
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
DyrekJora Szpitala Wolskiego nr 102/2021

z dnia 09.07.2021 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W RAMACH

PANSWOWOEGO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE
RATUNKOWYM SZPIT ALA WOLSKI EGO W RAMACH ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE
I. Niniejsze szczeg610wewarnnki konkursu ofert n' udzielanie specjalislyeznyeh swi.dezeil zdrowomych w ramach pailstwowego

systemu ratownie!Wamedyeznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpital. Wolskiego. wykonywanyeh pomi.;dzy godzin~
7.30. 19.30oraz pomi<;dzy19.30.7.30 doi. nasl~pnego. okreSl.j~ m. in.:
.) przedmiot konkursu ofert
b) kr)1erl. oceny ofert
e) warnnki wym.gane od oferent6w w Iym zwi¥""e ze sposobem przygolowani. oferty i trybem jej skladani.
d) tryb zglaszani. i rozp.trywani. prolest6w oraz odwolail zwi¥""yeh z tymi czynnosciami.

2. W eelu prawidlowego przygolowani. i zloieni. swojej oferty. oferenl winien zapoznae si~ ze wszystkimi infonnacjami
zawartymi w "Szczcg61owyehwarnnkach konkursu ofert".

J. Konkurs ofert prowadzony jesl n' podstawie art. 26 USI. I Ustawy z doi. 15 kwiemi. 20 II r. 0 dzialalnos.i leczniezcj (Ieksljedn.
Oz. U. z 2021 r.• poz. 711 z p6in. zm.). art. 140. art. 141, 146USI. I, art. 147- 150, 151 usl. 1.2 i 4 - 6, art. 152. 153 i art. 154usl.
I i 2 ustawy z dni. 27 sierpni. 2004 r. 0 s"i.dezcni.eh opieki zdrowomej finansowanych zc srodk6w publieznyeh (Ieksljedn. Oz.
U z 2020 r.• poz. 1398 z p6in. zm.) oraz zarllIdzcni. Oyrektora Szpital. Wolskiego Nr 10212021 r. z dni. 09.07.2021 r.
w sprawie udzielenia zam6wienia na udzielanie specjalistyc2J1ych swiadczen zdrowotnych w ramach panstwowego systemu
ratownielw. medyeznego w Szpitalnym Oddzi.le Ralunkowym Szpil.l. Wolskiego w ram.eh wykonywani. zawodu ratownika
medycznego oraz przeprow.dzeni. konkursu ofert n. wykonywanie swiadezcn zdrowomych w przedmiolowym zaktesie.
zwanego dalej zarzijdzcniem.

4. Udziel.j'lCY zam6wieni. zastrzeg. sobie prawo do odwolani. konkursu przed lenninem skladani. ofert, przesuni~i. lenninu
skladani. ofert, uniewamieni. post~powani. konkursowego oraz przesuni~ci. tenninu rolStrzygni~i. posI,powani. w przypadku
koniecmosci uzupclnienia dokument6w przez oferenta

5. W spraw.eh nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie m.j~ przepisy i postanowieni. wskazane w pkt. 3.
6 llekme w "Szczcg6lowyeh warnnkach konkursu ofert" oraz w zal'lCznik.eh do tego dokumentujesl mowa 0:

I) oferencie - to rozumie si, przez to oso~, 0 kt6rej mow, art. 26 usl. I Ustawy z dni. 15 kwiemi. 2011 r. 0 dzi.lalnoSei
leczniezcj, legitymuj'lC~ si, nahyeiem f.ehowych kwalifik.cji do wykonywani. swiadezcn zdrowomych obj,tyeh
przcdmiotem zam6wienia, kt6rych kwalifik.cje okreSlone zostaly w rozdziale 111pkt. I niniejszcgo SWKO;

2) Udziel.j~cym zamowieni •• rozumie si, przez 10 Szpital Wolski im. dr Anny Goslytlskiej Samodzielny Publiezny lakI.d
Opieki Zdrowotnej;

3) przedmiocie konkursu ofert . rozumie si~ przez to udzielenie zrun6wienia na udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w ramach paJlstwowego systemu rato\mictwa medycmego, obejmuj'lCych swiadczenia realizowane przez
ratownik6w medycznych, udzielane w Szpitalnym Oddzi.le Ralunkowym Szpital. Wolskiego. pomi<;dzygodzin~ 7.30 •
19.30 oraz pomi<;dzy19.30.7.30 doi. nasl,pnego;

4) formul.rzu oferty - rozumie si, przcz 10 obowi¥Uj~cy fonnularz oferty przygotowany przcz Udziel'j'lCego zam6wienia,
stanowi~ey zal~cznik nr 3 do zarzijdzcni. wskazanego w pkt. 3 ,,Postanowien og6Inych";

5) swi.dczeni.ch zdrowotnych - rozumie si~ przez to swiadezcnia, 0 kt6ryeh mow. w art. 5 pkt. 40 Ustawy oswi.dezcni.ch
opieki zdrowomej finansowanych zc srodk6w publicznych obejmuj~ee specjalistyezne swiadczcni. zdrowome w zakresie
ratownietwa, w szczcg61nosci dl. osOb b<;d'lCyehswiadezcniobiorcami w rozumicniu ustawy z doi. 27 sierpni. 2004 r. 0
swiadezeniach opieki zdrowomej finansowanyeh zc srodk6w publieznyeh; CPY 85121200-5; 85141000-9

6) umowie - rozumie si~przez to wmr umowy opracowany przez Udzjelaj~ego zam6wienia. stanowi~y zal"lczoik or 4 do
zarzlIdzcni. wskazanego w pkt. 3 .,Poslanowien og6Inyeh".

Rozdziaill. PRZEDMIOT I'OSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
I. Przedmiotem posll'pGwani. konkursowego jest udnelenie zam6wieni. n. wykonywanie specjalistyeznyeh swiadezcn

zdrowomych.o kt6ryeh mow. w rozdz. I pkt. 3. w Szpitalnym Oddzi.le Ratunkowym Szpital. Wolskiego. pomi,dzy godzin~
7.30 a 19.30 oraz pomi<;dzy19.30.7.30 dni. nasl,pnego.

2. Wykonywanie swiadezen zdrowomyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres:
od dni. 03.08.2021 r. do dni. 31.07.2022 r.

3. Ujczn. szacunkow. liezb. godzin objl'!a zam6wieniem wynosi miesiI'Cznie960 godziny.
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4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego rostan~ wybrane najkorzystniejsze oferty, w liezbie zapewniaj~eej
wyezerpanie liezby godzin wykonywania swiadezen, wskazanej w pkt. 3, zawieraj¥e propozyeje eenowe majduj~ee pokrycie
w wielkosci srodk6w pnemaeronyeh na sfinansowanie pnedmiotu zam6wienia.

