ze wszystkimi
informacjami zawartymi w niniejszych SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej
(tekstjedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 711), art. 140, art. 141, 146 USI. I, art. 147 - 150, 151 ust. 1,2 i 4 - 6, art. 152, 153 i
art. 154 USI. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z poin. zm.) oraz zarZl!dzenia Dyrektora Szpitala Wolskiego
Nr 93/2021 z dnia 06.07.2021 r. w sprawie udzielenia zamowienia na specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w
zakresie wykonywania badan i zabiegow endoskopowych oraz konsultacji zwiqzanych z kwalifikacj~ do zabiegow
endoskopowych w Pracowni endoskopii oraz przeprowadzenia konkursu ofert Da wykonywanie swiadczen
zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej "Zar14dzeniem".

4. Udzielaj~cy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwoJania konkursu przed tenninem skJadania ofert, przesuni~cia
tenninu skJadania ofert, uniewatnienia post~powania konkursowego oraz przesunic;cia terrninu rozstrzygni~cia
post~powania w przypadku koniecznosci uzupeJnienia dokument6w przez oferenta.

5. \V sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie maj~ przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.
6. lIekroc w "Szczegolowych warunkach konkursu ofert" oraz w zalqcznikach do tego dokumentu jest mowa 0:

I) oferencie. to rozumie si~ przez to padmiot, 0 ktorym mowa art. 26 USI. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzialalnosci leczniczej, zarejeslrowany jako podmiot wykonuj~cy dzialalnosc lecznicZl! w formie indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w ustawie 0 dziaJalnosci leczniczej.

2) Udzielaj~cym zamowienia - rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) swiadczeniach zdrowotnych - rozumie siC;przez to swiadczenia. 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych i ktore zostaly wymienione w
ogJoszeniu a niniejszym konkursie ofert, obejmuj~ce specjalistyczne swiadczenia zelrowotne w zakresie
wykonywania bada" i zabiegow endoskopowych oraz konsultacji zwi~zanych z kwalifikacj~ do zabiegow
endoskopowych w Pracowni endoskopii dla pacjent6w hospitalizowanych W oddziaJach Szpitala \Volskiego. w
szczeg61nosci dla osob b~d~cych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0
swiadczeniach opieki zelrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych.

4) formularzu oferty - rozumie si~ przez 10 obowi¥uj~cy formularz oferty przygotowany przez Udzielaj~cego
zamowienia, stanowi'lcy zahlcznik nr J do Zarl(}dzenia;

5) przedmiocie konkursu ofert • rozumie sit; przez to:
a) specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badan zabieg6w endoskopowych
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w Praeowni endoskopii w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.00 w dni powszednie dla paejent6w
hospitalizowanyeh w oddzialaeh Szpitala Wolskiego

b) speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie wykonywania konsultaeji zwiljZlll1yehz kwalifikaej~ do
zabieg6w endoskopowyeh w Praeowni endoskopii Szpilala Wolskiego w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.00.
b~d~ee uslugami oznaezonymi wg CPV numerami kodu:85121200-5, 85121251-7;

6) umowie - rozumie si~ przez to wror umowy opracowany przez Udzielaj~cego zam6wienia, stanowi~cy za1llcznik
nr 4 do zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inyeh".

Rozdziaill. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
I. przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie swiadczeri w zakresach wymienionych w Rozdziale I, ust. I

Postanowien og61nyeh do Szezeg610wyeh warunk6w konkursu ofert.
2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 06 sierpnia

2021 r. do dnia 30.06.2022 r.
3. L~ezna, przeci~lna i szaeunkowa liezba badan oraz zabieg6w endoskopowyeh do wykonania wynosi lOS w miesiqcu.
4. L~ezna i szaeunkowa liezba godzin przeznaezonyeh do wykonywania konsultaeji zwi~zanyeh z kwalifikaej~ do

zabieg6w endoskopowych w Pracowni endoskopii wynosi srednio 28 godzin w miesillcu.
5. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Maksymalna

przewidywana ilose wybranyeh ofert zawieraj~eyeh propozyeje eenowe znajduj~ee pokrycie w wielkosci srodk6w
przeznacwnych oa sfinansowanie przedmiotu zam6wienia wynosi I.

6. Szezeg610we warunki wykonywania swiadezen okreSlaj~ odpowiednie przepisy, a w szezeg61nosci przepisy ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznych oraz
postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski z NFZ, z kt6rymi oferent mote si~ zapoznae w siedzibie
Udzielaj~eego zam6wienia.

7. Dni i godziny przeznaezone do realizaeji swiadezen obj~tyeh konkursem, przypadaj~ee w danym miesi~ea najednego
oferenta, stosownie do zapotrzebowania i organizacji pracy Pracowni endoskopii okresla Udzielajt!cy zam6wienia w
harmonogramaeh spo~dzonym przez osob~ wskazan~ przez Udzielaj~eego zam6wienie, odpowiedzialn~ z
koordynaej~ praey w Praeowni endoskopii.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE on OFERENTOW
I. Ofert~ sklada oferent dysponuj~ey odpowiednimi kwalifikaejami, I. Ofert~ sklada oferent dysponuj~ey odpowiednimi

kwalifikaejami, Ij. posiadaj~ey Iylul specjalisty w dziedzinie gastroenlerologii lub Iylul specjalisly w dziedzinie
chirurgii og61nej z co najmniej 5-letnirn doswiadczeniern pracy w oddziale lub poradni zgodnym z profilem
zapotrzebowania oraz posiadajllcy certyfikat umiej'ltnosci ECPW wydany przez odpowiednie Towarzystwo".

2. Warunkiem dopuszczenia do udziatu w postcrpowaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze
prowadzonym przez wlaSciw~ okr~gow~ rad~ lekarsk~ 0 wykonywaniu dzialalnosci leezniezej w formie indywidualnej
speejalistyeznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisaeh ustawy 0 dzialalnosei leezniezej.

3. Oferta zlo1ona przez oferenla powinna bye kompletna, zlo1ona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadezenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresei formularza ofertowego.

4. W niniejszym posl~powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zlotenie ofert alternatywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szezeg610wych warunkaeh konkursu ofert"

na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia.
2. Oferenci ponosZ4 wszelkie koszty zwillZ3f1c z przygotowaniem i zloieniem oferty.
3. Ofert~ slanowi wypelniony formularz oferty wg zal~ezonego wzoru wraz zal~eznikami wymienionymi w formularzu

oferty.
4. Oferta winna bye spo~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
5. Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki nalety spor~dzic w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

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

jedynie poprzez przekreSienie bl~dnego zapisu i umieszezenie obok niego ezytelnego zapisu poprawnego.
8. Oferent mote wprowadzie zmiany lub wyeofae zlo1on~ ofert~. Zmiana oferty nasl~puje poprzez zlozenie nowej oferty

zawierajftcej zmiany i uzupemionej 0 adnotacjcr 0 wycofaniu oferty zlozonej wczesniej. Wycofanie oferty nastcrpuje
poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~cego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zlo:i.enie nowej lub
wycofanie oferty moze nastlipic nie p6iniej jednak nii przed uplywem terminu skladania ofert. Wymogi oznaczenia
koperty opisane w pkt. 9 stosuje si~ odpowiednio.

