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SZCZECOLOWE WARUNKI KONKURSU (WERT
;\,A UDZIELANIE CALODOBOWYCII SPEC.JALISTYCZNYCII SWIADCZEN

ZDJWWOTNYCH W ZAKRESIE AJliESTEZ.JOLOGIII INTE;\,SYWNF.I TERAPII
W SIEDZIBIE SZPITALA WOLSKI EGO

ROldzilll1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.

3.

4.

5.

6.

7.

Ninicjsze szczegolO\vc wanmki konkurSll oren oa zawieranie umo",,- na udzielanie calodobowvch
specjalistycznych swiadczCl1 zdrov.'otnych \••..zakresic anestezjologii i intens)'"mcj terapii \••..siedzibic Szpitala
Wolskiego. zwanc dalej "Szczegolo\\:ymi \\'arunkami konkursu ofen" okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu oren
b) kr)1eria oeen)' ofcrt
c) warunki \\'}magane od oferent6v.' \\' tym zwi~zane ze sposobem przygolO\\'ania oferty trybcm ich

skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania prolcst6w oraz od\volati z\••..i~zanych z tymi czynnosciami.
\V cdu praw'idlowego przygotowania i zlozenia swojej oferty, oferent winien zapoznac silt ze wszystkimi
inforrnacjami za\ ••..artymi w "Szczegolowych \\'arunkach Konkursu Ofert".
Konkurs ofen prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. 1 Usta\\-'}' z dnia 15 k\\lietnia 2011 r.o dzialalnosci
lecZIliczej (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 711), art. 140, art. 141, 146 ust. I, art. 147 -150,151 liSt. I, 2 i 4-
6. an. 152. 153 i art. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodkow publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.. poz. 1398 z poin. zm.) oraz zar~dzcnia
Dyrcktora Szpitala Wolskiego Nr 105/2021 r. z dnia 12.07,2021 r. w sprawie udzielcnia zamowienia n3

calodooo\ ••'e spccjalistyczne swiadczenia zdrowotnc w zakrcsie ancstczjologii i intensywncj tcrapii w sicdzibie
Szpitala Wolskicgo oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych
w przedmiotowym zakresie zwanego dalej zar~dleniem.
Dokonujqc wyboru najkorzystniejszych ofcrt Udziclaj<!cy zamowlcnia stosuje zasady okreSlonc
w ninicjszych ..5zczegolowych \\'arunkach Konkursu Ofen" oraz "Regulaminie pracy komisji konkllrsoweT.
Udzielaj,!cy zamowienia zastrzcga sobic prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert.
przcsuni~cia tcm1inu skladania ofert. unic\'.•'ainienia postc;pO\'\/ania konkursowcgo oraz przesuni~cia tcrminll
rozstrzygniercia post~po\\:ania \\' przypadku koniccznosci uzupelnicnia dokumentow przez ofcrcnta.
\V sprawach nieuregulowanych w niniejszych .•Szczcgolowych Warunkach Konkursu Oferf' zastosowanie maj~
przepisy i postanowicnia wskazane w pkt. 3.
lIekroc w .•Szczcgolowych Warunkach Konkursu Ofert" oraz w zal<!cznikach do tego dokumentujest 11100\'a0:
I) oferencic - to rozumic si~ przez to podmiot. 0 ktorym 1110waitp. 26 ust. I ustawy 0 dzialalnosci IccznicLcj

zarcjestrowany jako podmiot wykonuj~cy dzialalnosc ICClJlicUJw formic indywidualnej specjalistyczncj
praktyld Ickarskicj wykonywanej w przedsit;biorstwic podmiotu leczniczego. zwanym rownici:
..Prz)jmuj~cym zamowienie".

