
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 100/202/

z dnia 08.07.202/r.

SZCZEG6LOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
r;A UDZIELANIE CALODOBOWYCII SPECJALISTYCZNYCII SWIADCZEN ZDROWOT:'IYCII

W ODDZIALE GERIATRYCZNO- INTERNISTYCZNYM SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POST ANOWIENIA OGOLNE

1. Niniejsze szezeg610we warunki konkursu ofert na zawieranie um6w na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen
zdrowotnych w Oddziale geriatryczno.internistycznym w zakresie:
a) Pakiet A - swiadezen zdrowotnyeh w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.30,
b) Pakiet B • ealodobowyeh swiadezen zdrowotnyeh w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni

powszednie) oraz pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta)
zwane dalej "Szezeg610wymi warunkami konkursu ofert" okreSlajq m. in.:
a) p'ledmiot konkursu ofert,
b) kryteria oeeny ofert,
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwiqzane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ieh skladania,
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolali zwiqzanyeh z tymi ezynnosciami.

2. W celu prawidfowego przygotowania i zlozenia swojej oferty, oferen! winien zapoznac si~ze wszystkimi informacjami
zawartymi w niniejszyeh SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 201 I r. 0 dzialalnosci leezniezej
(tekstjedn. Oz. U. z 2021 r., pOZ.71/ z p6m. zm.), art. 140, art. 141, 146 us!. I, art. 147 - 150, 151 us!. 1,2 i 4 - 6, art.
152, 153 i art. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze
srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 1398 z p6m. zm.) oraz zarzqdzenia Oyrektora Szpitala
Wolskiego Nr 100/2021 z dnia 08.07.2021 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na udzielanie ealodobowyeh
speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w Oddziale geriatryezno-intemistyeznym oraz p'leprowadzenia konkursu
ofert oa wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zarZJJdzeniem.

4. Udzielajqey zam6wienia zast'lega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert, p'lesuni~eia
terminu skladania ofert, uniewatnienia posterpowania konkursowego oraz przesuniercia tenninu rozstrzygniercia
post~powania w przypadku konieeznosei uzupelnienia dokument6w przez oferenta. .

5. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh SWKO zastosowanie majq przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.
6. I1ekroc w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert" oraz w zalqeznikaeh do tego dokumentujest mowa 0:

I) oferencie. to rozumie si~ przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 us!. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o
dzialalnosci leezniezej, zarejestrowany jako podmiot wykonujqey dzialalnosc leezniezq w formie indywidualnej lub
speejalistyeznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w ustawie 0 dzialalnosci leezniezej.

2) Udzielajqcym zam6wienia - rozomie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny Publiezny
Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty - rozumie si~ p'lez to obowiqzujqey formula'l oferty przygotowany przez Udzielajqeego
zam6wienia, stanowi~cy za1llcznik nr 3 do zar74dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych";

4) przedmiocie konkursu ofert . rozumie si~przez to:
a. specjalistyczne swiadczenia zdrowotne Oddziale geriatryczno-intemistycznym w dni powszednie w godzinach

pomi~dzy 8.00 a 15.30,
b. caJodobowe swiadczenia zdrowotne w Oddziale geriatryczno-intemistycznym wykonywane w godzinach

pomi~dzy 15.30 a 8.00 dn;a nast~pnego (w dni powszednie) oraz pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego (w
soboty, niedziele i swi~ta).

P'ledmiot konkursu wg CPV obejmuje uslugi oznaezone kodami: 85121100-4, 85121200-5, 85121252.4
5) umowie - rozumie si~ przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj~cego zam6wienia. stanowi~cy zahtcznik

nr" do zarz~dzenia wskazanego w pkt. 3 ..Postanowien og6Inych".

Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
l. Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie swiadczen zdrowotnych w OddziaJe geriatryczno-intemistycznym w

nast~pujqeych zakresaeh:
a) W ramach P.kielu A. w doj powszednie w godzinaeh pomi~dzy 8.00. 15.30,
b) W ramach Pakielu B - pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego (w dn; powszednie) oraz pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia

nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta).
2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowiqeyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 01.08,2021 do

dnia 31.07,2023 r.
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3. L~ezna szaeunkowa Iiezba godzin obj~ta przedmiotem zam6wienia, przypadaj~ea na okres umowy wynosi
sredniomiesi~cznie:
a. w ramaeh Pakietu A - srednio miesi~eznie 150 godzin - w zakresie udzielania swiadezen zdrowotnyeh w Oddziale

geriatryezno-intemistyeznym w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.30.

b. w ramaeh rakietu B - srednio miesi~eznie 98 godzin - w zakresie udzielania swiadezen zdrowotnyeh w Oddziale
geriatryezno-intemistyeznym w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni powszednie) oraz
pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta).

4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan~ wybrane najkorzystniejsze oferty, w liezbie
zapewniaj~eej wyezerpanie liezby godzin przeznaezonyeh na wykonywanie swiadezen w poszezeg61nyeh zakresaeh,
wskazanej w pkt. 3, zawieraj~ee propozyeje eenowe znajduj~ee pokryeie w wielkosci srodk6w przeznaezonyeh na
sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.

5. Szczeg610we warunki wykonywania swiadezen okreSlaj~ odpowiednie przepisy, a w szezeg6lnolci przepisy ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh oraz postanowienia
um6w zawartyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent mote si~ zapoznae w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial III_ WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

1. Ofert~ sklada oferent posiadaj~ey prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~ey odpowiednimi kwalifikaejami
(tytul specjalisty w dziedzinie geriatrii lub chor6b wewn~trznych lub II stopien specjalizacji w dziedzinie chor6h
wewn~trznych lub geriatrii lub lekarz w lrakcie specjalizacji z chor6b wewn~lrznych lub gerialrii po 2 roku
specjalizacji). Warunkiem dopuszczenia do udzialu w post~powaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu
w rejeslrze prowadzonym przez wlaSeiw~ okr~gow~ rad~ lekarsk~ 0 wykonywaniu dzialalnosci leezniezej w formie
indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisaeh ustawy 0 dzialalnosei leezniezej.

2. Oferta zlowna przez oferenta powinna bye kompletna, zlowna zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh SWKO
na fonnularzu udost~pnionym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz zawierac wszystkie wymagane oswiadczenia i
dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.

3. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlo!enie ofert altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w "Szczeg6lowyeh warunkaeh konkursu ofert"
na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia na pakiet A lub pakiet B lub obu zakresaeh

2. Liezba deklarowanyeh godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w miesi~eu przez jednego oferenta powinna
wynosie:
a) W ramaeh pakielu A - 75 godzin - w zakresie udzielania swiadezen zdrowotnyeh w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a

15:30
b) W ramach paklelu B - 24 gOOzin- w zakresie udzielania swiadezen zdrowotnyeh w godzinaeh pomi~dzy 15:30 a

8.00 dnia nast~pnego (w dni powszednie), oraz pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nast~pnego (w soboty,
niedziele i swi~ta)

3. Oferenci ponosUl wszelkie koszty zwil:JZ3.Ilez przygotowaniem i zioi:eniem oferty.
4. Ofertcr stanowi wypelniony fonnularz oferty wg zall}czonego wzoru wraz z zahtcznikami wymienionymi w fonnularzu

oferty.
5. Oferta powinna bye spor~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
6. Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki naldy spor~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wyl~ezeniem poj~e medyeznyeh.
7. Ofert~ oraz ka!d~ z jej s!rOn podpisuje oferent osobiscie.
8. Strony oferty oraz miejsea, w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonane

jedynie poprzez przekreSlenie bl~dnego zapisu i umieszczenie obok niego ezytelnego zapisu poprawnego.
9. Oferent mote wprowadzie zmiany lub wyeofae zlown~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlo!enie nowej oferty

zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zlownej wezesniej. Wyeofanie oferty nast~puje
poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~cego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zloi:enie nowej lub
wyeofanie oferty mote nast~pie nie p6iniej jednak nit przed uplywem terminu skladania ofert. Wymogi oznaezenia
koperty opisane w pkt. 11 stosuje si~ OOpowiednio.

10. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~eznikami nale!y umiescie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: ,,Konkurs na
calodobowe specjalLstyczne swladcunla zdrowotne w Oddzjale gerlatryczno-lnternLstycznym Szpltala Wolsklego dla
pakletu AI lub pakletu B lub pakletu A I B ••i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.

11. Udzielajqcy zam6wienia zastrzega, ii: nie jest mozliwe Iqczenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku

Strona 2 z 6



praey zawartym z Udzielaj~eym zam6wienia.
12. Oferta zlozona przez oferenta. z kt6rym Szpital Wolski rozwi~l umow~ na udzielanie swiadezeIi zdrowotnyeh w

zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn leiljeyeh po stronie
oferenta . podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALl\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

I. W eelu uznania, ze oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi~ny jest dol~ezyc do oferty dokumenty
wskazane w formularzu oferty.

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

3. W eelu sprawdzenia autentyeznosci przedlozonyeh dokument6w Udzielaj~ey zam6wienia moze zailjdac 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¥""y do przedstawienia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnos.: leeznie~ w formie
indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0
dzialalnosei leezniezej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolski ego, Paw. II, pok. lOa do dnia 14.07.2021 r. do godz. 11:00
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~eego zam6wienia uprawniony jest Kierownik

Dzialu Kadr i SzkoleIi, tel. 022.38-94-888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIl\ZANIA OFERTl\

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

Rozdzial VIII, KOMISJA KONKURSOWA

I. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~ey zam6wienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szezeg610we zasady praey komisji konkursowej i tryb post~powania okreSla "Regulamin praey Komisji konkursowej"

obowi¥uj~ey na podstawie zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "PostanowieIi og6Inyeh".
3. Czlonkiem komisji nie moze by': osoba podlegaj~ea wyl~ezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanyeh w

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

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

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa Hczy.: b~dzie. pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje nowego przewodnie~cego, jesH wyl~ezenie czlonka komisji konkursowej dotyczy

osoby pelni~cej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierozenia przez Komisj~ konkursow~ brak6w formalnych w zlozonej ofereie, Komisja konkursowa

wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zewn~trznej stronie intemetowej
Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenta, stwierdzone w ofercie
braki oraz ostateczny lenni" ich usunic;cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyezyn formalnyeh Komisja konkursowa zamieszcza informacj~ 0 odrzuceniu oferty
na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj~e nazw~ (imi~ i
nazwisko) skladaj~eego odrzucon~ ofert~ oraz przyezyn~ odrzueenia oferty.

RozdziallX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwareie zlozonyeh ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolski ego w Pawilonie II - Sala Konfereneyjna
w dniu 14.07.2021 r. 0 godzinie 11.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJl\CEGO ZAM6wIENIA MAKSYMALNA CENA
JEDNOSTKOW A

1. Proponowana przez Udzielajt}cego zam6wienia maksymalna cena za jedn" godzinc; udzielania swiadczen zdrowotnych
wynosi: 90.00 zl - za jedn~ godzin~ udzielania swiadezeIi zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem post~powania, kt6ra bez
podatku VAT stanowi kwot~ netto.
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Ceny wskazane w pkt. I zostaly przyj,te w oparciu 0 wielkosc srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie swiadczen
b,d~cych przedmiotem zam6wienia.

2. Oferty zawieraj~ce ceny przekraczaj~ce kwoty wskazane w pkt. I uznaje si, za nieodpowiadaj~ce wymogom fonnalnym i
podlegaj~ce odrzuceniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria aceoy

I. Kwalifikacje - 10%
2. Doswiadczenie- 10%
3. Cena. 70%
4. Dosl,pnosc. 10%
Maksymalnaliczba punkt6w za ocen, oferty wynosi: 3,7 pkl.

Ad. I. Kwalifikacje oferenta - dla swiadczen w obu zakresach
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny kwalifikacji oferenla bierze pod uwag, nasl,puj~ce dokumenly slanowi~ce zal~czniki
do fonnularza oferty:
Tytul specjalislY w dziedzinie chomb wewn,lrznych lub geriatrii lub II stopien specjalizacji w dziedzinie chor6b
wewn,trznych lub gerialrii - 3 pkt.
Lekarz w teakcie specjalizacji z chomb wewn,lrznych lub gerialrii - po drugim roku - 2 pkt.
Z.swiadczenia a dodatkowych kursach specjalistycznych w liczbie min. 2 - 1 pkl.

Lqczna /iczba punktow mot/iwa do uzysknnia przy ocenie kwalifikncji oferenta wynosi 3phI.