5. Szczeg6l0we warunki wykonywania swiadezen okreSlaj~ odpowiednie pnepisy, a w szczeg61noScipnepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniach opieki zdrowotnej fmansowanyeh ze srodk6w publiemyeh i akry wykonaweze wydane najej
podstawie oraz postanowienia um6w zawartyeh pnez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent mou si~ zapomae w siedzibie
Udzielaj¥ego zam6wienia.

Rozdziallll. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~ey odpowiednie kwalifikaeje i dysponuj¥y uprawnieniami do wykonywania swiadezen

zdrowotnyeh obj~lyeh pnedmiotem niniejszego post~powania konkursowego, obj~ i zgodne z art. 10 i 58 Ustawy 0
Pa.nslwowym Ratownictwie z dnia 8 wrzesnia 2006 roku Ij. (Dz.U. 2020 poz. 882 z p6in. zm.) tj.
• posiada tytul zawodowy licencjata lub magistra uzyskany na kierunku (specjalnosci) ratownictwo medyczne lub
• posiada dyplom potwierdzaj~cy uzyskanie tytulu zawodowego ratownik medyczny albn dyplom potwierdzaj~cy

kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny uzyskane w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej
szkole policealnej 0 uprawnieniach szkoly publicznej

• posiada, co Dajrnniej 2 letnie doswiadczenie w udzielaniu swiadczen zdrowotnych.
2. Oferta z/o:wna pnez oferenta powinna bye kompletna, z/o:wna zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych SWKO na

formularzu udost~pnionym pnez Udzielaj~go zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane oswiadczenia i dokumenty
opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.

3. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest z/ounie ofert a1ternatywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w "Szczeg6l0wych warunkach konkursu ofert"

na formularzu udost~pnionym pnez Udzielaj¥ego zam6wienia.
2. Liczba deklarowanyeh godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych pnez jednego oferenta miesi~znie nie powinna bye

mniejsza nif 12 godzin i nie powinna pnekroczye 192 godzin.
3. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwi~e z przygotowaniem i z/ouniem oferty.
4. Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zaI~cronego wroru wraz zaI~cmikami wymienionymi w formularzu oferty.
5. Oferta winna bye spo~rona w spos6b pnejrzysty i ezytelny.
6. Ofert~ oraz wszystkie zaI~cmiki nalefy Sporzlldziew j~ku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyl~ezeniem poj~e

medycmyeh.
7. Ofert~ oraz kaZd~zjej stron podpisuje oferent osobiScie.
8. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione rostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonanc jedynie

popnez pnekrdlenie b/~ego zapisu i umieszczenie oOOkniego czytelnego zapisu poprawnego.
9. Oferent mou wprowadzie zmiany lub wycofae z/o:w~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje popnez z/ozenie nowej oferty

zawieraj¥cj zmiany i uropelnionej 0 adnotaej~ 0 wycofaniu oferty z/o:wnej wczesniej. Wycofanie oferty nast~puje popnez
pisernne powiadomienie Udzielaj¥ego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez z/ounie nowej lub wycofaniu oferty
moze nas",pie nie p6iniej jednak niZ przed uplywem terminu skladania ofert. Wymogi omaczenia koperty opisane w pkl. 10
stosuje si~odpowiednio.

10. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~emikami nalefy umieScie w zamkni~ej koperde opatrzonej napisem: ,,Xonkurs na
specjalist)'czne swiada.enia zdrowotne w Ramach pan.'itwowego systemu rQ/own;crwa medycznego HI ramach zawodu
ratownika meJycznego w S:pitalnym Oddziole Ratunkowym S:pitala Wolskiego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul.
Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.

11. Udzielaj¥y zam6wienia zastrzega, if nie jest moZliwe l¥zenie swiadczenia uslug w rnmach umowy 0 udzielenie zam6wienia na
swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym
z Udzielaj¥ym zam6wienia.

12. Oferta z/o:wna przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwi~ umow~ na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie
obj~tym pnedmiotem niniejszego post~powania w trybie narychmiastowym z przyczyn le~cych po stronie oferenta - podlega
odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZAL<\CZANYCH PRZEZ OFERENT A
I. W celu umania, u oferta spelnia wymagane warunki, oferent roOOwi~y jest dol~czyc do oferty dokumenty wskazane

w formularzu oferty.
2. Dokumenty. a kt6rych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii poswiadcronej

przez siebie za zgodnoSez oryginalem.
3. W eelu sprawdzenia autentycmosci pnedlo:wnych dokument6w Udzielaj¥y zam6wienia mou ~aC od oferenta

przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jesl nieczytelna lub budzi
w'llPliwosci co do jej prawdziwosci.
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Rozdzial VI. MIEJSCE I TERM IN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ nalety z10tye w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok.1 0 a w tenninie do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 11.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielajqcego zam6wienia uprawniona jest Piel~gniarka

Naezelna, tel. 022-38-94-876.

Rozdzial VII, TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERT J\
Oferent zwiqzany jest ofertq do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdz;al VIII. KOMISJA KONKURSOW A
I. W eelu przeprowadzenia konkur>u ofert Udzielajqcy zam6wienia powoluje komisj~ konkur>owq.
2. Szczeg6l0we zasady pmcy komisji konkur>owej i nyb post~powania okreSla ,,Regulamin pmcy Komisji konkur>owej"

obowiqzujqcy na podstawie zarzqdzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie mole bye osoba podlegajqca wylqczeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w"Regulaminie

pmcy komisji konkur>owej".
4. W razie konieeznosci wylqczenia czlonka komisji konkur>owej z przyczyn, 0 kt6ryeh mowa w Regulaminie pmcy komisji

konkur>owej, nowego czlonka komisji powoluje Udzielajqcy zam6wienia
5. Udzielajqcy zam6wienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkur>owej. 0 ile komisja konkur>owa liczye b~e, pomimo

wylqczeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielajqcy zam6wienia wskazuje nowego przewodniczqcego, jclli wylqczenie czlonka komisji konk=owej dotyezy osoby

pelniqcej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwieroz.:nia przez Komisj~ konkur>owq bmk6w fonnalnych w z1oionej of ere ie, Komisja konkur>owa wzywa

oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieslOzenie infonnacji 0 bmkach na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego
pod adresem www.wolski.med.pl podajqc nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenla, stwierdwne w ofereie bmki omz ostateczny tennin
ich usunilfcia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn fonnalnych Komisja konkur>owa zamieslOza infonnacj~ 0 odrzuceniu oferty na
zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem w,,"w.wolski.med.pl wskazujqc nazw~ (imi~ i nazwisko)
skladajqcego odrzuconq ofert~ omz przyczyn~ odrzucenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwareie z1oionych ofert nasUjpi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala KonfereneY.ina w dniu 16 lipca 2021 r.
o godnnie 11.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAM6wIENIA CENA JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udnelajqcego zam6wienia maksymalna kwota naleinosci za jednq godzin~ wykonywania swiadezen

zdrowotnyeh wynosi 52,50 zl brulto.
2. Cena wskazana w pkt. I wstala przY.i~ w opareiu 0 wielkose srodk6w przeznacwnych na sfmansowanie swiadczen b~qcych

pl7.edmiotem zam6wienia.
3. Oferty zawierajqce ceny przekmczajqce kwot~ wskazanq w pkt. I uznaje si~ za nieodpowiadajqce wymogom fonnalnym

i podlegajqce odrzuceniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria Geeny

I. Kwalifikacje oferenta - 10%
2. Doswiadczenie - 10%
3. Cena - 60%
4. Dost~pnose - 20%

Maksymalna liczba punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 3 pkt.