2) UdzielajiJc}'m z~,m6\',,"ienia- rozumie si~ przcz to Szpital Wolski irn. dr Ann)' Gostynskiej Samodzielny
Publiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) pnedmiocie konkursu ofert - rozumie si~ przez to calodobo ••••!c specjalistycznc swiadczcnia zdrowotne
w zakresic anestczjologii i intensywnej terapii w siedzibic Szpitala Wolski ego:

4) formularzu oferty - rozumic si~ przez to obowi'lzuj~cy formularz oferty przygotowan.y przcz
Udzielaj~cego zamowicnia. stanowi~cy l.aliJunik nr 3 do zarz'ldzenia wskazanego w pkt. 3 ..Postanowiell
ogoln)'eh";

5) SW iadczeniach zdrowotnych - rozumie si, przez to ,wiadezenia. 0 ktorych mowa w itp. 5 pkt. 40 lIstawy 0

swiadczeniach opicki zdrov.'otncj finansowanych ze srodkow publicznych obejmuj<!ce calodobowe
specjalistycznc swiadczenia zdrowotne w zakresic anestczjologii i intcnsywncj terapii. dla pacjento\v
Szpitala Wolskiego. w szczeg61nosci dla os6b blfd'lcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustaw)" z dnin
27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych: (kod CP\':
85121200-5)

6) umowie - rozumic si~ przez to wzor umowy opracowany przez Udzielajj}ccgo zamowienia. stanowi~C)'
1.llliJrznik nr" do zarzqdzenia wskazanego w pkt. 3 .•Postanowien ogolnych":
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Rozlizia/II. PRZEDMIOT POSTF,POWANIA KONKURSOWEGO

1. Przedmiolcm z3mowienia jest wykonywanic cafodobowych spccjalistycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresic anestcljologii i intens}'vmej terapii.

2. Wykonyv.:anie swiadczen zdrowotnych stanowi~cych przedmiot zamowienia obejmuje okres od dlli~l
01.09.2021 r. do doi. J1.08.2022 r.

3. L,!czna szacunkowa liczba godzin udzielania sv.:iadczeri zdrowotnych do wykonania przecic;tnie ,\0 miesi:,cu
wynosi: 2033 J::0dzin.

4. W wyniku przepro\ ••.:adzonego posterpowania konkursowego zostan(} wybrane najkorzystniejsze orert)'. w liczbie
zapewniaj~cej wyczcrpanie Iiczby godzin. wskazanej w pkt. 3. l..awieraj,!ce propozycje ccnowe znajduj(Jce
pokrycie w wielkosci srOOk6w przeznaczonych lIa stinansowanie przedmiotu zamowienia.

5. Szczeg610we warunki wykonywania swiadczen okreslajll odpowiednie przcpisy. a w szczeg61nosci przepisy
ustf.lWYz dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdro''Y'otnej finansov,,'anych ze srodkov,,' pllblicznych
oraz postanowienia umow zawartych przez Szpital Wolski. z ktorymi oferent moze si~ 7..apoznaew siedzibie
Udziclaj"cego zamowienia.

6. W ramach przedmiotll Zamowienia oferent zobov,,'i~7..anyb~dzie do pelnienia funkcji lekarza koordynllj"cego
bez dodatkowcgo ' ••...ynagrodzenia.

Rnzliziallli. WARUNKI WYMAGANE OJ) OFERENTOW

I. Ofert~ sklada ofcrent dysponujllcy odpov.:iednimi kwalitikacjami i upra\',mieniami do ,\'ykonywania swiadczen
zdrowotnych obj~tych przedmiotem zamowicnia w zakresie objl;tym post~powaniem konkursowym.
Oferent posiada:
- .),tul speejalist), lub spccjalizacjf II lub I stopnia w dziedzinie .tneslezjologii i inlensy~\-nej lerapii:
l.aswiadczenie (opillia, rekomendacje) - w~'stawione przez Ord)'natora lub innl.J osohf. klorej podle~a
sluibowo np. szefa d)"iuru, potwierdzajl}ce umicjttlnosci i doswiadczcnie w znieczul"niu do 1.l.1biegowl

zakresu chirur~ii nacz)'nio"ej " szczegolnosri endarlerieklomii i zabie~ow endowaskularnych. a
ponadlo samodzielne~o znieczulania I)oza sail.}operacyjn:, (np. pracownia endoskopii. bemod)"namiki)
oraz samodzielnego (bez nadzoru) prm'mdzenia lerapii nerkozasl~pc1.ej i obslugi aparatu PICCO i
\'IGILEO;

• minimulII 8 leloi - polwierdzol1)' las",iadczeniem (opinil.J, rekomendarjami) - nieprzerwlIny slat. prac)' w
Odd.liale uncslczjologii i intens)"wnej lerapii.