9. Oferter wraz z wymaganymi zal,!cznikami nalety umiescic w zamknicrtej kopercie opatrzonej napisern: ..Konkurs no
specjaUstyczne swiadczenia zdrowolne w zakresie wykonywania badan i zabiegow endoskopowych ora;. konsultacji
vviqzanych z kwalijikacjq do zabiegow endoskopowych w Pracowni endoskopii" i przeslae na adres: Szpital Wolski
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ul. Kasprzaka 17, 01.21 I Warszawa lub dostarezy~ osobiseie. Ofert~ uznaje si~ za zlozon~ w tenninie, jdli przesylka
wplyn~la do Kaneeladi Szpitala Wolskiego w tenninie wyznaezonym na skladanie ofert.

10. Udzielajqcy zam6wienia zastrzega, it nie jest mozliwe t'lczenie swiadczenia ustug w ramach umowy 0 udzielenie
zamowienia oa swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem os podstawie
slosunku praey zawartym z Udzielaj~eym zam6wienia.

II. Oferta zlozona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwi~zal umow~ na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh
w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym, z przyezyn lei~eyeh po
stronie oreceota. podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALACZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. W eelu uznania, ie oferta spelnia wymagane waTUnki, oferent zobowi~zany jest dol~ezy~ do oferty dokumenty

wskazane w fonnularzu oferty.
2. Ookumenty, 0 kt6ryeh mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w fonnie oryginalu lub kserokopii

poswiadezonej przez siebie za zgodnos~ z oryginalem.
3. W celu sprawdzenia autentyeznosei przedlozonych dokument6w Udzielaj~cy zam6wienia moie ~da~ od oferenta

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

4. Oferent jest zobowi~ny do przedstawienia wpisu do rejestTU podmiot6w wykonuj~cyeh dzialalnos~ leeznic~
w fonnie indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r.
o dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. 1\1IEJSCE I TERM IN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolski ego, Paw. II, pok. lOa do dnia 13 lipea 2021 r. do godz. 11.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~eego zam6wienia uprawniony jest Ozial Kadr

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

Rozdzial VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Oferent zwi¥"Jly jest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A
I. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~ey zam6wienia powo1uje komisj~ konkursow~.
2. Szezeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb post~powania okreSia "Regulamin pracy Komisji konkursowej"

obowi~zuj~ey na podstawie ~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6lnych".
3. Czlonkiem komisji nie moie by~ osoba podlegaj~ca wyl~ezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanych w

..Regulaminie pracy komisji konkursowej",
4. W razie konieeznosei wyl~ezenia czlonka komisji konkursowej z przyezyn, 0 kt6ryeh mowa w pkt. 3, nowego ezlonka

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

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa Iiczy~ b~dzie, pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje nowego przewodnic~eego, jdli wyl~ezenie czlonka komisji konkursowej dotyezy

osoby pelni~eej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brak6w fonnalnyeh w zlozonej ofereie, Komisja konkursowa

wzywa ofeceota do ich uzupeJnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach oa zewn~trlJlej stronie intemetowej
Szpitala Wolskiego pod adresem www.wol.ki.med.pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenla, stwierdzone
W ofercie braki oraz ostateczny tennin ich usuni~cia.

8. Kornisja konkursowa jest uprawniona do weryfikacji dokonanych przez oferenta obliczen opartych 0 zaproponowan~
przez oferenta een~ jednoslkow~ danego swiadezenia i w przypadku stwierdzenia oczywistych pomylek raehunkowyeh
W obliczeniach opartych 0 wskazane ccny jest uprawniona do ich skorygowania.

9. \V przypadku odrzucenia oferty z przyezy" fonnalnych Komisja konkursowa zamieszcza jnformacj~ 0 odrzuceniu
oferty oa zewn~trznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazujllc nazwc;
(imi~ i nazwisko) skladaj~cego odrzueon~ ofert~ oraz przyezyn~ odrzueenia oferty.

Rozdzial IX, MIEJSCE I TERMIN OTW ARCIA OFERT

Otwareie zlozonyeh ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II
w dniu 13 Iipes 2021 r. 0 godzinie 12.00.
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Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAM6wIENIA MAKSYMALNA CENA
JEDNOSTKOW A

Proponowana przez Udzielajqcego zam6wienia maksymalna cena jednostkowa (kl6ra bez podalku VAT jesl r6wnorz~dna
z kwotq nello) wynosi:

I l.a hndl,nia i :l.ithicl-:i

lp. ;'\"aLna 4"iltd4.'/.rnia ;\lllk.~)m.llhhll'cn:.l Pl7l'Ci~tl1aSli.K'unkowa iii}";";
~\\'iadl'J:('nia n )'1.:\ swiaJczl:ri do \••.ykonania \\'

mi\.'~iacu

1 Gastroskopia. ,\- tym z biops.ill (wykonana " dni powszcdnic w godz. 90,00 20
H.O.15.00)

2 Kolonoskopia., W IYIn z polipckturni", (wyk.onruhl \\' dni powszcdnic 180,00 20
w god7.. H.O.15.00)

3 EVI. ( ohlitcracjtt zylak6w pueJyku lCD, 9.42.334) 380,00 5

4 ROJ$/l:rt.<.mic z\-\-.;i:~nja pndyku ( 1C1>.9-42.tJ2) 340,00 5

5 Prote/owanie prLdyku ( IC'D.9-42.81) 750,00 5

6 rcpw (w 'ym protc/ow"nic (ICIl.9.51.10,5I.X5.51.88.51.871l 750,00 20

7 ECP\\' ( SE~1S - stelll samoroprzt;zalny (ICD.9-5 J .872. 52.432) 750,00 10

8 ablacja guLujclil.1 grubcgo ( ICD.9-~5."U 1) 380,00 20

II h, k4J1l"lUltlH"jl'1\\ i'1':UIl' /, k" alilikaej" dn .,,,hi •..~6,", l'lIdm~uptl\\ )ch

lp. :",una S,", illt.kf.l'nia \Iotk~.\ IlH,lnot ccn" PrhX"i,,'ln<t. szacunli.U\\ a ilo~c
s,~hlll",cnia w I~L:" god"in du ~) lI.omulia \~
/2, j •..dn~ glldlin\' micsi,.IL:U

9 Konsultacja Iwi"Jzana 1 kW<llilikac.i'J do zabicgo"\' \.'ndo~li.opowy('h 150,00 28
(wykolUUla w dni powszcdnic w godz. 8.0 -Is.om

Oferty zawierajqce ceny przekraczajqce w/w kwoty uznaje si~ za nieodpowiadajqce wymogom formalnym i podlegajqce
odrzuceoiu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg. ponizszych kryteri6w i zasad

Kryteria oceoy
1. Do!wiadczenie - 400/0
2. \Vartosc lIslugi tj, kwoty wskaz1ll1ej '" oferrit> din rubr)'ki "RAZEM"- 60oh.