Ad. I. Kwalifikacje oferenta
Komisja konkur>owa dokonujqc ceeny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~pujqce dokumenty stanowiqce zalqczniki do
fonnularza oferty:
- Dyplom ukonczenia studi6w wyt.szych na kierunku I specjalnoSci ratownietwo medyezne, potwierdzajqcych uzyskanie tytulu

magistra w zakresie rato\mietwa medycznego oraz zaSwiadczenie 0 posiadaniu co najrnniej 2 letniego doswiadczenia w
udzielaniu swiadczen zdrowotnych -3 pkt,

- Dyplom ukonczenia studi6w wyt.szych na kierunku I specjalnosci ratownietwo medyczne, potwierdzajqcych uzyskanie l)tulu
Iicencjata w zakresie rato\\nietwa medycmego omz zaSwiadczenie 0 posiadaniu co najmniej 2 letniego doswiadczenia w
udzielaniu swiadczen zdrowotnych -2 pkt,

-Dyplom potwierdzajqcy uzyskanie tytulu zawodowego ratownik medyezny po ukonczeniu publicznej szkoly policealnej lub
niepublieznej szkoly policealnej 0 uprawnieniach szkoly publicznej albo dyplom potwierdzajqcy kwalifikacje zawodowe w
zawodzie ratownik medyczny oraz zaSwiadczenie 0 posiadaniu co najrnniej 2 letniego doswiadczenia w udzielaniu swiadczen
zdrowotnyeh - I pkt.
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UJczna ilose punkt6w mol:liwyeh do uzyskania la ocen~ oferty pod wzgll'dem kwalifikacji oferenta wynosi 3 pkL

Ad. 2. Doswiadezenie

Komisja kon""""wa dokonujljCoceny w ramaeh kr)1erium doswiadezenia bierze pod uwag~ doswiadezenie oferenta wynikaj~ee ze
staZulawodowego zwi~ego z udzielaniem swiadezen zdrowomyeh.
DokonujljCoeeny doswiadezenia na podstawie oswiadezenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi
od I do 3 pkL zgodnie z nasl~ujljCym sehematem:

Stai zawodowy zwii):zany z udzielaniem swiadczeri w s)'stemie ratownictwa Liezba punkl6w
medyezneeo
2-51at loki.
5-151at 2okt.
oowyzei 15 lat 3 pkt.
W przypadku niepelnyeh lal kalendarwwyeh niepe/ne lata stliZu praey zaokr~gla si~ w d6l. Oferty zlotone przez oferenl6w
legltymuj~eyeh sl~ sldem praey ponltej 2 lal b~d~ podlegaly odrzueeniu jako nie spelniaj~ee warunk6w post~powania
konkursowego.
Minimum 2 lat stazu pracy oferent jest zobowi~ny udokumentowac stosownym zaswiadczeniem, opini~ lub rekomendacj:}
pod rygorem odrzueenia oferty.

Ad. 3. Cen.*( bez podalku VAT slanowl een~ netto)

Komisja Konkursow. dokonuje oeeny oferty pod wzgl~dem proponowanej przez oferenta eeny za I godzin~ wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem zam6wienia i prZYlOaje oferentowi od I do 3 pkt., zgodnie z ponii:szymi
zaloi.eniami:

Proponowana cena Liezba ounkl6w
40,01 - 52,50 lokI.
35,01 40,00 2okl.
30,00 35,00 30kt.
Komisja konkursowa dokonuj~c Deeoy ceny zaproponowanej przez oferenta, nie bierze pod uwag~ orert zawieraj'lcych
propozyeje eenowe nie maj~ee pokrycia w wielkosei srodk6w przeznaewnyeh na sfinansowanie swiadezen b~d~eyeh
przedmiotem zam6wienia, tj. powyiej 52,50 zl netto (brutto) za 1 godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh.
Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe poniiej 30,00 netto (brutto) zl za jedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowolnyeh,
wstan~ ulOane za oferty zawieraj~ee rabjeo nisk~ een~ w stosunku do przedmiotu zam6wieni. i b~d~ podlegaly odrzueeniu.

Ad. 4. Dosl~pnosc
Komisja konkursowa dokonujfJc Deeoy dostl;pnosci swiadczen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag'r minimalnlJ
Iiezb~ godzin oferowanyeh przez oferenta w formularzu oferty zgodnie z zalDteniami:

Minima Ina i10sc f!odzin oferowanvch Drzez oferenta Liezba ounkt6w
12 - 59 1 okt.
60 - 119 2okt.
120-192 3 pkt.

Ocena kOllcowa oferty zostanie wyliczona wg nast~puj~cego wzoru:

WO = LpK x 10% + LpDI x 10% + LpC x 60% + LpD2 x 20%
gdzie:
WO - ocena koncowa oferty
LpK - liczba punkJ6w wynikajqca z oceny kwalifikacji oferenta
LpDI - liczba punkt6w wynikajqca z oceny dofwiadczenia oferenta
LpC - liczba punkJow wynikajqca Z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpD2 - liczba punkt6w wynikajqca z oceny dostfpnosci fwiadczen udzielanych przez oferenta

Rozdzial XII, ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
I. Rozstrzygni~ie konkursu OlOaela wskazanie oferent6w wybranyeh w wyniku posI~powania konkursowego zapewniaj~eyeh

realizacj~ zapotrzebowania UdzielajljCegozam6wienia odnosnie ilosci godzin wykonywania swiadezen stanowiljCyehprzedmiot
zam6wienia, kt6rzy uzyskali hjclOie ze wszystkich kr)1eri6w najwi~ks~ ilosc punkt6w.