'} Ofercllt zobowi'}7.anyjest do posiadania wpisu w rejestrze prowadzonym przez wlasci''':ll okr~gow~ rad~ lekarsk~
o wykonywaniu dzialalnosci Icczniczej w lbrmie indywidualncj specjalistycznej praktyki lekarskiej wyl~cznie '\'
prLedsi~biorslwie podmiotu leczniczego lub dokumentow potwierdzajc,cych zloienie wniosku 0 dokonanie wlw
wpisu.

3. Ofcrt a zl010l1a przez oferenta powinna bye komplctna, zlozona zgodnie z wymogarni opisanymi \v niniejsz)'Ch
SWKO na fonnularzu udostcrpnionym przez Udzielaj,!ccgo zamowienia oraz zawierac \\'szystkie '\'ymagane
os, ••.iadclcnia i dokumenty opisane ,,,,.S\VKO oraz w treSci formlllarza oferto\',:ego.

..•. W niniejsz)'1l1post.;powaniu konkursowym niedopuszczalnc jest zlozenie ofert alternatywnych.

RozliziallV. I'RZYGOTOWANIE OFERTY

I. GfeTent skiada ofert~ zgodnie z vo"yrnaganiamiokreslonymi w ••SzczegoJov,"ych Warunkach Konkursu Oren"
na fonnularzu udostcrpnion)'m przez Udzielaj"cego zarnowienia .

.., Liczba deklarowanych przez oferenta godzin wykonyv•...ania swiadczen srednio \\t' miesi~cu nie powinna bye
mniejsza nit: 48 godziny.

3. Ofercnci ponos~ wszelkie koszty z\\ti£!L1nez przygotowaniem i zfoteniem ofcrty.
4. Oferta po\'y'inna zawierac wszclkie dokumenty i zal,!czniki v.:ymagane w ..Szczcg6lowych Warunkach Konkursu

Ofere.
5. Oferta \vilma bye sporzqdzona w spos6b przejrzysty i czytelny.
6. Ofert~ oraz wszystkie zal~czniki nalezy spor7.qdzie w jt;zykll polskim pod rygorem odrzucenia oferty.

z v.:yl~czeniem pojt;Cmedycznych.
7. Ofcrtc; oraz katd£! zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
8. Strony oferty oraz miejsca. ,\. ktorych nanicsione zostaly poprawki. podpisujc oferent. Poprawki mog~ bye

dokonane jedynie poprzez przekreSlenic bl~dnego l.1pisu i umicszczenie obok niego czytelnego zapisu
poprawncgo.

9. Oferent 11107.ewprowadzie zmiany Illb wycofae zlozonll ofertc;. Zmiana oferty nast~pujc poprzcz zlotenie nowej
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oferty zawieraj~cej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacjc; 0 \\iycofaniu ofcrty zlozonej wczesniej. Wycofanic oferty
nast~puje poprzcz pisemne powiadomienie Udzielaj~ccgo zamowienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez
zlotcnie nowej lub \\)'cofaniu ofcrty moze nast'lpic nie poiniej jcdnak niz przed uply"•.'em terminu sklaJania
ofert. \\'ymogi oznaczcnia kopcrty opisane w pkt. 10 stosuje sil; odpowiednio.

IO. Ofert~ \••..raz z wymaganymi zalqcznikami nalety umiescic w zamkni~tej kopercie opatrzon~i narisem:
"Kollkun IIlI lIl/uelimie ('lIlm/ohouJ'ch .'ipeejuli.'ifyez"J'ch .{U'illl/czel; ztlrowolllJ'clJ u. zukreJie allewe:jologii i
iulell.'iJ'K'IIej l('Tapii w .,'h't/dhit' Szpita/II JVol.fkiego" i dostarczyc na adres: Szpital \Volski ul. Kaspr7.aka 17. 01-
211 Warsza\l•.'a.

II. Udzielaj~cy zamo\llienia zastrzega. iz nie jest mozliwe Iqczenie swiadclcnia uslug \"'" ramach umowy 0

udzielenie zainowienia na swiadczenie zdro\"•.'otne zawartej w "•.'yniku niniejszcgo konkursu z zatrudnicniem na
podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielaj'lcym zamowienia.