Ad. 2. Doswiadczenie - dla swiadczen w obu zakresach
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny jakosci udzielanych swiadczen bierze pod uwag, doswiadczenie oferenta wynikaj~ce
ze statu zawodowego w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w zakresie chor6b wewn~trmych lub geriatrii w lecznictwie
slacjonarnym.
Dokonuj~c oceny jakosci na podstawie oswiadczenia oferenla (fonnularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi
od 0 do 3 kt. z odnie z nast u. c i zalo!eniarni: .
Staz zawodowy w udzielaniu swiadczen w zakresie chorob wewn~trznych lub 2eriatrii w Liczba
lecznictwie stae'ooarn m unktow
I • 5 lal I kt.
6 • 10 lat 2 kt.
owklOlat 3 kt.

W przypadku niepelnych lal kalendarzowych niepelne lala slatu pracy zaok~gla si, w d61. Oferenci posiadaj~cy
doswiadczenie w udzielaniu swiadczen w zakresie chomb wewn,trznych w lecznictwie stacjonamym ponitej I roku z oceny
kryterium ,jakosC" olrzymuj~ 0 punkt6w.

Ad. 2. Cena*( bez podatku VAT stanowi cen, netto)
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag, ofert zawieraj~cych
propozycje cenowe za jedn~ godzin, wykonywania swiadczen przewytszaj~ce wartosc srodk6w przeznaczonych na
realizacj~ przedmiotu post~powania.
Dokonuj~c oceny cen proponowanych przez oferenla w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od I
do 4 pkt. zgodnie z nasl,puj~cymi zalo!eniarni:
Dla swiadczen zdrowolnych wykonywanych w ramach specjalistycznych swiadczen zdrowolnych w Oddziale gerialryczno-
inlemislycznym w dni powszednie w godzinach pomi,dzy 8.00 a 15.30 lub w godzinach pomi,dzy 15.30 a 8.00 dnia
nasl,pnego (w dni powszednie) oraz pomi,dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nasl,pnego (w sobaty, niedziele i swi,ta).

CeRa proponowana orzez oferenta Liczba ounkt6w
85,01 - 90,00 zl lokI.
80,01 - 85,00 zl 2okt.
75,01 - 80,00 zl 3 ok!.
70,00 - 75,00 zl 4 pkt.
Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe ponitej 70,00 zl zajedn~ godZln, udZlelania sWlBdczenzdrowolnych b,d~ uznane za
oferty zawieraj~ce r~co nisk~ cen, w slosunku do przedmiolu zam6wienia i b,d~ podlegaly odrzuceniu.

Strona 4 z 6



Ad. 3. Dosl~pnose dla Pakielu A
Dla swiadezen zdrowotnyeh w ramaeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w Oddziale geriatryezno-intemistyeznym
w kon an eh w dni owszednie w odzinaeh omi d 8.00 a 15.30
Suma ilosci ~odzin oferowanych przez oferenta zliczana dla
odzin wskazan eh omi dz 8:00 - 15:30 unkl6w
75-99
100-124
125-150

unkl6wLiezba
I kt.
2 kt.
3 kt.

Ad. 3. Dosl~pnose dla Pakietu B
Dla swiadezen zdrowotnyeh w ramaeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w Oddziale geriatryezno-intemistyeznym
wykonywanyeh w ealodohowyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh wykonywanyeh w dni powszednie w godzinaeh
pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w sohoty, niedziele i swi,ta w godzinaeh pomi,dzy 8.00 a 8.00 dnia
nast De 0:
Suma ilosci godzin oferowanych przez oferenta zliczana dis
odzin wskazan eh omi d 15:30 a 8:00 i 8:00 - 8:00
24-48
49-73
74-98

o PAKIl'T A- LpK x 10% + LpD x 10% + LpC x 70%+ LpD x 10%
o PAKIET B = LpK x 10% + LpD x 10% + LpC x 70%+ LpD x 10%

gdzie:
o I'AKIf-T 11/0 PAKJET II • Deena oftrty poszczegdlnego pakietu
LpK -liczba punktow wynikajqco Z oeeny kwaliflkaeji o/erenla
LpD - liczba punktow wynikajqca Z oeeny doiwiadczenie proponowanej przez oftrenlo
LpC - liczha punktow wynikajqca Z oeeny ceny proponowanej przez oferenta
LpD. liczba punktow wynikajqca z oeeny dost~pnosci Sw;adczen udzie/anych przez oferenta

Rozdzinl XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygnilfcie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku posterpowania konkursowego
z.pewniajqeyeh realizaej, zapotrzebowania Udzielajqeego zam6wienia odnosnie ilosci godzin wykonywania swiadezen
stanowiqeyeh przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali Iqeznie ze wszystkieh kryteri6w najwi~ksZll ilose punkt6w.

2. Rozstrzygni,eie konkursu ofcrt oglasza si, w miejseu i terminie okreSlonym w ogloszeniu
o konkursie ofert, na tablicy ogtoszen w siedzibie Udzielaj::Jcego zam6wienia oraz na zewnertrrnej stronie intemetowej
Udzielajqeego zam6wienia, podajqe nazw, (imi, i nazwisko) oraz siedzib, (miejsee zamieszkania i adres)
OferentaJOferent6w, kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozslrzygni~ci. ofert wyznaeza si, na dzien 23.07.2021 r. 0 godzinie 13.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku posterpowania konkursowego Udzielaj'lcy zamowienia wskazuje lennin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewainienie posterpowania

konkursowego w przypadkaeh okreSlonyeh w Regulaminie praey Komisji konkursowej.
6. W przypadku przekroczenia liezby godzin obj,lej zapotrzehowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku wybom

wi,kszej ilosei oferent6w ze wzgl,du na konieeznoso uwzgl,dnienia ofert spelniajqeyeh kryteria oeeny ofert na tym
samym poziomie punktowym, Udzielaj::Jcy zamowienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowie zawartej z tymi
oferentami w takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen, ktora umozliwi dostosowanie warunk6w umowy do
zapotrzebowania Udzielaj'lcego zam6wienia.

Rozdzint XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post,powania konkursowego, jednakze przed rozstrzygDl~elem konkursu, oferent moze zloZyo do komisji

konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskari:onej czynnosci, w fonnie pisemnej
umotywowany protest.

2. Protest zloiony po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatmje i rozstrzyga protest w ciqgu 7 dni od daty jego otrzymania i udziel. pisemnej odpowiedzi

skladaj~cemu protest. Nieuwzglerdnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu Postlfpowanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba te z tresci protestu wynika, ie jest

on bezzasadny.
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5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powlarza zaskarwn~ czynnosc.
6. Oferent. moze z10tyc do Udzielaj~cego zarn6wienia odwolanie dotyc~ce rozstrzygni~cia konkursu w ci~gu 7 dni od

dnia ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. Odwolanie z10wne po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. OdwoJanie rozpatrywane jest w tenninie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwoJania 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
DyrekJora Szpitala Wolskiego Nr 100/202 I

z dnia 08.07.202 I r.