Maksymalna liczba punkl6w za ocen~ oferty wynosi: 5,2 punkl6w

Ad. I, Do!wiadczenie
Komisja konkursowa dokonujqc oceny doswiadczenia oferenla bierze pod uwag~ ilose lal pracy oferenta przy
wykonywaniu badan i zabieg6w endoskopowych oraz konsultacji zwiqzanych z kwalifikacjq do zabieg6w endoskopowych.
Dokonujqc oceny doswiadczenia na podslawie oswiadczenia oferenla (formularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje
oferentowi od ° do 7 pkl. zgodnie z nasl~pujqcymi zalo1eniami:

Doswiadczenie nrzv wvkonvwaniu badan, zabie2ow, konsultacii endoskopowvch Liczba punkl6w
1 • 2 lala I pkl,
3 - 4 lal 2 pkl.
5.olal 3 pkl.
7. 8 lal , 4 pkl.
8 - 9 lal 5 pkl
9-101al 6 pkl
pow. 10 lal 7 Dkl
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W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata stain praey do 6 miesif;ey zaokl1lgla si~ w d6l, a powyiej 6
miesi~ey zaokr~gla si~ w g6r~. Oferenei posiadaj~ey doswiadezenie w praey przy wykonywaniu badari, zabieg6w,
konsultaeji endoskopowyeh poniiej I roku z oeeny kryterium "doswiadezenie" otrzymuj~ 0 punkt6w,

Ad. 2. \Vartose uslug; •
Komisja Konkursowa dokonuhe oeeny oferty pod wzgl~dem wartosei uslugi przeliezanej wedlug mleSl~eznego
zapotrzebowani •• zaproponowanej przez Oferenta w zlozonej ofereie w rubryce "RAZEM" przyznaje Oferenlowi ilose
punkt6w zgodnie z nasteouiaevm sehematem:
Wartose uslugi Liezba ounkt6w
42051,00 - 47050,00 zl 1 pkt.
37051,00 - 42050,00 zl 2 pkt.
32 051,00 - 3705000 zl 3 nkt.
27 000,00 - 32 050,00 zl 4 ok!.
Komisja konkursowa dokonuj'lc oeeny wartoSci usrugi proponowanej przez Oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj~eyeh propozyeje eenowe nie maj~ee pokrycia w wielkosei srodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie swiadezen
b~d~eyeh przedmiotem post~powania,
Oferty wskazuj~ee wartose uslugi na poziomie poniiej 27 000,00 zl b~d~ uznane za oferty zawieraj~ee r~eo nisk~ een~ w
stosunku do przedmiolu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzueeniu.
• Wartose uslugi obejmuje wynagrodzenie brutto (r6wnowaine z wartosci~ netto ze wzgl~du na zwolnienie z podatku
VAT)

3. Deena koneowa ofcrt". Wrbran" zostanie oferent z najwieksza liezba punkt6w. Ostateezna wartosc
zostanie ",,'Iiczona wg nastepujacego wzoru:

WKO=D+WU
gdzie: WKO - oznacza wartoH: kOlicowq oferty;

D - oznacza i/oH: punkt6w uzyskanie dla kryterium doswiadczenia;
WU -oznacza i/oH:punktow uzyskanych dla kryterium wartose oferty wg rubryki. RAZEM;

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNII(CIE KONKURSU, WARUNKI ZA WARCIA UMOWY
1. Rozstrzygni~eie konkursu oznaeza wskazanie oferent6w wybranyeh w wyniku post~powania konkursowego
zapewniaj~eyeh realizaej~ zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia na wykonywanie swiadezen
swiadezen stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali l~eznie ze wszystkieh kryteri6w
najwi~ksz~ ilose punkt6w.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofer! oglasza si~ w miejseu i tenminie okreslonym w ogloszeniu
o konkursie ofer!, na tablicy ogloszen w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia oraz na zewn~trznej stronie
intemetowej Udzielaj~eego zam6wieni •• podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsee
zamieszkania i adres) OferentaJOferent6w, kt6rzy zostali wybrani.

3. Tenmin rozstrzygni~cia ofert wyznaeza si~ na dzien 22 lipea 2021 r. 0 godzinie 14.00
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje termin

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

post~powania konkursowego w przypadkaeh okrdlonyeh w Regulaminie praey Komisji konkursowej.
6. W przypadku przekroezenia liezby godzin obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. [] pkt. 4, w

wyniku wyboru wi~kszej itosei oferent6w ze wzgl~du na konieeznose uwzgl~dnienia ofert spclniaj~eyeh
kryteria oceny ofert na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo
okrdlenia w umowie zawartej w tym oferentami takiej ilosci godzin wykonywania swiadezen. kt6ra
umoiliwi dostosowanie warunk6w umowy do zapotrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post~powania konkursowego, jednakie przed rozstrzygni~ciem konkursu, oferent moie zloiye do
komisji konkursowej w lerminie 7 dni roboezyeh od dnia dokonania zaskarionej ezynnosei, w fonmie
pisemnej umotywowany protest.

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

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

wynika, ie jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja pOWlarza zaskari:on~ ezynnose.
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6. Oferent, moze zlozy.: do Udzielaj~cego zam6wienia odwolanie dotyc~ce rozstrzygni~cia konkursu w ci~gu
7 dni od dnia ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu.

7. Odwolanie zlozone po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.
Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotyc~ce post~powania konkursowego przechowywane s~ w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 93/202 J

z dnia 06.07.202 Jr.

Warsza\va, dnia .

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

OF E R TA

na udzielanie speejalistyeznyeb swiadezen zdrowotnyeh w zakresie wykonywania badan i
zabiegow endoskopowyeh oraz konsultaeji zwi"zanyeh z kwalifikaej" do zabiegow

endoskopowyeh w Praeowni endoskopii

Imi~ i nazwisko .

PESEL... .

Zaw6d .

Nr prawa "ykonywania zawodu .

Speejalizaeja w zalaesie (stopien) .

Nr dokumentu potwierdzaj ~eegouzyskanie tytulu speejalisty .

Nr wpisu do rejestru indywidualnyeh praktyk lekarskieh prowadzonego przez wlasciw~

ORL.. .

Data rozpoez~eia dzialalnosei wg. CEIDG .

NIP .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

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

I'rzedmiotem D1D1eJszej oferty jest udzielanie speejalislyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh
" zakresie wykonywania badan i zabieg6w endoskopowyeh oraz konsultaeji zwi~zanyeh z kwaliOkaej" do
zabiegow endoskopowych w Pracowni endoskopii zgodnie z przcdmiotem zam6wienia wskazanym w
Szezeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofert, na zas.daeh okreslonyeh we '",orze umowy na udzielanie
swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:
I. Zapoznal si~ z tresci~ogloszenia 0 konkursie. SWKO oraz wzorem umowy i nie zglasza zastrze2en.