2. Ro2Strzygni~ie konkursu ofert ogtasza si~w miejscu i tenninie okreslonym W ogloszeniu 0 konkursie ofen. oa tablicy ogtoszen
w siedzibie UdzielajljCegozam6wienia omz na zewn~trznej stronie intemelowej UdzielajljCegozam6wienia, podaj~e nazw~ (imi~
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i nazwisko) omz sicdzi~ (miejsee zamieszkania i adres) Oferenta/Oferent6w, kt6rzy zostaJi wybrani.
3. Tennin rozstrzygni~ia ofert ")'znaeza sif;na dzien 261ipca 2021 r. 0 godzinie 13.00.
4. Oferentom ")'branym w ")'Qiku post~powania konkursowego Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje tennin i miejsce zawareia

i podpisania umo")'.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowaC do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewainienie post~powania konkursowego

w przypadkaeh okreslonyeh w Regularninie praey Komisji konkursowej.
6. W przypadku przekroczenia Jiezby godzin obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku ")'boru wi~kszej

iloSci oferent6w ze wzgl~u na konieeznosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj~yeh kryteria neeny ofert na lyn1 samym poziomie
punktowym, Udzielaj~ey zam6wienia znstrzega sobie prawo okreSienia w umowie zawartej w lyn1oferentarni takiej iloScigodzin
")'konywania swiadezen, kt6ra umoiliwi dostosowanie warunk6w umo")' do zapotrzebowania Udzielaj~ego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post~powania konkursowego, jednakt.e przed rozstrzygni~iem konkursu, oferent moi.e zloZyc do komisji konkursowej

w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarfonej CZ)'nnosci, w fonnie pisemnej umotywowany protest.
2. Protest zloiDny po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci~gu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi skladaj~eemu

protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do ezasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, ehyba i.e z lreSci protestu ")'Qika. i.e jest on

bez.znsadny.
5. W przypadku uwzgl~nienia protestu komisja PO"1arZazaskarion~ ezynnosc.
6. Oferent, moi.e zloZyc do Udzielajqeego zam6wienia odwolanie dotyezqee rozstrzygni~ia konkursu w ciqgu 7 dni od dnia

ogloszenia 0 rozstrzygni-rciu.
7. Odwolanie zloiDne po lenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywanejesl w tenninie 7 dni od dniajego otrzymania Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie umo")' do

czasujego rnzpatrzenia.

Rozdzial XIV. POST ANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dolyezqee post~powania konkursowego przeehowywane sq w siedzibie Udzielajqeego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wo/skiego Nr /02/202/

z dnia 09.07.202/ r.

Warszawa, dnia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gosl)'nskicj
Samodziclny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
ul. Kasprzakn 17
01 - 211 Warszawa

o FE R TA

nn udziclnnic spccjnlistycznycb swindczcn zdrowotnych w rnmnch pnnstwowego systemu rntownictwn

med}'cznego w Szpitnlnym Oddziale Ratunkowym w rnmnch zawodu rntownikn medyczncgo Szpitala

Wolskiego

Imi~•............................................................................................................................................................................

Nanvisko*., , .

PESEL" .

Zaw6d •........................................................................................................................................................................

Nr dyplomu potwierdzaj~cego kwalifikacje zawodowe •.............................................................................................

Data rozpocz~cia dzialalnosc i wg CEIDG •...................................................................................................................

NI p •.................................................................................. REGON •.............................................................................

Nr telefonu. .. .

Adres zamieszkania * .

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

Prudmiotem nm,eJszej oferty jesl udzielanie specjalistycznych swiadczeJl zdrowotnych
w ramach paJlslwowego systemu ratowniclwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach
zawodu ralownika medyczncgo Szpitala Wolskiego zgodnie z przedmiotem zamowienia wskazanym w
Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert, na zasadach okrdlonych we wzorze umowy na udzielanie swiadczeJl
zdrowotnych obj~tych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapomal si~ z trdci~ ogloszenia 0 konkursie, "Szczegolowymi warunkami konkursu ofert" oraz postanowieniami
okreslonymi we wlOrze umowy i je akceptuje.

2. Swiadczeri zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,
w miejscu wskazanym przez Udzielaj~cego zamowienia oraz przy uiyciu sprz~tu naleiljcego do Udzielaj~cego
zam6wienia.

3. Swiadczeri zdrowotnych udzielac b~dzie osobiscie.

4. Posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (oc) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~
w"'ysokosci (nie nizszej nit 30 000 euro - w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz
150000 euro - w odoiesieniu do wszystkich zdarzeri).

5. Oswiadcza. it Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadczeri zdrowotnych w zakresie obj~tym
przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn leiljcych po stronie oferenta.

6. Deklaruje minimaln~ i maksymaln~ liczb~ godzin udzielania swiadczeri w
miesiC}cu.

7. Proponuje nast~puj~c~ kwot~ nalemosci za realizacj~ zamowienia: wysokosc stawki w kwocie zl
bruno za katd~ godzin~ wykonywania swiadczeri zdrowotnych.
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8. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zal~eznikami od nr 3a do Dr .

9. Oswiadeza, iz swiadezeti zdrowotnyeh w zakresie ratownietwa medyeznego udzielal przez okres Iat i
zobowi~je si~ do okazania na 4danie Udzielaj~eego zam6wienia dokument6w potwierdzaj~eyeh wskazan~ ilose
lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

I. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG - zal. nr 1
2. Kopie dokument6w dotye~eyeh posiadanyeh kwalifikaeji - 401. nr 2a. 2b•.... ild.)

a) dyplom Iieenejata lub magistra ukotiezenia na kierunku (speejalnosci) ratownietwo medyezne.
b) dyplom potwierdzaj~cy uzyskanie tytulu zawodowego ratO\mika medycznego.
e) zaSwiadczenie 0 posiadaniu co najrnniej 2 letniego doswiadczenia w udzielaniu swiadczeti zdrowotnych.
d) inne dokumenty potwierdzaj~ce kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

3. Zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazati do wykonywania swiadczeti zdrowotnych obj~tych przedmiotem
zam6wienia - zaL nr 3

4. Kserokopia polisy OC - wi. nr 4.
5. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferent udzielal swiadczeti zdrowotnych w szpitalnym oddzia!e ratunkowym z

podaniem okres6w, w kt6rych uslugi te byly swiadczone - zaL nr 5,

Olwiadczenie wykonawcy w zakresie wy'pelnienia obowi~zk6w informacyjnych przewidzianych w arl. 13 lub arl.
14 RODO

Olwiadczam, ze wypelnilem obowi~zki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO' wobec os6b fizycznych,
od kt6rych dane osobowe bezpolrednio lub polrednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia w
niniejszym post~powaniu".

• niepotrzebne skreilic,

(pod pis ipieczfc oferenta)

I rozporzlldzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwi!}Zku z przetwarzaniem danych osobov.ych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych omz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporZlldzenie0 ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, sir. I).
•• W przypadku gdy wykonawca nie przckazuje danych osobowych innych nii. bczposrednio jego dotycnJcych lub zachodzi
",,'yJ(Jczeniestosowania obowi¥ku informacyjnego. stosownie do an. 13 ust. 4 lub an. 14 ust. 5 ROOD treSci oswiadczenia wykonawca
nie sklada (usuni~cie tresci oswiadczenia np. przezjego Yoykreslenie).
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
DyrekJora Szpilala Wolskiego nr 102/202/ r.

z dnia 09.07.202/ r.