Warszawa, dnia .

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

OF E R TA

na udzielanie calodobowych specjalistycznych swiadczcn zdrowotnych w Oddz;alc

l(eriatryczno-internistycznym Szpitala Wolskiego

Imi~ i nazwisko .

PESEL. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specjalizacja w zakresie (stopieo) .

Nr wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez wlasciwq

ORL.. .

Data rozpocz~cia dzialalnosci wg. CEIDG .

NiP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

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

przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie calodobowych specjalistycznych !wiadczeo zdrowotnych

w Oddziale geriatryczno-internistycznym Szpitala Wolski ego, zgodnie z przedmiolem zam6wienia

wskazanym w Szczeg610wych Warunkach Konkursu Ofert, na zasadach okre!lonych we wzorze umowy

na udzielanie !wiadczco zdrowotnych obj~tych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii::
I. Zapoznal si~ z tresciq ogloszenia 0 konkursie, SWKO oraz projektem umowy i nie zglasza zastrzezeo.

2. Swiadczeo zdrowotnych obj~tych konkursem udzielat b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,

w miejscu wskazanym przez Udzielajqcego zam6wienia oraz przy utyciu sprz~lU nale2'lcego do

Udzielajqcego zam6wienia.

3. Prowadzi indywidualnq specjalistycznq prakryk~ lekarskq wpisanq do rejestru podmiot6w wykonujqcych

dzialalnost leczniczq prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionymi na wst~pie niniejszej

ofeny.

4. Swiadczeo zdrowotnych udzielat b~dzie osobiScie.

5. Posiada aktualne uhezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (ae) na minimalnq kwot~ gwarantowanq

w wysokosci (Zobowiqzuje si~ do przedlotenia kopii polisy oc w tenninie

okreSlonym we wzorze umO\,y.)*
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6. Oswiadcza, i~ Szpital Wolski nie rozwl~zal z nim umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie

obj~tyrn przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn letljcych po stronie

oferenta.

7. Deklaruje minimaln~ i maksymaln~ Iiczb~ godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesi~cu:

Paldet A: min ......•. godzin oraz max .••..•.. godzin - w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych w

Oddziale geriatryczno-intemistycznym w doi powszedoie w godzinach pomi~dzy 8.00 a 15.30,

Pakiet B: min godzin oraz max godzin - w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych w

Oddziale geriatrycznym-intemistycznym w godzinach pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni

powszedoie) oraz pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta).

8. Proponuje nast~puj~c~ kwot~ nalemosci za rea1izacj~ zam6wienia: wysokose stawki w kwocie zl

brutto (r6wnowama z nello)zajedo~ godzin~ wykonywania swiadczen zdrowotnych.

9. Zakres posiadanych kwalifikacji udokumentowal zal~cznikami od or 3a do Dr .

10. Oswiadcza, i~ swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tyrn konkursem udzieIal w IeczniclWie stacjonamym

przez okres .lat i zobowi¥Qje si~ do okazania na tljdanie Udzielaj~cego zam6wienia

dokument6w pOlWierdzaj~cych wskazan~ Hose lat praktyki zawodowej.

ZALJ\CZNIKI:
1. Poswiadczony akrualny wydruk z CEIDG • zal. nr 1,
2. Poswiadczona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnose Iecznic~ - zgodnie z ustaw~

o dzialalnosci leczniczej • prowadzonego przez ORL - zai nr 2,
3. Kopie dokument6w dotyc~cych prawa wykonywania zawadu lekarza i posiadanych kwalifikacji, w tyrn

specjalizacji, tj.:
- dyplom okonczenia szkoly wy~zej;

prawo wykonywania zawodu lekarza;
dokument pOlWierdzaj~cy uzyskanie tytulu specjalisty w dziedzinie geriatrii lub chor6b wewn~trznych
lub II stopienia specjalizacji w dziedzinie chor6b wewn~trznych lub geriatrii lub lekarz w trakcie
specjalizacji z chor6b wewn~trznych lub geriatrii po 2 roku specjalizacji • zai nr 3,30, ...•

4. ZaSwiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazaol do wykonywania swiadczen zdrowotnych obj~tych
przedmiotem zarn6wienia - zaL nr 4,

5. Kserokopia polisy OC lub zlo~one oswiadczenie 0 przedlo~eniu polisy - zal. nr 5,
6. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferent udzielal swiadczen zdrowotnych w zakresie chor6b wewn~trznych

w leczniclWie stacjonamym z podaniem okres6w, w kt6rych uslugi te byly swiadczone - zai nr 6.
• niepotrzebne s/creSlie

Oswiadczenie wykonawcy w zakresie wypelnienia obowi'tzk6w informacyjnych przewidzianych wart. 13 lub art. 14
RODO
Oswiadczam, i.e wypelnitem obowilJZki informacyjnc przewidziane w art. 13 lub an. 14 ROOOI wabec os6b fizycznych. od
kt61')'chdane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sier 0 udzielenie zam6wienia w niniejszym
postc;powaniu ••.

(pod pis ipieczfe oferenta)

I rozpol'ZlJ.dzenicParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie octuony osbb fizycznych w
zwi¥lru z przetwananiem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia d)Tektywy 95/46/WE
(og6lne rOlpOr74dzenie0 ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. I) .
•• W przypadlru gdy ",)'konawca nie przckazuje danych osobowych innych nit bezpo~redniojego dotyczqcych lub zachodzi ",ylqczenie
stosowania obowi¥ku informacyjnego. stoso",nie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO trclci o~wiadczenia wykonawca nie sklada
(usuni~cie treSci o~wiadczenianp. przezjego w)'kre~lenie).
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Zalqcznik nr 4 da zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 100/202 I

z dnia 08.07.202 I r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ODDZIALE GERIATRYCZNO- INTERNISTYCZNYM