2. Swiadezen zdrowotnyeh obj~tyehkonkursem udzielae b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,
w miejseu wskazanym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz przy ulyeiu sprz~tu nale~eego do
Udzielaj~eego zam6wienia.

3. Prowadzi indywidualn" speejalistyezn~ praktyk~ lekarsk~ wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh
dzialalnose leeznie~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionymi na wst~pie niniejszej
oferty.

4. Swiadezen zdrowotnyeh udzielae b~dzie osobiScie.

5. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosei eywilnej (Oe) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~
w wysokosei .

6. Oswiadeza, i2 Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zalaesie
obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le2~eyehpo stronie
Oferenta.
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7. W zakresie udzielania lwiadczell zdrowotnych w zakresie wykonywania badall i zabiegow
endoskopowych oraz konsultacji zwi~zanych z kwalifikacj~ do zabiegow endoskopowych w Pracowni
endoskopU deklaruje nasl~puj~ce ceny jednostkowe, ktore w przeliczeniu na miesi~czn~ ilolt badall
zaplanowanych przez Zamawiaj~cego zgodnie z ponits~ tabcl~ slanowi~ wartolt uslugi w kwocie
wpisanej w rubryce "RAZEM":

I !IAllA:"I.\ I Z.\!IIEGI

Lp. A 0 C II

~aZ\'m swiadczenia
Cella jednostkowll

Sl .•lcunkm\'a
\VlIrtoM mi{'si'tcZlUl

swh,dczenia
ilosc

danego swiadczenia
proponowlina przt'Z

5wiadczcll do (0, C) •
Oferenta ill wykonania \\

lTIie~i'lcu

1 Ga:;troskopia. w t}lTI 7. biop~j'1 (wykonana 20
w dni pow:-/cdnie w godz. S,U -15.00)

...............• zl .................. zI

2 Kololloskopia. \\ tym z polifX'ktomi~ 20
(wykomma w dni rO\\'s1.l'dnic w gOdl. X.O -

................ zl ................ zl15.00)

3 EVL (uhlitcra,,:ja i)l:J.l<..(m pr/dyku leD. <). 5
E334)

................ zl ................. zl

4 1{ols/cr/.ank' J'.\\'c.;I'.cnia przclyku ( ICIJ.~- 5
42.92)

................ zl ................. zl

5 Proh:zowanic pl'ze~'ku ( lCD.9.~1.HI) 5

................ zI ................. zl

6 ECI'W I " f!m prnlczowanie (ICD.9- 20
51.10,51.85.51.88.51.871 )

................ zl ................. zl

7 ECPW ( SEMS - stcnl s,muln)pr/t;;i.llll) 10
(lCD.9-51.872. 52.932)

................ zl ................. zl

8 ablacja gul.<.I jdita gll.Lbcgo 1 ICD. 9--t5.431 ) 20

................ zl ................. zl

II k:O:'/SULT,\CJE ZWI,\ZANE Z KWALlFIk:ACJ.\ DO 7.-\0IEGOW El\lJOSk:OI'OII'YCII

Lp. A B C lJ

Nazwa ~wjl\dCJ.t'nia
Cena jednostkowa

SlaCtlllKUWil
Wartosc miesilj('w3

swiadczfnilt
ilnsc gOllzill

dane-go swiadczcni:l
pfoponow:tlltl przez

do wykonania IB 1C) •
OferenlJl * \\ micsii~":U

9 K()nsulluc.i~ /\\i'Jl'anr.: , kwalilikaej"1 do ............... zI 28 ................ zl
lahi~glm. cntluskopm\ ~ch (wykonane "dni pm"s/.cJni~ \\ god/'_ X.O.15.(0)

RAZEM (I." . 1-9)

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

8. Olwiadcza i1 posiada praktyk~ w wykonywaniu badaIi i zabiegow
zobowi'lZ"je si~ do okazania na tlIdanie Udzielajqcego zamowienia
wskazanq ilolt lat praktyki zawodowej.
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ZALt\CZNIKJ:

I. Poswiadczony aktualny "ydruk z CEIDG - zaL IIf J,
2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ (ksi~ga rejestrowa)-

zgodnie z ustaw~ 0 dzialalnosei leezniezej - prowadzonego przez ORL - zal. IIf 2,
3. Kopie dokument6w dotye~eyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanej speejalizaeji, w tym

speejalizaeji, tj.:
- dyplom ukonezenia studi6w;
- prawo wykonywania zawodu lekarza;

tytul speejalisty w dziedzinie gastroenterologii lub tytul speejalisty w dziedzinie ehirurgii og61nej z eo
najmniej 5-letnim doswiadezeniem praey w oddziale lub poradni zgodnym z profilem zapotrzebowania
oraz posiadaj~ey eertyfikat umiej~tnosci ECPW wydany przez odpowiednie Towarzystwo- zal. IIr 3,
3a. 3b, itd.,

4. Zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do "ykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh
przedrniotem zam6wienia - zaL nr 4,

5. Kserokopia polisy OC lub zlotone oswiadezenie 0 przedloteniu polisy w okreSionym terminie- zaL Nf 5,
6. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie wykonywania badan i

zabieg6w endoskopowyeh z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadezone - zaL IIf 6.

• wypelnia Oferent,
O~wiadcztnie w)'konawc)' w zakresie \\"ypc:lnienia obo\o\oiJlzk6w Informac)'jn)'ch przewidzianych w arl. 13 lub art. 14 RODD
O~wiadczam, ie "')'petnilem obowi¥ki infonnacyjne prl.ewidziane w art. 13 lub art. 14 ROOOI wobec os6b fiZ)'cznych. od kt6rych dane
osobowe be7.po~rednio lub po~rednio pozyskalem w celu ubiegania siC; 0 udzielenie zam6wienia w niniejszym post~powaniu. +,

(czytelny pod pis oferenta)

I rozp0rl.<ldzenie Parlamcntu Europejskiego i Rady (VE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fiZ)'C111ych w
zwi¥ku z przetwarzaniem danych osobowych i W sprawic: swobodnc:go przeplywu takich danych oraz uchylcnia d)Tekty\\o')' 95/46/WE
(og6lne rozpo~dzenic: 0 ochronic: danych) (Oz. Urz. UE ll19 z 04.05.2016, str. I) .
•• W puypadku gdy w)'konawca nie przckazuje danych osobowych innych nil bezposrednio jego dotycl.4cych lub zachodzi wyl~czenic:
stosowania obowil}Zku informacyjnego, stosownie do an. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 ROOO treSci oswiadczenia "')'konawca nie sklada
(usuni~cie trdci oswiadczenia np. przezjego wykreslenie).
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Za/qcznik Nr 4 do zarzqdzenia
DyreklOra Szpita/a Wo/skiego nr 93/202/

z dnia 06.07.202/ r.

WZORUMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYW ANIA BADAN I ZABIEGOW

ENDOSKOPOWYCH W PRACOWNI ENDOSKOPll

zawarta w dniu 2021 r. w Warszawie

pomi,dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Goslynskiej Samodzielnym Publieznym Zakladem Opieki Zdrowolnej z
siedzib~ w Warszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17,01-211 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszen,
innych organizaeji spoleeznyeh i zawodowyeh, fundaeji oraz samodzielnyeh publieznyeh zaklad6w opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru S~dowego prowadzonego przez S~d Rejonowy dla m. Sl. Warszawy w Warszawie,
XIlI Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288, REGON 011035381, NIP
527-10-45-483, reprezentowanym przez:
Roberta Mazura - Dyrektora

zwanym dalej Udzielaj~cym zam6wienia

a

Panem/~ , prowad~eyml~ dzialalnosc gospodarc~ pod firm~ " ", na podstawie
wpisu do Centralnej Ewideneji i Informaeji 0 Dzialalnosei Gospodarezej z siedzib~ pod adresem:

Wpisanym/~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cyeh dzialalnosc lecznic~ or
PWZ ,
Posiadaj~eym/~ NIP i REGON .
Zwanym/~ dalej Przyjmuj~eym zam6wienie

I~eznie zwanych Slronami

............ , ..., nr

Przyjmujqcy zamowienie zosta/ wybrany w wyniku konkursu ofert na udzie/anie specjalistycznyeh swiadczen
zdrowotnyeh przez podmioty okreS/one wart. 26 ust. / ustawy z dnia /5 kwietnia 2011 r. 0 dzia/a/nosei
/eczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 202/ r., paz. 7// z poin. zm.).

P
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie

I) specjalistyeznyeh swiadezen zdrowotnych w zakresie wykonywania badan i zabieg6w
endoskopowyeh w Pracowni endoskopii Szpilala Wolskiego w godzinaeh pomi,dzy 8.00 a 15.00 dla
paejent6w hospitalizowanych w oddzialaeh Szpitala Wolski ego (tzw. tryb dzienny), zwanych dalej
swiadczeniami zdrowotnymi.

2) speejalistycznyeh swiadezen zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultaeji zwi~zanych z
kwaJifikaej~ do zabieg6w endoskopowyeh w Pracowni endoskopii Szpitala WoIskiego w godzinach
pomi,dzy 8.00 a 15.00.

2. Stanowi~ce przedmiot umowy swiadezenia zdrowotne powierzone Przyjmujqeemu zam6wienie do
wykonania obejmujq badania i zabiegi endoskopowe szezeg61owo wymienione w ~ 9 USI. J umowy
wykonywane w trybie dziennyrn oraz konsultaeji zwiqzanyeh z kwalifikaejq do zabieg6w endoskopowyeh.

P
I. Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzuje si, do udzielania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~ I

usl. J pkt. I) i 2) w dniaeh i godzinaeh okreSlanyeh w pisemnych harmonogramach, spo~dzanyeh na
okresy miesi,ezne wg wzoru, stanowiqeego Zalqeznik nr I. or J1 do niniejszej umowy, przez osob,
wskazanq przez Udzielajqeego zam6wienia, koordynujqeq organizaej, udzielania swiadezen w Praeownik
endoskopii,

2. Ilarmonogr.my, 0 kt6rych mowa w usl. I, w kt6ryeh wskazywane b,dq dni i godziny wykonywania
.wi.dezen przez Przyjmujqeego zam6wienie, spor~dzane b,dq stosownie do potrzeb Udzielajqeego
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zam6wienia, wynikaj~eyeh z organizaeji praey Poradni endoskopii i ilo.ci badait/zabieg6w/konsultaeji
konieemyeh do wykonania zleeanyeh przez Udzielaj~eego zamawiaj~eego.

3. W przypadku nieuzgodnienia z Przyjmuj~eym zam6wienie harmonogram6w, 0 kl6ryeh mowa w us!. I,
Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo jednostronnego wymaezenia dni i godzin, w kt6rym
.wiadezenia powinny bye wykonywane, a odmowa wykonania udzielania .wiadezen w wymaezonyeh
dniaeh i godzinaeh uprawniae b~dzie Udzielaj~eego zam6wienia do rozwi~ia niniejszej umowy bez
zaehowania okresu wypowiedzenia.

p
Przyjmuj~ey zam6wienie lObowi¥uje si~ do wykonania uslug, 0 kt6ryeh mowa w ~ I nm,ejszej umowy i
o.wiadeza, iz wykonywae je b~dzie z zaehowaniem naleZytej staranno.ei, zgodnie z posiadan~ wied~ i
standardami post~powania obowi¥uj~eymi w zakresie gastroenterologii, na zasadaeh wynikaj~eyeh z ustawy 0

zawodaeh lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 790 z p6in. zm.), ustawy 0 dzialalnosei
leezniezej (tekst jedn. Oz. U. z 2021 L, poz. 711 z p6in. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Oz. U z 2020 r., poz. 1398 z p6in. zm.) i akt6w prawnyeh
wykonawezyeh wydanyeh prze Ministra wlaSeiwego ds. zdrowia, dotye~eyeh swiadezen leeznietwa szpitalnego
i speejalistyemego ambulatoryjnego, ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeemiku Praw Paejenta (lekst jedn. Oz. U. z
2020 r., poz. 849 z p6in. zm.), ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh osobowyeh (tekstjedn. Oz. U. z 2019 L

poz. 1781 z p6in. zm.) i innyeh przepis6w reguluj~eyeh zasady udzielania swiadezen zdrowotnyeh w
podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami, zasad okreSionyeh przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

~4
I. Swiadezenia zdrowotne obj~te niniejs~ umow~ udzielane ~d~ przez Przyjmuj~eego zam6wienie w

siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosei w Praeowni endoskopii przy UZyeiu sp~tu medyemego
oraz aparatury medyemej, kt6ryeh obsluga jest mu znana, stanowi~eyeh wlasno.e Udzielaj~eego
zam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ "ymagania niezb~dne do wykonywania swiadezen obj~tyeh
niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do korzystania z pomieszezen oraz sprz~tu i aparatury
medyeznej, nale~eyeh do Udzielaj~eego zam6wienia zgodnie z ieh przeznaezeniem i w eelaeh
okreslonyeh w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie lObowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medyeznego nale~eego
do Udzielaj~eego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionyeh przez Przyjmuj~eego
zam6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na ezas okreslony od dnia 06 sierpnia 2021 r. do dnia 30 ezerwea 2022 r.

~6
Zleeenia na badania diagnostyezne i transport b~d~ wystawiane przez Przyjmuj~eego zam6wienie, wedlug zasad
obowi¥uj~eyeh u Udzielaj~eego zam6wienia, z kt6rymi Przyjmuj~ey zam6wienie lOstal zapoznany.