WZ6R UMOWY
UMOWA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W RAMACH
PANSTWOWEGO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE

RATUNKOWYM W RAMACH ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2021 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z siedzib~ w
\Varszawie. adres: ul. M Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa. \'r'pisanym do rcjcstru stowarzyszcn, innych organizacji
spolccznych i zawodowych, fundacji oraz samodziclnych publicznych zaklad6w opicki zdrowolncj Krajowego Rcjcslru
S~dowego prowadzoncgo przez S~ Rejonowy dla m. st. Warszaw)' w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288, REGON 011035381, Nil' 527-10-45-483, reprezenlowanym przez: Roberta
Mazura • Dyrektora
zwanyrn dalej Udziclaj'lcym zam6wienia
a

Panem/~ , prowad~cym/~ dzialalnos.: gospodarc~ pod firm~ ••.....................•• , na podslawie wpisu do
Centralncj Ev.:idcncji i Infonnacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib'l pod adresem: ....................................•
Posiadaj~cyml~ NIP i REGON .
Zwanym/'l dalej PrL)'jrnujqcym zam6wienie

Przyjmujqcy zamowienie zoslal wybrany w wyniku konkursu oferl na udzielanie speejalislycznyeh swiadcze"
zdrowolnyeh przez podmioly okreSlone wart. 26 usl. / uslawy z dnia 15 kwietnia 20/1 r. 0 dzialalnosei leczniczej (Ieksl
jedn. Dz. U. z 2020 roopOZ. 295 z pMn. zm.).

~I
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zam6wienia na wykonywanie specjalistycznych swiadczcn zdrowotnych

w ramach paristwowego systemu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, realizowanych w
ramach wykonywancgo zawodu ratownika medycznego w godzinach pomi~dz)' 7.30 a 19.30 oraz pomi~dzy 19.30 a 7.30
dnia nast~pncgo, zwanych dalej swiadczeniami zdrowotnymi, dla pacjenl6w Szpitala Wolskiego w szczeg61nosci dla
os6b b~d~cych swiadczeniobiorcami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowolncj finansowanych ze srodk6w publicznych.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do udzielania specjalislycznych swiadczen zdrowolnych
w ramach panstwowego systcmu rato\\'T1ictwamedycznego w Szpitalnym Oddziale RatunkO\'-ym realizowanych w
ramach zawodu ralownika medycznego, w godzinach pomicdzy 7.30 a 19.30 oraz pomi~dzy 19.30 a 7.30 dnia
nast'rpncgo, w ilosci godzin, 0 kt6rej mowa w ~ 9 ust. 1 niniejszej urnoW)'.

P
I. Przyjmoj~cy zam6wienie zobowi¥ujc si~ do swiadczenia uslog, 0 kt6rych mowa w ~ I, w siedzibie Udzielaj~cego

zarn6wienia, w dniach i godzinach okreslonych w hannonogramic, kt6rego wmr stanowi Za1llcznik nr I do niniejszej
urnowy, sp0l7..'ldzanymna okresy rniesicrcznew fonnie pisemnej, uzgodnionym z Piel~gniarzem/rkll Oddzialowll SOR lub
inn'l osob<:}wskazan<:}przez Udzielajllcego zarn6wienia,

2. Hannonogramy, 0 kt6rych mowa w ust. I podlegajll katdorazov,ro zatwierdzeniu przcz Naczelnll Piel~gniarkcr, przed
rozpoczercicm miesillca kt6rego dotyc~.

P
1. Przyjrnuj'lcy zam6wienie zobowi'lZuje si~ do wykonania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych rnowa w ~ 1 nmlejszej

urnO\••'y i oswiadcza, i.i wykon)'\'Vac je ~dzie z zachowaniern naleZytej starannosci. zgodnie z posiadan~ wied~
rnedycznll i standardami post~powania obowi'lzujllcyrni w zakresie ratownictwa rnedycznego na zasadach wynikaj'lcych
z ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. 0 Panslwowym Ralowniclwie Medycznym (Ieksljednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 882
z p6in. zm.l, Rozp0l"Z!jdzeniaMinislra Zdrowia z dnia 27.06.2019 r. w sprawie Szpilalnego Oddzialu Ralunkowego Dz.
U. 2019 r. poz. 1213l, uslaw)' 0 dzialalnosci leczniczej (Iekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poZ. 711
z p6in. zm.l, ustawy 0 swiadczcniach opieki zdrowolnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz. U
z 2020 r., poZ. 1398 z p6in. zm.l, uslawy 0 prawach pacjcnta i Rzeczniku Praw Pacjcnla (Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z
p6in. zm.l, przepis6w dolyc~cych ochrony danych osobowych i innych przepis6w reguluj~cych zasady wykonywania
czynnosci w 7.akresie ratownictwa rnedyclllego przez ratownika medyclllego oraz udzielania swiadczen zdrowotnych w
podrniotach lecznicz)'ch nic b'rdllcych przedsierbiorcarni.

~4
l. Swiadczenia zdrowotne objtyte niniejs~ umowq udzielane bc;dllprzez Przyjmuj'lcego zam6wienie w siedzibic Szpitala

Wolskiego, w ramach Szpilalnego Oddzialu Ralunkowego przy uzyciu sprz~tu medyczncgo oraz aparalury medycznej,
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kt6rych obsluga jest mu mana! z kt6rymi zostal zapomany przez Udzielaj~cego zam6wienia najp6iniej
w dniu rozpoc~cia udzielania swiadczen*. stanowhtcych wlasnosc Udzielaj'lcego zam6wienia. Sprzrrt i aparatura
spelniaj~ wymagania niezbrrdne do wykonywania swiadczen obj~tych niniejsZl} umow'l.

2. Przyjmuj'lcy zam6wicnic zobowi:J,Zujesi~do korzystania z pomieszczeil oraz sprzr;tu i aparatury medycmej, nalei:Ilcych
do Udzielaj'lcego zam6wienia, zgodnie z ich prze1ll3czeniem i w celach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj'lcy zam6wienie zobowi:J,Zuje sic: do ponoszenia koszt6w napraw sprzc:tu medyczncgo nalei4cego do
Udzielaj'lcego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialait zawinionych przez Przyjmuj~cego zam6wicnic.

~5
Umowa zostaje zawarta na czas okreSiony od dnia 03.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r.

~6
1. Prz}jrnujllcy zam6wienie zobowil}Zuje shydo przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrO\\!otnych wskazanych w

umowach zawartych przez Udzielajl:Jcego zam6wienia z Narodo\vym Funduszcm Zdrowia i innymi podmiotami oraz
przepisach i zasadach obowi~uj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia. z kt6rymi to zasadami zostal zapoznany.