SZPIT ALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publieznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z
siedzib~ w Warszaw;e, adres: ul. M Kasprzaka 17. 0/-211 Warszawa. wpisanym do tejestru stowarzyszen.
innych organizacji spolecznych i zawodowych. fundacji oraz sarnodzielnych publicznych zaklad6w opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru S~dowegoprowadzonegoprzezS~dRejonowydla m. Sl.Warszawy w Warszawie.
XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego pod or KRS 0000226288. REGON 011035381. NIP
527-10-45-483. reprezentowanym przez:
Roberta Mazura - Dyrektora

zwanym dalej Udzielaj~cyrnzam6wienia

a

Panem/~ , prowad~cyml~ dzialalnosc gospodarc~ pod firm~ ••.....................••• na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem:
.................................... ,
Wpisanyml~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc lecznic~ or
PWZ.......................•
Posiadaj~cyrnl~NIP i REGON .
Zwanyrnl~dalej Przyjmuj~cymzam6wienie

l~cznie zwanych Stronami

or

Przyjrnujqcy zarnowienie zostal wybrany w wyniku wnkursu olert na udzielanie speejalistycznych swiadczen
zdrowotnyeh przez podrnioty okrdlone wart. 26 ust. I ustowy z dnia 15 *wietnia 20 JJ r. 0 dzialalnosei
leczniczej (tebt jedn. Dz. U. z 202 I r.o poz. 711 z pOin. zrn.).

~I
1. przedmiotem nm,eJszej umowy jest udzielenie zam6wienia na wykonywanie calodobowych swiadczen

zdrowotnych w Oddziale geriatryczno.intern;stycznym w godzinach pomi~dzy 8.00 a 15.30 w dni
powszednie. lub w godzinach pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego w doi powszednie omz pomi~dzy
8.00 a 8.00 dnia nast~pnego w soboty. niedziele i swi~ta 00) zwanych dalej swiadczeniarni zdrowotnyrni.
dla pacjent6w Szpitala Wolskiego w szczeg61noscidla os6b b~d~cych swiadczeniobiorcami w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 27 sierpni. 2004 r. 0 swi.dczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w
publicznych.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~je si~ do wykonywania calodobowych swiadczen zdrowotnych. 0

kt6rych mowa w USI. I. poleg.j~cych mi~dzy innyrni na udzielaniu swiadczen zdrowotnych obejmuj~cych
wst~pn~ diagnostyk~, podj~cie leezeni. w zakresie niezb~dnym do stabilizacji funkcji ~ciowych.
udzielaniu pozostalych swiadczen zdrowotnych zwi~nych z leczeniem pacjenta oraz udzielaniu porad
obejmuj~cych swi.dczenia diagnostyczno - terapeutyczne w zakresie chor6b wewn~trznych i geriatrii
pacjentom hospitalizowanyrn w w Oddziale geriatryczno-intemistycznym.

2. Swiadczenia, 0 kt6rych mow. w usl. I udzielane b~d~ w cykl.ch trw.j~cych nie dlutej nit 24 kolejne
godziny. a kolejne cykle nie nast~puj~bezposrednio jeden po drugim 00).

3. W ramach udzielania swiadczen zdrowotnych stanowi~cych przedmiot niniejszej umowy Przyjmuj~cy
zam6wienie jest zobowi~y do przekazywania raport6w lekarskich w spos6b przyj~ty u Udzielaj~cego
zam6wienia.

4. Z. wykonywanie czynnosci. 0 kt6rych mowa w pkl. 3 Przyjmuj~cemu zam6wienie nie przysluguje
dod.tkowe wynagrodzenie.
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P
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi'lZuje si~ do udzielania swiadczen zdrowornych, 0 kt6rych mowa w ~I

w dniach i godzinach okreslonych w harmonogramie, spol"Zlldzanym wedlug wzoru stanowiqcego Zalqcmik
nr I lub or 3 do niniejszej umowy, na okresy miesi~cme w formie pisemnej, uzgodnionym z Ordynatorem
Oddzialu geriatrycmo-intemistycmego lub innq osobq wskazanq przez Udzielajqcego zam6wienia,

2. Harmonogram, 0 kt6rych mowa w usl. I podlegajq kaZdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazanq przez
Udzielajqcego zam6wienia, przed rozpoc~ciem miesiqca kt6rego dotyczq.

p
Przyjmujqcy zam6wienie zobowi'lZUje si~ do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ I niniejszej umowy
i oswiadcza, it wykonywac je b~dzie z zachowaniem naletytej starannosci, zgodnie z posiadanq wiedzq
i standardami post~powania obowi'lZUjqcymi w zakresie w zakresie geriatrii i chor6b wewn~trmych, na
zasadach wynikajqcych z ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 790 z
p6tn. zm.), ustawy 0 dzialalnosci leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 L, poz. 711 z p6tn. zm.), ustawy 0

swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 1398
z p6tn. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz. U. z 2020 L, poz. 849 z p6tn. zm.), i
innych przepis6w regulujqcych zasady udzielania swiadczen zdrowornych w podmiotach lecmiczych nie
b~dqcych przedsi~biorcarni oraz ustawy 0 ocbronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z
p6tn. zm.) i innych przepis6w regulujqcych zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczell
zdrowornych 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 Oddziale geriatrycmo-intemistycznym przy uZyciu
sprz~lu medycmego oraz aparatury medycmej, kt6rych obsluga jest mu znana, stanowiqcych wlasnosc
Udzielajqcego zam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniajq wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczell
obj~tych niniejszq umowq.

2. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi'lZuje si~ do korzystania z pomieszczell oraz sprzetu i aparatury
medycmej, naletqcych do Udzielajqcego zam6wienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi'lZuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprzelu medycznego naletqcego
do Udzielajqcego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialall zawinionych przez Przyjmujqcego
zam6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2023 r.

~6
Zlecenia na badania diagnostyczne i transport b~dq wystawiane przez Przyjmujqcego zam6wienie, wedlug zasad
obowi'lZujqcych u Udzielajqcego zam6wienia, z kt6rymi Przyjmujqcy zam6wienie zostal zapoznany.

P
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi'lZuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadczell zdrowotnych

wskazanych w umowach zawartych przez Udzielajqcego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i
innymi podmiotami oraz przepisach i zasadach obowi'lZujqcych u Udzielajqcego zam6wienia, z kt6rymi to
zasadami zostal zapoznany.

2. Na tqdanie Udzielajqcego zam6wienia Przyjmujqcy zam6wienie zobowi'lZ""Y jest do przedstawienia
dokument6w wymaganych przez NFZ lub innego p1atnika swiadczell pod rygorem wypowiedzenia umowy
przez Udzielajqcego zam6wienia.