P
I. Przyjmuj~ey zam6wienie lObowi¥uje 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¥uj~eyeh u Udzielaj~eego zam6wienia, z kt6rymi to
zasadami zostal zapoznany.

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

~8
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz
dokumentaeji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi¥uj~eymi w podmiotaeh leezniezyeh
nieb~d~eyeh przedsi~bioreami oraz przepisami i zasadami obowi¥uj~eymi u Udzielaj~eego zam6wienia, w tym
z UZyciem systemu informatyeznego Szpitala Wolskiego oraz zgodnie z obowi¥uj~eymi u Udzielaj~eego
zam6wienia proeedurami dotye~eymi oehrony danyeh osobowyeh.

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

I.
~9

Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne w Praeowni endoskopii w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.00
Przyjmuj~eemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie w kwoeie stanowi~eej sum~ iloezynu
liezby wykonanyeh badan i zabieg6w gastroskopowyeh przez stawk~ bruno za I badanie lub zabieg w
kwoeie jak nizej:
-gaslroskopia, w 'ym z biopsj~
-kolonoskopia. \v tym z polipektomiC}
-EVL (obliteraeja zylak6w przclyku ICD. 9-42.334)
-rozszerzanie zWetenia przclyku ( ICO.9-42.92)
-protelOwanic JlI"7elyku( ICO.9-42.81)
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-ECPW w tym proteznwanie ICD.9-51.IO,51.85.51.88,51.871) PLN
-ECI'W ( SEMS - stent samoroprz~ialny ICD.9-51.872, 52.932) PI.N
-ablacja gULajelita grubego ( ICD.9-45.431) I'LN

2. Za zrealizowane swiadczenia zdrowotne 0 kt6rych mowa w ~ lust. 1 pkt. 2 Przyjmuj~cemu zam6wienie
przysluguje wynagrodzenie miesi~cmie w kwoeie stanowi~cej Hoczyn Iiczby godzin udzielania swiadczen
zdrowotnych - zgodnie ze sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II - przez stawk~ za jedn~ godzin~ w
wysokosei zl brullo (slownie: ).

3. Naleinosei z tytulu realizacji umowy Udzielaj~cy zam6wienia wyplaca, za miesi~c poprzedni, w tenminie
do 30 dni po dniu dostarczenia przez Przyjmuj~cego zam6wienie faktury wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II. Potwierdzeniem dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
wraz ze sprawozdaniem jest data wplywu omaczona prezentat~ Kancelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

4. Jeieli tenmin platnoSci uplywa w sobot~, niedziel~ lub inny dzien wolny od pracy, to platnosei dokonuje si~
poprzedniego dnia powszedniego.

5. Naleinose za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6wienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obei¥enia rachunku
bankowego Udzielaj~cego zam6wienia

I.
~ 10

Wartose szacunkowa przedmiotu umowy wynosi
•

zl brullo (slownie:

2. Wynikaj~ce z ust. I - 3 zapotrzebowanie na ilose godzin lub badar\/zabieg6w ustalane jest stosownie do
potrzeb wynikaj~cych z organizacji Pracowni endoskopii i zapotrzebowania na wykonywanie wskazanych
w umowie badaJi i zabieg6w, a takze od wielkosei srodk6w finansowych uzyskanych od NFZ lub innych
platnik6w.

3. Maksymalna Hose godzin w stosunku miesi~cmym przemaczonych na wykonywanie swiadczen
zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ I ust.l pkt.2, wynosi godzin.

4. Udzielaj~cy zam6wienia, z przyczyn wskazanych w ust. 2, w przypadku zwi~kszonego zapotrzebowania na
swiadczenia wskazane w niniejszej umowie, w ramach srodk6w pieni~inych pochod~cych z NFZ lub od
innych platnik6w, mote powierzye Przyjmuj~cemu zam6wienie wi~ks~ Hose swiadczen obj~tych niniejs~
umow~, skutkuj~cych zwi~kszeniem szacunkowej wartosci przedmiotu umowy wskazanej w ust. I, jednak
nie wi~cej nii 0 30 %.

~II
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do skladania miesi~cmych sprawozdan z Iiczby wykonanych

badan, zabieg6w, konsultacji wg wlaSeiwych wzor6w stanowi~cych zal~cmik nr 2, zal~cmik nr 21 do
niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w ust. I skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po
zatwierdzeniu, w tenminie do 3 dnia rohoczego kazdego miesi~ca za miesi~c poprzedni. Sprawozdania, po
weryfikacji przepracowanych godzin, zatwierdza osoba wskazana przez Udzielaj~cego zam6wienia,
odpowiedzialna za koordynacj~ organizacji pracy w Pracowni endoskopii.

~ 12
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do:

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

2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzielaj~cego zam6wienie w zwi¥ku z
niniejs~ umow~ i realizacji pozostalych obowi~zk6w dotyc~cych identyfikator6w okreslonych w
aktach wewn~trmych Szpitala Wolski ego,

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

~ 13
Przyjmuj~cy zam6wienie nie moie prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczaj~cej poza zakres
umowy i konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 14
Udzielaj~cy zam6wienia zobowi~zuje si~ zabezpieczye obslug~ piel~gniarsk~ oraz adrninistracyjn~
gospodarc~ w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizacji zadan obj~tych niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do wsp6/pracy z
personelem medycmym zatrudnianym przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnosc solidam~.
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2. Przyjmujqey zam6wienie ponosi odpowiedzialnose za szkody powstale z przyezyn letlleyeh po jego stronie,
a w szczeg6lnosci wynikajqee z:
a. niewykonania lub niewlaSciwego wykonania swiadezenia zdrowotnego,
b. nieprzestrzegania ustalonego harmonogramu swiadezen,
e. nieprawidlowego wystawiania reeept podlegajqeyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
d. przedstawienia danyeh staDowiqeyeh podstaw~ rozliezenia niezgodnie ze stanem faktyeznym,
e. nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenla lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

niekompletny,
f. braku realizaeji zaleeen pokontrolnyeh,
g. nieprawidlowego wprowadzania danyeh zwiqzanyeh z realizaejq proeedur, a wymaganyeh przez NFZ.

3. Udzielajqey zam6wienia uprawniony jest do tlIdania od Przyjmujqeego zam6wienie pokrycia szkody
wyrzqdzonej niewykonywaniem lub nienaleiytym wykonywaniem przez Przyjmujqeego zam6wienie
niniejszej umowy, w tym m,in. kOSZl6w swiadezen nieplaeonyeh przez NFZ lub innyeh platnik6w z tego
tytulu oraz kar umownyeh i obowiqzk6w odszkodowawezyeh nalotonyeh na Udzielajqeego zam6wienia
przez NFZ lub innyeh platnik6w w umowaeh zawartyeh z Udzielajqeym zam6wienia.