12. Orerta zlozona przez oferenta. z ktorym Szpital \Volski. w ciqgu 5 lat poprzedzajqcych dzien rozstrzygni<;cia
niniejszego konkursu. rozwiqzal UJ110W~na udziclanie !h","iadczenzdrowotnych w 7.akresic obj~tym przedmiotem
niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn lezqcych po stronie oferenta - poJlega
oJrzuceniu.

Rllldli ••1V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACII ZAI.,\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

I.

3.

4.

\V celu uznania. ie oferta spelnia wymagane warunki. oferent zobowiqzany jest dolqczye do oferty dokul1lenty
wskazane w formularzu oferty.
Dokurnenty. 0 ktorych rnowa w pkt. I niniejszego rozdzialu oferent przedklada w fonnie oryginalu luh
kscrokopii poswiadczoncj przez siebie za zgodnosc z oryginalem.
W celu sprawdzenia autentycznosci przedlozon)'ch dokumentow Udzielaj(Jcy zamowicnia rnoze zaz~dae od
ofcrenta przedstav.denia oryginalu lub notarialnie pot\vierdzonej kopii dokurnentu. gdy kscrokopia dokurnentu
jest nieczytelna lub budzi \\:~tpli\'•.'osci co do jej prawdziwosci.
orerent jest zobowi(J7.any do zal'lczenia do forrnularza orerty dokumentow zwi(Jzanych z rcjestracj(J
indyv•.idualnej spccjalist)'cznej praktyki lekarskiej jako podrniotu wykonujqcego dziaJalnosc lecznicz(J - zgodnie
z przcpisarni ustawy z dnia 15 kwictnia 20 II r. 0 dzialalnosci Icczniczcj.

1{llldli ••1VI. MJE.JSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolskiego. Paw. II w pok. lOa w lenninie do dn;a 2 J lipea 2021 r. do
~od7.10.30.
Do bezposredniego kontaktO\vania si~ z Oferentarni zc stron)' Udzielajetcego zarnowienia upra\vnion)' jest
Kierownik Dzialu Kad, i Szkolen. leI. 022-38-94-888.

Rllldli ••1VII. TERl\HN ZWI~ZA!'I'IA OFERT~

Oferent zwiqzany jest ofen~ do 30 dni od daty uplyvr'u terminu sktadania ofert.

ROldli ••1VIII. KOl\llS.JA KONKURSOWA

I. W celu przcprowadzenia konkursu ofert Udzielajqcy 7..amowieniapmvoluje komisjt; konkursow(J.
2. Szczegolowe zasady pracy komisji konkursowej i tryb postltPowania okrdla ..Regularnin pracy Kornisji

konkursowej" obowi'lzujqcy na podstawie l..arzqdzenia wskazanego \v pkt, 3 ..Postanov•.'ien ogolnych".
J. Czlonkiem komisji nie moie bye osoba podlegaj'lca \\')'I'lczeniu z udzialu w kornisji w przypadkach \\'skazanych

w •.Regulaminie pracy komisji konkursowej" .
..t \\'razie koniecznosci wyl'lczenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn. 0 ktorych mO\\ia w pkt. 3. nowcgo

czlonka komisji powolujc Udziclajqcy z.amowienia.
5. Udzielaj~cy zamowienia nie pO\\ioluje nO\\icgo czlonka komisji konkursowej \\.. przypadku okreslonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liczyc b<ydzie.pomimo ",')'I"czeniajej czlonka. co najmniej trzy osoby.
6. Udlielaj~cy zamowienia wskazuje nowego przc\\iodniczqcego. jcSli wyl,!czenic czlonka komisji konkursowej

dolyczy osoby pelni~cej I~ funkcj~.