~8
Przyjmujqcy zam6wienie zobowi'lZuje si~ do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz
dokumentacji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi'lZujqcymi w podmiotach lecmiczych
nieb~dqcych przedsi~biorcarni oraz przepisarni i zasadami obowi'lZUjqcymi u Udzielajqcego zam6wienia, w tyrn
z utyciem systemu informatycmego Szpitala Wolskiego, w tym dotyczqcymi procedur zwiqzanych z ocbronq
danych osobowych.

I.

2.

~9
za zrealizowane swiadczenia zdrowotne, 0 kt6rych mowa w ~ I, Przyjmujqcemu zam6wienie przysluguje
wynagrodzenie miesi~cznie w kwocie stanowiqcej iloczyn wykonanej - zgodnie z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II - liczby godzin udzielania swiadczell przez stawk~ za godzin~ w
wysokosci zl brullo (slownie: zlotych).

Naleznosci z tytulu realizacji umowy Udzielajqcy zam6wienia wyplaca, za miesiqc poprzedni, w terminie
do 14 dni po dniu dostarczenia przez Przyjmujqcego zam6wienie prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ I I. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaczona prezentatq Kancelarii G/6wnej Szpitala Wolskiego.
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3. Naleinose za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6wienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzieIl zaplaty uznaje si~ dzieIl obcilj1enia rachunku
bankowego Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 10
I. Minimalna ilose godzin w stosunku miesi~cznym przeznaczonych na wykonywanie swiadczeIl

zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ I wynosi godzin - w zakresie udzielania swiadczeIl
zdrowotnych W Oddziale geriatryczno-internistycznym w dni powszednie w godzinach pomi~dzy 8.00 a
15.30. Przeci~tna maksymalna ilose godzin przewidzianych do realizacji w stosunko miesi~cznym nie
powinna przekroczye godzin.

2. Minimalna ilose godzin w stosunku miesi~cznym przeznaczonych na wykonywanie swiadczeIl
zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ I wynosi godzin - w zakresie udzielania swiadczeIl zdrowotnych
w Oddziale geriatryczno-internistycznym w godzinach pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni
powszednie) oraz pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta).
Przeci~tna maksymalna ilose godzin przewidzianych do realizacji w stosunku miesi~cznym nie powinna
przekroczye .... godzin.

3. Wynikaj~ce z us!. I zapotrzebowanie na ilose zakontraktowanych godzin udzielania swiadczeIl zdrowotnych
moie ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania kom6rki
organizacyjnej, w kt6rej realizowane s~ swiadczenia b~dt zmniejszeniem srodk6w finansowych uzyskanych
od NFZ lub innych platnik6w.

4. Udzielaj~cy zam6wienia moie powierzye Przyjmuj~cemu zam6wienie wi~ks~ ilose swiadczeIl obj~tych
niniejs~ umow~ skutkuj~cych przekroczeniem ilosci godzin udzielania swiadczeIl zdrowotnych, 0 kt6rej
mowa w us!. I,w ramach srodk6w pieni~inych przeznaczonych na ich sfinansowanie pochod~cych z NFZ
lub od innych platnik6w, jednak nie wi~cej nii 0 30%, szacunkowej wartosci przedmiotu umowy
wynikaj~cej z ~ 9 us!. I. Zmiana wymaga spor~dzenia aneksu.

~ I 1
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~y jest do skladania miesi~cznych sprawozdan z liczby godzin

udzielanych swiadczeIl zdrowotnych wg wzoru stanowi~cego zal~cznik 2 lub nr 4 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w us!. I skladane s~ po zakoIlczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po

zatwierdzeniu, w terminie do 5 dnia roboczego kaidego miesi~ca za miesi~c poprzednL Sprawozdania, po
weryfikacji przepracowanych godzin, zalWierdza Ordynator Oddzialu geriatryczno - internistycznego lub
inna osoba wskazana przez Udzielaj~cego zam6wienia.

Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~uje si~ do:
I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~cego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne

uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danych i informacji niezb~dnych do przeprowadzenia
kontroli,

2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzielaj~cego zam6wienie w zwi~zku
z niniejs~ umow~ i realizacji pozostalych obowi¥k6w dotyc~cych identyfikator6w okreslonych
w aktach wewn~trznych Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania procedur obowi~zuj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia zwi~ych z wykonywaniem
swiadczeIl zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej, z kt6rymi rna obowi¥ek zapoznae
si~ nie p6iniej, nil w pierwszym dniu obowi¥ywania umowy.

~ 13
Przyjmuj~cy zarn6wienie nie moie prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczaj~cej poza zakres
umowy i konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielaj~cego zam6wienia.

I ~ 14
Udzielaj~cy zam6wienia zobowi~je si~ zabezpieczye obslug~ piel~gniarsk~ oraz administracyjn~
i gospodarc~ w zakresie niez~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ IS
I. Przy realizacji zadan obj~tych nmleJs~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do

wsp6lpracy z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielajqcego zam6wienia.

2. Przyjmujqcy zamowienie brdqcy lekarzem bez speejalizaeji lub brdqcym w trakcie speejalizaeji w trakeie
realizacji umowy zobowiqzany jest stosownie do wymagan i standardow wykonywania zawodu lekona. do
korzystania z doswiodezenia i wiedzy lekarzy posiadajqcyeh speejalizaejr lub Iytul speejalisly, udzielajqcyeh
sw;adczen w Oddziale geriatryczno - internistycznym uprawnionych do nadzoru merytorycznego w zakresie
realizaeji iwiadezen objrlyeh przedmiotem umowy.•

~ 16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnose solidarn~.
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2. Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnose za szkody powstale z przyczyn le2'lcych po jego stronie,
a w szczeg6lnosci wynikaj~ce z;
a. niewykonania lub niewlaSciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
b. nieprawidlowego wystawiania recept podlegaj~cych refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
c. przedstawienia danych stanowi~cych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
d. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
e. braku realizacji zalecen pokontrolnych,
f. nieprawidlowego wprowadzania danych zwi~nych z realizacj~ procedur, a wymaganych przez NFZ.

3. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do 2'ldania od Przyjmuj~cego zam6wienie pokrycia szkody
W)'TZlldzonej niewykonywaniem lub niewlasciwym 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 nalozonych na Udzielaj~cego zam6wienia
przez NFZ lub innych platnik6w w umowach zawartych z Udzielaj~cym zam6wienia.

4. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do 2'ldania od Przyjmuj~cego zam6wienie zaplaty kary umownej
za niezgodne z harmonogramem reali20wanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych
godzin pracy z op6inieniem, zawinione przez Przyjmuj~cego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadczen
lub wczesniejsze opuszczenie Oddzialu geriatryczno - intemistycznego, kt6ra to kara przysluguje
Udzielaj~cemu zam6wienie niezalemie od braku zaplaty za kazd~ rozpoc~t~ godzin, sp6inienia lub
niewykonywania pracy. Wysokose kary umownej za kazd~ rozpocz,t~ godzin, sp6inienia lub
niewykonywania pracy wynosi 50% stawki godzinowej okreslonej w Ii 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 powyzszych naruszen Udzielaj~cy
Zarn6wienie zastrzega sobie prawo po~cenia kary urnownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturach
otrzymanych od Przyjmuj~cego Zm6wienie.

917
Przyjmuj~cy zam6wienie 2Obowi~ny jest do:

I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj~cej szkody b,d~ce
nast,pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
swiadczen zdrowotnych - zgodnie z art. 25 us!. 1 pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz
Rozpor~dzenia Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi~owego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu wykonuj~cego dzialalnose lecznic~ (Dz. U. z 2019 r., po'. 866),
najp6iniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 0 ile powyzszy dokument nie 20stal dol~czony do
formularza ofetty,

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

3) posiadania i przedlozenia 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 Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przedlozenia Udzielaj~cemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~cego zlozenie wniosku 0 w/w wpis max. w terminie 7 dni od daty podpisania
urnowy pod rygorem rozwi~ia umowy, 0 He powyzszy dokument nie 20stal dol~czony do formularza
ofetty.

918
I. 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 zam6wienia.

919
I. 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~ tajemnic,
przedsi,biorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1013) oraz podlegaj~ ochronie w rozumieniu usta",'Y 0 ochronie danych osobowych, zgodnie
z wymogami obowi~zuj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Udzielaj~cy 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 w2Or6w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2020 r.,
poz. 1398 z p6in. zm), kt6re to dane Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si, przetwarzae zgodnie z
przepisami ustawy 0 ochronie danych osobowych.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treSe niniejszej umowy, a w szczeg61nosci
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informacj, publiczn~ w rozumieniu art. I us!. I
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost,pie do informacji publicznej (tekstjedn. Dz. U. z2020 r., poz. 21~6
z p6in. zm.), kt6ra podlega udost,pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem us!. 4.
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4. Przyjmujqcy zam6wienie wyrata zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w usl. 3,
zawartych w niniejszej umowie dotyczqcych go danych osobowych w zakresie obejmujqcym imi,
i nazwisko, a talae inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. D1a cel6w zwiqzanych z realizacjq umowy Udzielajqcy zam6wienia upowainia Przyjmujqcego zam6wienie
do przelWarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmujqcy Zam6wienie udzielac b~dzie
swiadczen zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwiqzanych z realizacjq zleconych niniejszq umowq
swiadczen zdrowotnych oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku
Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych.
PrzelWarzanie danych osobowych przez Przyjmujqcego zam6wienie dokonywane jest w formie papierowej
oraz na sprz~cie informatycznym naleZljcym do Udzielajqcego zam6wienia i podlega przepisom regulujqcym
zasady ochrony danych osobowych i procedurom obowiqzujqcym u Udzielajqcego zam6wienia i z tego
tytulu Przyjmujqcy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc wynikajqcq z ww. przepis6w oraz przepis6w
dotyczqcych ochrony danych osobowych. Upowamienie do przelWarzania danych osobowych oraz
Oswiadczenie podpisane przez Przyjmujqcego zam6wienie stanowiq integralnq cz~sc umowy.

~ 20
I. Przyjmujqcy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczen:

a) przerwy nie przekraczajqcej Iqcznie 30 dni kalendarzowych przypadajqcej w okresie obowiqzywania
niniejszej umowy z zastrzeieniem usl. 2,

b) przerwy zwiqzanej z potwierdlOnym udzialem Przyjmujqcego zam6wienie w szkoleniach, sympozjach,
zjazdach z zastrzeieniem usl. 2.

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

kt6rych mowa w ~ 2, przez Przyjmujqcego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania
!wiadczen spowodowanych chorobq, udokumentowanych za!wiadczeniem lekarskim, 0 He Przyjmujqcy
zam6wienie niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajqcego zam6wienia.

~ 21
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujqcego zam6wienie od wykonywania swiadczen
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjaSniajqcego, w przypadku gdy do Udzielajqcego
zam6wienia wplynie skarga lub zastrzeienie dotyczqce sposobu wykonywania, przez Przyjmujqcego
zam6wienie, !wiadczen zdrowotnych obj~tych niniejszq umow", w tym zwiqzanych z prowadzeniem
dokumentacji medycznej bqdi przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

~22
Umowa ulega rozwiqzaniu w nast~pujqcych przypadkach:
I) z uplywem czasu, na kt6ry lOsta!a zawarla,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kaidej ze Stron z zachowaniem 3 miesi,cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z

przyczyn stanowiqcych raZljce naruszenie warunk6w umowy, leZljcych po stronie Przyjmujqcego
zam6wienie, a dotyczqcych:
a) ograniczenia dost,pnosci !wiadczen, zaw,ienia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci i jakosci;
b) nie przedstawiania w ustalonym niniejszq urnowq terminie wymaganych sprawozdatl i informacji;
c) uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielajqcego zam6wienia zgodnie z procedurami

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

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

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

6) z dniem nast~pujqcym po dniu, w kt6rym nastqpilo przekroczenie warlo!ci umowy.

~23
I. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwiqzanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym,jeieli Przyjmujqcy zam6wienie raZljco narusza istotne postanowienia umowy, tj.:
I) utraci! prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieslOne,
2) przeni6s1 prawa i obowiqzki wynikajqce z niniejszej umowy na osob~ trzeciq bez zgody Udzielajqcego

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

2. Za raZljce naruszenie polOsta!ych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w usl. I pkt. 4 uznaje si~
naruszenie obowiqzk6w wynikajqcych z ~ 3 i ~ 19 usl. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmujqcy
zam6wienie nie zaniechat pomimo otrzymania ad Udzielaj'lcego zam6wienia pisemnego wezwania do jego
zaprzestania lub naruszenie obowiqzk6w zwiqzanych z bezpieczenstwem pacjent6w. ~
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p4
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwillZ'lllianiniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w
kt6rym ulegoie rozwillZ'llliu umowa zawarta przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem
Zdrowia. O~wiadczenie 0 rozwillZ'llliuumowy w tym trybie Udzielaj~cy zam6wienia zloZy Przyjmuj~cemu
zam6wienie na pi~mie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

~ 25
Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwillZ'lllianiniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku ra1ljcego narnszenia postanowien niniejszej umowy dotyc~cych zwloki w
wypIacie wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 ust. I, lj. przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim wcze~niejszym
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~6w wynikaj~cychz art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~cyzam6wienie.