4. Udzielajqey zam6wienia uprawniony jest do tlIdania od Przyjmujqeego zam6wienie zaplaty kary umownej
za niezgodne z harmonograrnem realizowanie przedmiotu umowy, Ij. za rozpoezynanie wyznaezonyeh
godzin praey z op6rnieniem, zawinione przez Przyjmujqeego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadezen
lub wezesniejsze opuszezenie Praeowni endoskopii. Wysokose kary umownej za kazdq rozpoez~tq godzin~
sp6rnienia lub niewykonywania praey lub wezesniejsze opuszezenie praeowni wynosi 100,00 zl bruno. za
szkody przekraezajqee wysokose ww. kary, Udzielajqey zam6wienia uprawniony jest do doehodzenia
odszkodowania na zasadaeh og6lnyeh. W przypadku stwierdzenia powyi:szyeh naruszen Udzielajqey
Zam6wienie zastrzega sobie prawo potrqeenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakluraeh
otrzymanyeh od Przyjmujqeego Zm6wienie.

~ 17
Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzany jest do:
1) posiadania polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywilnej obejmujqeej szkody ~dqee

nasl~pslwem udzielania swiadezen zdrowotnyeh albo niezgodnego z prawem zanieehania udzielania
swiadezen zdrowotnyeh - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. I ustawy 0 dzialalnosei leezniezej oraz
Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieezenia
odpowiedzialnosci eywilnej podmiotu wykonujqeego dzialalnose leezniezq (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 866 z
p6rn. zm.), najp6rniej w tenminie 3 doi od daty podpisania umowy 0 ile po"yi:szy dokument nie zoslal
dolqezony do fonmularza oferty,

2) utrzymywania przez ealy okres obowiqzywania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz wartosci
ubezpieezenia okreslonyeh w przepisaeh, 0 kl6ryeh mowa w pkt. I,

3) posiadania i przedlounia zaSwiadezenia lekarza medyeyny praey dotyezqeego uprawnien zwiqzanyeh ze
swiadezeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanilamo-epidemiologieznyeh,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gowq Izb~ Lekarskq w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsea udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz przedlotenia Udzielajqeemu zam6wienia
dokumentu pOlwierdzajqeego dokonanie w/w wpisu w tenminie 3 doi od doia podpisania niniejszej umowy
pod rygorem rozwiqzania umowy, 0 ile powyi:szy dokumenl nie zostal dolqezony do fonmularza oferty.

~ 18
I. W zwiqzku z udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh zam6wieniem Przyjmujqey zam6wienie

uprawniony jest do wydawania paejentom zaswiadezen 0 ezasowej niezdolnosci do praey.
2. Reeepty wystawiane paejentom w zwiqzku z wykonywaniem swiadezen obj~tyeh niniejszq umowq

Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzany jesl wystawiae na drukaeh oraz w systemie teleinfonmatyeznym
udost~pnianyeh przez Udzielajqeego zam6wienia.

~ 19
I. Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzuje si~ do zaehowania w tajemniey wszelkieh infonmaeji, 0 kl6ryeh

powziql wiadomose przy realizaeji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowiq tajemnie~
przedsi~biorslWa w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuezeiwej
konkureneji (teksl jedo. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z p6rn. zm.) oraz podlegajq oehronie w rozumieniu
uslawy 0 oehronie danyeh osobo"yeh, zgodnie z "ymogami obowiqzujqeymi u Udzielajqeego
zam6wienia.

2. Przyjmujqey zam6wienie oswiadeza, te znany jest mu fakt, it trese niniejszej umowy, a w szczeg61noSci
przedrniot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowiq infonmaej~ publieznq w rozumieniu art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do infonmaeji publieznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.
2176 z p6rn. zm.), kl6ra podlega udosl~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeteniem usl. 3.

3. Przyjmujqey zam6wienie wyrata zgod~ na udost~pnienie w trybie uslawy, 0 kl6rej mowa w ust. 3,
zawartyeh w niniejszej umowie dotyezqeyeh go danyeh osobo"yeh w zakresie obejmujqeym imi~
i nazwisko, a lak!e inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie finmy. /}
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4. Dla cel6w zwiljZ3l1ych z realizacj~ umowy Udzielaj~cy zam6wienia upowatnia Przyjmuj~cego zam6wienie
do przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy Zam6wienie udzielac b~dzie
swiadczeil zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwi~zanych z realizacj~ zleconych niniejs~ umow~
swiadczeil zdrowotnych oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku
Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych.

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Przyjmuj~cego zam6wienie dokonywane jest na sprz~cie
informatycznym nale2'lcym 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 lylulu
Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc wynikaj~c~ z ww. przepis6w oraz przepis6w
dotyc~cych ochrony danych osobowych. Upowaznienie do przelWarzania danych osobowych zawieraj~ce
podstawy prawne ochrony danych przez Przyjmuj~cego Zam6wienie oraz Oswiadczenie podpisane przez
Przyjmuj~cego zam6wienie stanowi~ integraln~ cz~sc umowy.

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

a. przerwy nie przekraczaj~cej l~cznie 30 dni kalendarzowych przypadaj~cej w okresie obowi~Z)'Wania
niniejszej umowy z zastrzeieniem usl. 2,

b. przerwy zwi~nej z potwierdzonym udzialem Przyjmuj~cego zam6wienie w szkoleniach, sympozjach,
zjazdach z zastrzeieniem USI. 2.

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

kt6rych mowa w ~ 2, przez Przyjmuj~cego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania
swiadczeil spowodowanych chorob~, udokumentowanych zaSwiadczeniem lekarskim, 0 He Przyjmuj~cy
zam6wienie niezw!ocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~cego zam6wienia.

pI
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~cego zam6wienie od wykonywania swiadczen
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, swiadczen zdrowotnych obj~tych niniejsz~ umow~, w tym zwi~nych z prowadzeniem
dokumentacji medycznej b~diprzekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

p2
Umowa ulega rozwi~niu 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 2 miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z

przyczyn stanowi~cych r~ce naruszenie warunk6w umowy, le2'lcych po stronie Przyjmuj~cego
zam6wienie, a dotyc~cych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczeil, zaw~ienia ich zakresu lub ich niewlaSciwej ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umowq terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielaj~cego zam6wienia zgodnie z procedurarni

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, jeSli zwiljZ3l1e s~ one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy
lub przepis6w prawa reguluj~cych zasady wykonywania swiadczeil zdrowotnych.

p3
I. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi¥ania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

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

zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okreSlonych w ~ 17 pkl. 1,2 i 4 urnowy,
4) ra2'lco naruszyl pozostale istome postanowienia niniejszej umowy, a w szczeg61nosci w przypadku w

przypadku nie wykonywania swiadczenia w dniach i godzinach wyznaczonych w harmonogramie, 0

kt6rym mowa w ~ 2 umowy.
2. Za ra2'lce naruszenie pozostalych istotnych postanowieil umowy, 0 kt6rych mowa w ust. I pkt. 4 uznaje si~

naruszenie obowi~6w wynikaj~cych z ~ 3 i ~ 19 USI. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~cy
zam6wienie nie zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego
zaprzestania lub naruszenie obowi~6w zwi~nych z bezpieczeilstwem pacjent6w.

p4
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odst~pienia od umowy w przypadku, w kt6rym ulegnie rozwi~niu
umowa zawarta przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0
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odsll!pieniu od umowy Udzielaj~cy zam6wienia zloty Przyjmuj~cemu zam6wienie na piSmie, niezwlocmie po
uzyskaniu stosownej informacji.

ps
Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwi¥8nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku ra2l!cego naruszenia postanowieJl niniejszej umowy dotyc~cych zw!oki w
wyplacie wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielaj~cego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

p6
I. 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.

p7
Umow~ spo~dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze Stron.