2. Na tc)danie Udzielajllcego zam6wienia Przyjmujl:lcy zam6wienie zobowil:JZ811}jest do przedstawienia dokument6w
wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~cego
zam6wienia.

p
Przyjmujl:Jcy zam6wienie zobowil:lzuje siC; do prowadzenia dokumcntacji medycZIlej i statystycznej oraz dokumentacji
wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowhlzuj~cymi w podmiotach lecmiczych niebt;d~cych przedsic;biorcami oraz
przepisami i zasadami obowi'lZujl:lcymi u Udzielaj~cego zam6wienia, w tym z utyciem systemu infonnatycznego Szpitala
Wolskiego, w tym dotyczacymi procedur zwi~ych z ochron~ danych osobowych.

~8
I. Za udzielanie swiadczen okrdlonych w ~ I Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~cznie w

kwocie stanowillcej iloczyn wykonanej . zgodnie z zatwierdzonyrn sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w * 10 - Iiczby
godzin udzielania swiadczen przez stawkty za jedn~ godzin'Y w wysokosci zl brutto (sIO\'inie:
......................... zlotych).

2. Naletnosci z tytulu realizacji umowy 1.8okres sprawozdawczy Udzielaj~cy 1.8m6wicnia wyplaca w tenninie do 14 dni
po dniu dostarczenia przez Przyjmuj~cego zam6wienie prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu omaczona prczentatq Kancelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

3. Naletnose 1.8 wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6wienie na jcgo rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty umaje si~ dzien obci~ienia rachunku bankowego Udzielaj~cego
zam6wicnia.

~9
1. Minimalna Hose godzin udzielania swiadczen. 0 kt6rych mowa w ~ 1, zgodnie z ofert~ zloion~ w post~powaniu

konkursowym, wynosi godzin w miesi~cu. Maksymalna ilose godzin udzielania swiadczen w miesiqcu
nie powinna przekroczye godzin.

2. L~cznaszacunkowa wartose umowy w okresiejej trwania wynosi: zl brutto (slownie: ).
3. Wynikajflce z ust. 1 zapotrzebowanie na minimaln~ Hose zakontraktowanych godzin przeznaczonych na realizacjty

przedmiotu umowy maze ulec zmniejszcniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania kom6rki
organizacyjnej Szpitala Wolskiego, w kt6rej realizowane Sfl swiadczenia bi}di zrnniejszeniem srodk6w finansowych
uzyskanych od NFZ lub innych platnik6w. Zmiana uwzgl~dniana jest w hannonogramie ustalanym na okresy
miesit;czne i nie wymaga sporzqdzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

4. Udzielaj~cy zam6wienia mo~e powierzye Przyjmuji}cemu zam6wienie wi~ks~ Hose swiadczen objt;tych niniejs14
umow~ skutkuji}cych przckroczcniem ilosci godzin wskazanej w ust. I, w ramach srodk6w pieni~i.nych przcznaczonych
na ich sfinansowanie, pochodzacych z NFZ lub od innych platnik6w, jednak nie wi~cej nit 0 30%.

~IO
1. Pr.lyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do skladania miesitycmych sprawozdan z Iiczby godzin udzielania swiadczen

zdrowotnych wg wzoro stanowi~cego zati}cznik nr 2 do niniejszej urnowy.
2. Sprawozdania. 0 kt6rych mowa \•...ust. 1 skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po ich zatwierdzeniu.

Sprawozdania, po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza Piel~gniarz Oddzialowy SOR oraz Naczelna
Pielt;gniarka lub inna osoba wskazana przez Udzielaj~ccgo zam6wienia.

~II
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~uje si~ do:

1) poddania kontroli wykonywancj przez Udzielaj~cego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia. inne uprawnione
organy oraz udosttypnienia wszelkich danych i informacji niezberdnych do przeprowadzenia kontroli.

2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udziclaji}cego zam6wienic w zwi~ku z niniejs~ umow~
i realizacji pozostalych obowi~6w dotyczacych identyfikator6w okrdlonych w aktach wewn~trznych Szpitala
Wolskiego,

3) przestrzcgania procedur obowi¥uj~cych u Udzielaj~ccgo zam6wicnia zwiqzanych z wykonywaniem swiadczen
zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medyc7nej.

p2
Przyjmuj~cy zam6wienie nie moZe prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczaji}cej
i konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowcj prowadzonej przez UdzielajlJcego zam6wienia.
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~ 13
Udziclaj~cy zamowicnia zobowi'!ZUje si~ zabezpieczyc obslug~ lekarsk~, picl~gniarsk~ oraz administracyjn~ i gospodarc",!
w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu ninicjszej UmO\'iY.

~ 14
Przy realizacji zadan obj~tych niniejs",! umow~ Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~ny jest do wspalpracy
z personelem medycwym zalrudnianym przcz Udziclaj'lcego zam6wienia.

~ 15
I. Z tytulu niniejszcj umowy strony ponos",! odpowiedzialnosc solidam~.
2. Przyjrnujqcy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstatc z przyczy" Ici.ijcych po jego stronic,

a \\1 szczeg61nosci wynikajqcc z:
a. nicwykonania lub niewlaSciwego wykonania s,....iadczenia zdrowotnego,
b. przedstawienia danych stanowiqcych podstawfYrozliczcnia niczgodnic zc stancm faktycznym.
c. nie prowadzcnia dokumcntacji mcdycznej pacjenta lub prowadzeniajej w spos6b nieprawidlowy iniekompletny,
d. braku rcalizacji zalecen pokontrolnych.
e. nieprawidlowego wprowadzania danych zwiqzanych z rcalizacj~ procedur, a \vyrnaganych przez NFZ.

3. Udzielaj~cy 7.amowienia uprawniony jest do iJjdania od Przyjmuj~cego zamowienie 7.aplatykary umownej za niezgodne
z harmonograrncrn rcalizowanic przedrniotu urno,,"')',tj. za rozpoczynanie \,,'yznaczonych godzin pracy z op6inicnicrn,
zawinionc przez Przyjrnuj~cego zarnowienie przerwy w udzielaniu swiadczen lub wczesniejsze opuszczenie Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowego, ktora to kara przysluguje Udzielaj~cemu zamowienie niezaleinie od braku zaplaty za kaJ:d~
rozpoez~t~ godzin~ spainienia lub niewykonywania pracy. Wysoko,c kary umownej za kazd~ rozpocz~4 godzin~
sp6inienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki godzinowej okrdlonej w * 8 ust. 1 urnowy. Za szkody
przekraczaj~ce wysokosc \V\\'. kary, Udzielaj'}cy zarnowienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych, W przypadku stwierdzenia powyzszych naruszen Udzielaj~cy Zarnowienie zastrzega sobie prawo
potr<}ceniakary urnownej z wynagrodzcnia wskazanego w fakturach otrzymanych od Przyjrnuj~cego Zrnowienie.