~ 27
Umow~ spor~dzono w dw6chjedoobrzmi~cych egzemplarzach, po jedoym dla kaulej ze stron.

p8
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 wla~ciwydla siedziby Udzielaj~cegozam6wienia.

• dotyczy oferenta w trakcie specjalizacji
• w) _ w zaleznosci od zloionej oferty

Przyjmuj~cy zam6wienie:
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Klauzul. lnformlcyjnl ROI>O
Zgodnie z art, 13 usl. I Og61nego Rozpo~dzenia 0 Ochronie Danych (RODO) informujemy, ie:
I) Administratorem danych osobowych Pnyjmujllcego zam6wienie jest SzpitaJ Wolski im. dr Anny Gostyilskiej Samodzielny Publiclll)'
Zaklad Opieki Zdrowotnej z siedzib~ przy ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;
2) Administrator WYlllaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mogi} si~ Panstwo kontaktowaC:: w sprawach przetwarzania Patlstwa
danych osobowych za po~rednictwem pocny e1ektronicmej: iod@\\'olskLmed.pl;
3) Administrator b~dzie przetwan:al dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO w zw. z art. 26 Ustawy z dnia IS kwietnia
2011 r. 0 dzialalnoki lecmiczej, tj. przetwarzanie jest niezbc;dne w celu •••,r)'konania umowy, kt6rej stronlljest osoba, kt6rej dane dolycZlJ., lub
do podj~cia dziaJail na illdanie osoby, kt6rej dane dot)'czlJ, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbcrdne do wypelnienia
obo ••••.iq.zku prawnego cilJ14cego na administratorze;
4) Dane osobowe mog~ bye udost~pnione innym upraMlionym podmiotom, na podstawie pnepis6w prawa, a takie podmiolom. z kt6l)mi
administrator zawarl umow~ w zwi~ku z realizacjll uslug na rzecz administratora (np. kancelarill prawnlJ, dostawcQ oprogramowania,
zev.ncrtrmym audytorem);
5) Administrator nie zamierza przekazywae danych osobowych do paftstwa trzeciego lub organizacji mi~dzynarodowej;
6) Przyjmujllcy zam6wienie rna prawo uzyskaC::kopier swoich danych osobowych w siedzibie adrninistratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 ROOO informujemy, ie:
I) PaiJstwa dane osobowe b~d'l przechowywane przez okres 10 lat od konca roku kalendarzowcgo, W kt6rym umowa zostaJa W)'konana,
chyba t.e niezbc;dny bc;dzie dlulSzy okres przetwan:ania np. z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) Pnyjrnuj'lcemu zam6wienie przysluguje prawo dost~pu do trdci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwan:ania, a takle
prawo do \I,niesienia sprzeci""lI wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do v.niesienia skargi do organu
nadzorczego. tj, Prezesa Umdu Ochron)' Danych Osobowych;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakt.e niel~dne do zawarcia umoW)'. Konsekwencj'l niepodania danych osoboW)'ch
~dzie brak realizacji umowy;
4) Administralor nie podejrnuje decyzji w spos6b zautornatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Pnyjmujl}cego zam6wienie.
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Zalqcznik nr 1 do umowy na udzie/anie
calodobowych specja/istycznych swiadczen
:drowotnych w Oddzia/e geriatryc:no~
internistycznym Szpita/a Wo/skiego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE GERIATRYCZNO-INTERNISTYCZNYM SZPITALA WOLSKIEGO

w godzinach pomi~dzy 15:30 a 8:00 lub 8:00 a 8:00

m icsil! c ..•...•.....•.........• ro k .

...................................................................................................................................................
(imieinazwi,koIekarza)

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

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

pieczec ipodpis lekarza



Zalqcznik nr 2 do umoli-)'na udzie/anie calodobowych
specja/istycznych swiadczen zdrowotnych w Oddzia/e
geriatryczno-internistycznym Szpita/a Wo/skiego

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE GERIATRYCZNO-INTERNISTYCZNYM SZPITALA WOLSKIEGO

w godzinach pomi~dzy 15:30 a 8:00 lub 8:00 a 8:00

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

........................................................................................................................................
(irnicyi nazwisko lekarza )

DZIEN OD GODZINY" DO GODZINY" SUMA GODZIN
W DANYM DNW"

Razem

"'Pis obcjrnuje wyl<tcznie peloe godziny tub 0.5 godz.

Czy uzupclniono dokumenlacj~ mcdyczn'l: 0 - lak I 0 - nie •• )
• ..J _ zaulUc~c odpowiednie

piecz~c i podpis lekarza



Za/qcznik nr 3 do umowy na udzie/anie ca/odobowych
specja/istycznych iwiadczen zdruwotnych w Oddzia/e
geriatryczno-internisrycznym Szpita/a IVo/skiego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE GERIATRYCZNO-INTERNISTYCZNYM SZPITALA WOLSKIEGO

w godzinach porni~dzy 8:00 a 15:30

rn ies illc ...•..••..•..•..••.•..• ro k ....••....••.•..•..••....•••.....•.•.•.

....................................................................................................................................
(imilY i nazwisko lekarza)

DZIEN OD GODZINY*: DO GODZINY*: SUMA GODZIN
W DANYM DNW*

Razem

wpis obejrnuJe wylqcmie peIne godziny Iub 0,5 godz.

pieczec i podpis lekarza



Za/qcznik nr .$ do umowy no udzielanie ca/odobowych
specjalisrycznych swiadczen zdrowotnych w Oddziale
geriatryczno-internistycznym Szpitala Wolskiego

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE GERIA TRYCZNO-INTERNISTYCZNYM SZPITALA WOLSKIEGO

w godzinach pomi~dzy 8:00 a 15:30

m ies i:}c.... ...••........•..... ro k .

.....................................................................................................................................
(imilt i nazwisko lekarza )

DZIEN ODGODZINY" DO GODZINY" SUMAGODZIN
W DANYM DNW"

.

Razem
WP1Sobe)mu)e wyl~cmlc peine godzmy lub 0.5 godz.

ezy uzupelniono dokumenlacj~ medyczn,,: 0 - lak I 0 - nie H)

••I_zaznac;;yc odpowlednie

piecz~c i podpis lekarza