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

p9
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszechny, wlasciwy dla siedziby
Udzielaj~cego zam6wienia.

* ~wartosc s:acllflkvU'il pr;;edm;o/u llmOl~rZO.\'tul1;e wsku=ana pr=y :astosowaniu nastfpldqcego wzoru:
WPU = (WQ x /2): LO, gd=ie WPU - oznac;;a lI'urtosc przedmio/ll wnow)'; U'O - o:naczIJ mil!sifc=nq lrar(oH'
.{wiadczonych lIslug 'tl'skazanq W ofereie PI'zyjmujqcego :am6wienie, ktdrego dot)'",:)'zl/lI'iuana unum:a: LO -
o:nacza Iic=h~(?feremow ""ybranyc/1 w w)'niku poslepowania kOflkllrsowego "()ryczqce~()pr:edmiotu wnoH~'.

Przyjmuj~cy zam6wienie:
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Klauzula informacyjna ROnO
Zgodnie z art. 13 ust. I Og61nego Rozpof74dzenia 0 Ochronie Danych (RODO) infonnujemy, ie:
1) Administratorem danych osobowych Prz)jmuji}cego zam6wienic jest Szpital Wolski im. dr Anny Oostynskiej Samodziclny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej z sicdziblJ przy ul. Kaspt7..aka 17,01-21 J Warszawa;
2) AdministraJ.or \',)'maczyl Inspc:k1ora Ochrony Danych, z kt61)'In mog<J si~ Panstwo kontaktowae w sprawach przetwarzania Pwistwa
dan)'ch osobo ••••.ych za po~rednietwem pocny e1ektronicmej: iod@wolski.rned.pl;
3) Administrator ~dzie prz.ctwarzal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w zw. z art. 26 Usta ••••.)' z dnia 15 kwietnia
201 I r. 0 dzialalno~ci lecmiczej. ti. przetwarz.anie jest niezb~dne w celu wykonania umowy. kt6rej stromljest osoba, kt6rej dane dotycl4. lub
do podj~cia dzialwi na i4danie osoby. kt6rej dane dotyczi}, prz.cd zawarciem urno")' oraz prz.ctwarzanie jest nie~dne do wypetnienia
obowii}Zku prawnego cill14cego na administratorze;
4) Dane osobowe moglJ bye udost~pnione innym upra"nionym podmiotom. na podstawie przepis6w prawa, a taki:e podmiotom. z kt61)1T1i
administrator zawarl urnow~ w z••••.ilJZku z realizacj4 uslug na rzecz administratora (np. kanceJariQ pra"n~ dostawq oprogramowllJlia,
zewn~trzn)m aud}10rem);
5) Administrator nie zamierza przekazywae danych osobowych do pwistwa lneciego lub organizacji mic;dzynarodowej;
6) Przyjrnuji}cy zam6wienie rna prawo uzyskae kopi~ swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 051. 2 RODO infonnujemy, ie:
1) Pwistwa dane osobowe ~d4 prz.cChOW}Vianeprzez okres 10 lat od konca rok:u kalcndarzowego, W kt61'}m umowa wstala wykonana,
chyba te niezbc;dny bc;d1.iedluiSZY okres prz.ctwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) PrzyjrnujlJcemu zam6wienie przyslugujc prawo dost~pu do tresci swoich danych. ich sprostowllJlia lub ograniczcnia przetwarzania, a takic
prawo do ••••.niesienia sprzcciwu wobec przetviarzania. prawo do przenicsienia dan}'ch orRZ prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorcl.ego. tj. Prezesa Url~du Ochrony Danych Osobow)'ch;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakte niezb~dne do zawarcia umo")'. Konsekwencji} nicpodania dan}'ch osobowych
~dzie brak reali7.acji urno ••••.)';
4) Administrator nie podejmuje decyzji W spos6b zautornatyzowany w oparciu 0 dane osobowc Przyjrnuj4cego zam6wienic.

data i podpis Przyjmuj~cego zamowienie
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Za/qcznik nr J do umowy na udzieJanie
specjalistyezrrych iwiadczen zdrowotnych
w zakresie endoskopii w Pracowni endoskopii

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE ENDOSKOPli (WYBRANE BADANIAIZABIEGI) W PRACOWNI ENDOSKOPli

W GODZINACH: 8.00 - 15.00

micsiq c..•••..•...•..••........... ro k .

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

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

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

piecz~c i podpis lekarza



Za/qcznik nr /1 do umowy na udzielanie
specjalistycznych iwiadczen zdrowotnych w
zakresie endoskopii w Pracowni endoskopii

MIESIE;CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W
OBEJMUJACYCHKONSULTACJEW ZAKRESIE ENDOSKOPII

W GODZINACH: 8.00 - 15.00

m iesiq c...... ro k .

...........................................................................................................................
(imiy inazwisko lekarza)

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

Razem:

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

piecz~c i podpis lekarza piecz~c i pOOpisosoby zatwierdzaj~C~



Zalqcznik nr 2 do umowy no ud=ie/onie
specjalistycznych fwiadczen zdrowotnych
w zakresie endoskopii w Pracowni endoskopii

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

W GODZINACH: 8.00 - 15.00

miesiljc........................... rok .

.................................................................................................................................
(imit; i nazwisko lekarza)

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

Razem:

wpis obejrnuje wylijcznie peine godziny lub 0,5 godz.

piecz~c i podpis lekana



laiqcznik nr 2' do umowy na udzielanie
specjalistycznych iwiadczen zdrowolnych W

zakresie endoskopii w Pracowni endoskopii

MIESI~CZNE SPRAWOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
OBEJMUJt\CYCH KONSULTACJE \V ZAKRESIE ENDOSKOPII

W GODZINACH: 8.00 - 15.00

m icsilj c ....................•.• ro k .

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

DZIEN: OD GODZINY*: DO GODZINY*: SUMAGODZIN
W DAJI,'YM DNIU*

Razcm:

•
wpis obejmuje wylqcznie peine godziny lub 0.5 godz.

piecz~c i podpis lekarza