Przyjrnuj~c)' zarno\vicnie zobowi~zany jest do:

I. posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialno,ei cywilncj obcjmuj~eej szkody b~d~ce nast~pstwem
udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodncgo z prawcm zaniechania udzielania swiadczen zdrowotnych na
rninirnaln~ kwot~ gwarantowaml w wysokosci nie nizsza ni~ 30000 euro - w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz
150 000 euro - w odniesieniu do wszystkich zdarzen.

2. utrzyrnywania przez caly okres obowi~wania niniejszej urnowy stalej surny g",'arancyjnej omz wartosci ubezpieczenia,
3. posiadania i przcdlozenia zaswiadczenia lekarza rnedycyny pracy dotycZ<}cegouprawnien zwi'llanych ze swiadczeniern

ustug. w tyrn zakresie wyrnogow sanitarno-cpiderniologicznych.

~ 17
I. Przyjrnuj(Jcy zarn6wienie zobowi'lZuje si~ do zachowania w tajernnicy wszelkich infonnacji, 0 kt6rych powzi~1

wiadomosc przy realizacji postanowicn niniejszej urno,,"')' i ktore stanowi'l tajernnicl; przcdsil;biorstwa w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 16 kwictnia 1993 r. 0 Z\\'alczaniu nieuczciwej konkurcncji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.
1913) oraz podlcgaj'l ochranie w rozurnieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie z wyrnogami
obowi'JZUj'lcyrni u Udzielaj'lcego zam6wienia.

2. Przyjrnuj'lcy zarn6wienie oswiadcza, te znany jest rnu fakt, it trdc niniejszej umowy, a w szczegolnosci przedmiot
umowy i wysokos~ wynagrodzcnia stanowi'l informacj~ publiczn'l w rozurnicniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (tekstjednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176), ktora podlega udost~pnieniu w
trybie przedrniotowej usta,,"')'.z zastrzezeniem ust. 3.

3. Przyjrnuj(Jcy 1..am6wienie wyraza zgod~ na udostl;pnienie w trybie uSiawy, 0 kt6rej rnowa w ust. 2, zawartych
w ninicjszcj urnowie dotycZC}cychgo danych osobowych w zakresie obejrnuj~cym irni.; i nazwisko, a takze inne dane
wyrnagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie finny.

4. Dla cel6w zwitp'..anych z rcalizacj'l urnowy Udzielaj'lcy zarn6wienia upowa:znia Przyjrnuj~cego zarn6wienie do
przetwarzania danych osobowych pacjentOw, ktorym Przyjmuj~ey Zamowienie udzielac b~dzie ,wiadezen zdrowotnych,
w zakresie i dla cel6w zwi~zanych z realizacj~ zleconych niniejslAl urnow'l swiadczen zdrowotnych oraz wyrnaganych
stosownyrni przcpisarni ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych zc srodk6w publicznych. Przetwarzanie danych osobowych przez Przyjrnuj~cego
7..am6wienie dokonywane jest na sprz~cie infonnatycznyrni nalc:ll:Jcyrndo Udzielajqcego zarn6wienia i w formic
papierowej i podlega przepisom reguluj~cym zasady ochrony danyeh osobowych i procedurom obowi~uj~cym
u Udzielaj'lcego zamowienia i z tego tytulu Przyjrnujqcy zarn6wienie ponosi odpowicdzialnosc wynikaj'lc'l z ww.
przepis6w oraz pr.lcpis6w dotycl'lcych ochrany danych osobowych. Upowamienie do przetwarzania danych osobowych
oraz Oswiadczcnic podpisane przez Przyjmuj'lcego zam6wienie stanowiq integralnq cz~sc urnowy.

~ 18
I. Przyjrnuj'lcy zarn6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczen:

a. przern:y nie przekraczaj(Jcej I~cznic 30 dni kalendarzo\\o'ychW okresie obowi'lzywania urnowy z zastrzezeniem uS1.2,
b. przerwy zwi~zanej z potwicrdzonym udzialem Przyjmuj'lccgo zarn6wienie w szkoleniach lub kursach

z zastrzeteniem ust. 2.
2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rcj mowa w ust. I wymaga zgody Udzielaj~cego zarn6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w urnowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie z hannonograrnem przez

Przyjrnujqcego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczen spowodowanych chorob'l.
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udokumentowanych zaSwiadczeniem lekarskim, 0 ilc Przyjmuj'lcy zam6wicnie niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie
Udziclaj~eego zam6wienia.

~ 19
Udziclaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odsunit;cia Przyjmuj14cego zam6wienie od \\'Ykonywania swiadczen
zdrowotnyeh, na ezas przeprowadzenia post~powania wyjasniaj~ccgo, w przypadku gdy do Udzielajaeego zam6wienia
wplynie skarga lub zastrzcienie dotyc14ce sposobu wykonywania. przez Przyjmuj14cego zam6wienie, swiadczcn zdrowotnych
obj~tych niniejs14 umow14, w tym zwi~ych z prowadzcniem dokumentacji medycznej b'ldf przckazywaniem danych
wymaganyeh przez NFZ.

po
Umowa ulega rozwi~niu w nast~pujaeyeh przypadkaeh:
I) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawarta.
2) na mocy porozumienia Stron.
3) w wyniku oswiadczcnia kazelej zc Stron z zachowaniem 3 miesi~cznego okresu wypowiedzenia.
4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj14cego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z przyczyn

stanowi'lcych naruszenie istotnych warunk6w umowy, lei14cych po stronie Przyjmuj14ccgo zam6wienie, a dotYC7llcych:
a) ograniczcnia dostc;pnosci swiadczen, zawc;ienia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci i jakosci;
b) nie przedstawiania w ustalonym niniejsUJ umow14 terrninie wymaganych sprawozdail. i infonnacji;
c) uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielaj'lcego zam6wienia zgodnie z procedurami przyj~tymi

w Szpitalu Wolskim, jdli zwi1}ZID1e514one z naruszeniem postanowicn niniejszej umowy lub przepis6w prawa
regulujaeyeh zasady wykonywania swiadezen zdrowolnyeh;

d) w przypadku nie uzgodnienia hannonogramu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy;
5) w wyniku oswiadczenia Udzielaj'lcego zam6wienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedl.enia, jeieli

Przyjmuj<tcy zam6wienie narusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy, istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizacji przedmiotu zam6wienia i bezpieczcnsnva pacjent6w.

6) z dniem nast~puj~eym po dniu, w kt6rym naslllpilo przekroezenie I~eznej szaeunkowej wartosei umowy.

pI
I. UdzielajC}cy zam6wienia uprawniony jest do rozwil4Z3nia umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym,

jezeli Przyjmuj14cy zam6wienie:
1) przeni6s1 prawa i ohowiC}Zki wynikaj14cc Z ninicjszej umowy na osob~ trzeci'l bez zgody Udzielaj14cego zam6wicnia,
2) nie dotrzymal warunk6w okreSionyeh w ~ 16,
3) w spos6b ra:i4cy naruszyl postanowienia niniejszcj umowy,
4) ra~co naruszyl pozostale istotne postanowienia ninicjszcj umowy.

2. Za rai:4ce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umov ..)', 0 kt6rych mowa w ust. I pkt. 4 uznaje sif; naruszcnie
obowi~6w wynikaj~eyeh z ~ 3 i ~ 17 ust. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~ey zam6wienie nie zanieehal pomimo
otrzymania od UdzielajC}cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania.

p2
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi14zania niniejszcj umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie rozwi¥3"iu umowa zawarta przez Udziclaj'lccgo zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie
o rozv.'il4ZSniu umowy w tym trybie Udzielaj14cy 1..am6wienia zloiy Przyjmuj~cemu zam6wienic na pismie, niezv,'loC7nie po
uzyskaniu stosownej informacji.

~23
Przyjmuj'lcy zam6wienie uprawniony jest do rozwiC}Z3Jlia niniejszej umowy bez wypowicdzcnia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku rai4cego naruszcnia postanowien niniejszcj umowy dotyc14cych z", •.loki w wyplacie
wynagrodzenia,o kt6rym mowa w ~ 8 ust. 2 przekraczaj'lcej 30 dni, po uprzednim wczcsnicjszym pisemnym powiadomieniu
Udzielaj~cego zam6wienia 0 srn'ierdzeniu powstania l\vtoki w wyplacic w/w wynagrodzenia.

p4
Umow~ sporzadzono w dw6eh jednobrzmiaeyeh egzemplarzaeh, po jednym dia ka:l:dej ze Stron.

pS
I. W zakresie nieurcgulowanym niniejs14 umow14 maj14 zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane

w niniejszej umowie.
2. Realizaej~ obowi~6w wynikajaeyeh z art. 304' Kodeksu praey zapewnia Przyjmuj~cy zam6wienie.

p6
Zmiany do umowy dokonywanc S14w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niew3Znosci.p7
Sp0r)' powstale na tie realizacji niniejszej umowy, kt6rych nie da siC; zalatwic polubo\",,'nie, rozpatruje S'ld powszcchny,
wlasciwy dla siedziby UdzielajC}cego zam6wienia .

•niepotr=ebne =oslanJe skreslone

Przyjmuj~cy zam6wienie:
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Klauzula informacyjna RODD
Zgodnie z art. 13 ust. I Og61nego Rozpor"'ldzenia 0 Ochronie Danych (RODO) infortnujemy, 2e:
I) Administratorem danych osoho"'ych Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyl\skiej Samodzielny Publicmy Zaklad
Opieki Zdrowotnej z siedzib~ przy ul. Kasprtak. 17,01.211 Warszaw.;
2) Administrator ","')'znaczyl Inspektora Ochrany Oanych. z kt6ryrn mogl} si~ Pailstwo kontaktowae w sprawach przetwarzania
Patistwa danych osobowych za posrednictwern poczty clcktroniczncj: iod:@wolskLrncd.pl;
3) Administrator b~dzie przetwarzal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) ROOD w zw. z art. 26 Ustawy z dnia 15
kwietnia 20 II r. 0 dzialalnosci leczniczej, tj. przetwarzanie jest niezberdne w celu wykonania urno",,')', kt6rej stronlf jest osoba, kt6rej
dane dorycl4. lub do podj~cia dzialan na ~danie osoby. kt6rej dane dotycl4. przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest
niezberdne do wypelnienia obowilJZku prawncgo ci¥llccgo na administratorzc;
4) Dane osobowe rnogl} bye udost~pnione innym uprawnionym podmiotom. na podstawie przepis6w prawa, a taUe podmiotorn. z
kt6rymi administrator zawarl umow~ w zwilJZku z realizacjlJ uslug na rzecz adrninistratora (op. kancelarill pra\lrlll}.. dostawClJ
oprogramowania, zewn~trznym audytorem);
5) Administrator nie zamicrza przckazywae danych osobO\",')'ch do pailstwa trzeciego lub organizacji mi~dzynarodowcj;
6) Wykonawca rna prawo uzyskat kopi~ swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Oodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, te:
I) Pailstwa dane osobowe bl(dlJ przechowywanc przez okres 10 lat od konca roku kalendarzowego, w kt6ryrn umowa zostala
wykonana, chyba !e niezb~dny bt;dzie dlu:tszy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) Wykonawcy przysluguje prawo dost~pu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a takZe prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przctwarzania, prawo do przcniesienia danyeh oraz prawo do \'oniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urz~du Oehrony Danych Osobowych;
3) Podanie danych osobo","')'ch jest dobrowolne, jednak!e niezbt;dne do zawarcia umowy. Konsekwencjll niepodania danych
osobuwych b~dzie brak realizacji urno",,')';
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany W oparciu 0 dane osobowe Wykonawcy.

podpis Przyjmuj~cego zamowienie
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Za/qcznik nr I do umowy no udzielanie
fu.iadczen zdrowotnych w zakresie
ratownictlYa medycznego w SOR

MIESIE;CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE

RATUNKOWYM

m ICSllI c..........•....•.•..•..•. ro k .

...................................................................................................................................................
lirnie i nazwisko Przvimuiacello zam6wieniel

DATA ODGODZINY DO GODZINY SUMA GODZIN
W DANYM DNIU*

Razcm

• wpis obejrnuje wy11lcznie peine godziny lub 0,5 godz.

cZ}1elny podpis PU}JrnuJ'l.cego

Zam6wienie

pieCZl;C i podpis Piclrygniarki OddziaJowe) pieCZif:c i podpis Piel~gniarkiNaczelne)



Za/qcznik nr 2 do umolt)' no udzielanie
iwiadczen zdrowolnych W zakresie ratownictwa
medycznego w SOR

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z LICZBY GODZIN UDZIELANIA SWIADCZEN
W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE

RATUNKOWYM

. . km lesl:l c....... ...•..•... ro ......••.....................••.....•..•..

...................................................................................................................................................
limie i nazwisko PrzvimuiaceQ:o zam6wienie)

DATA ODGODZINY DO GODZINY' SUMAGODZIN
W DANYM DNIU*

Razem

. wpis obejrnuje wyt'}cznie peine godziny lub 0,5 godz.

CZ)1elny podpis PrzyjrnujlJcego

zam6wienie

piecZ¥c i podpis Pieh;gniarki Oddzialowej pieczlYc i podPIS Pieh;gniarki Naczelncj