1{llldzi"IIX. MIE./SCE I TERM IN OTWARCIA ()fERT

Otwarcic zlozonych ofert nast'lpi \\i siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie" - Sala Konfercncyjna
w dniu 21lipCll 2021 r. do ~odz. 11.00.
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Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELA./~CEGO ZAMOWIENIA CENA
,/EDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzjelaj~cego zamowienia maksymalna kwota naleZnosci za jedn~ godzinlt wykonywania

swiadczen zdrowotnych wynosi:
125.00 zl brutto - dla oferentow posiadaj,!cych I stopien specjalil.3cji w dziedzinie anestezjologii i
intcnsywnej tcrapii (ro\'mowazna z k\'\"ot~nctta).
I-tO,UO zl hrutto - dla oferento\\: posiadaj,!cych tytul specjalisty lub II stopien specjali7-3cji w dzicdzinie
anestc7jologii i intensyw'nej tcrapii (rclVI.rnowazna z kwot~ netto).

"') Ceny wska7.anc \\'. pkt. I zostaly prz}jt;te W oparciu 0 \\<'ielkosc srodk6w przcznacl..onych oa stinanso\\'anie
swiadc7eri bc;d,!cych przedmiotem zamowienia.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

KrJ'teria oceny

1. I>:walifikacje oferenta - 30%
, LJoswiadczenie - 20%
3. Cena -40%
4. Dost,pnosc - 10%

:\Iaksymalna liczba punktow L.1 oceniYoferty wynosi: 3 pkt.

Ad. I. Kwalifikarje ofercllta
Komisja konkurso\!\"a dokonuj~c oceny kv.:alifikacji oferenta bierze pod m•.•.agc; nast'YPuj",cedokumenty stanowi~ce
zal",czniki do fbnnularza oferty:
Dyplom spc-cjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie anestczjologii i intensywnej terapii - 3 pkt.
Dyplom specjali7.3cji I stopnia w dzicdzinie am.'"Ste7jologiii intcnsywnej terapii - 2 pkt.
Zaswiadczenia 0 ukonczonych kursach. szkoleniach, warsztatach. studiach podyplomowych itp. w z.3kresie
stanowi(JcYIn przedmiot zarnowienia lub pokrev.:nym - I pkt.

Ofert). lloi.unc przcz oferentow bel laswiadrzen potwierdzaj<}c}'rh urniej~tnusci i doswiadcl.enie. () kIOf) .•.•h
mowa w i{oldziale III ust. I b~d~ podle~al)' odrzuceniu jako nie spelniaj'}ce warunkov.: postftpowania
konkursowego.

L~czna liczha pllnkt6w moiliwa do uzyskania przy ocenic k\!.:alitikacji oferenta wynosi ~ pkt.

Ad. 2. UoswiadClenie
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny jakosci udzielanych swiadczen bierze pod uwag~ staz pracy ofcrcnta w
szpitalu W oddziale anestezjologii i intens)/vmej terapii.
Dokonuj~c oceny jakosci na podsta\\'ie osv.:iadczenia orerenta (formularz ofcrty) Kornisja Konkursm ••..a przyznaje
ofcrcntowi otl I do 2 pkt. Zgodnie l nastftpuj",!cymizaloieniami:

Stat nI('\' W oddLiale :tnestez'olo ii i intcnS\'wne' ler,il ii
8 - 10 lat
Pow 'ie' 10Iat

W przypadku niepelnych lat kalendarzowych niepclne lata stazu pracy zaok~gla sit; w dOl. Oferty 7.lozonc pl'Zel.
ofercntn"",, leJ:itymuj~r)'('h si~ state III pracy puniiej 8 lat b~d:t podle~al)' odrzuceniu jako nic spelniaj<Jce
warunk6w postlfPowania konkursowego.
~ljnimum 8 lat stazu pracy oferent jest zobowi(Jzany udokllmentowac stosov,:nym zaswiadczenicm. opini", lub
rekol11endacj~ pod rygorem odrzucenia oferty.

Ad. 3. Ceoa*
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwagt; ofert
zawieraj~cych propozycje cenowe 7..a jedn", godziner wykonywania swiadczeti przewytszaj~ce wartosc srodko\'.
prlclnaczonych na rcaliz.3cjt; przedmiotu post~pO\.vania,
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Dokonuj~c oeeny cen propono\\o'anych przez oferenta w formularzu oferty Komisja Konkurso\\'a \\: picn.vszej
kolcjnosci prz)'znaje oferentO\vi od 1 do 3 pkt .• w zaleznosci od ccny z.aproponowanej przez ofcrenta L3 1 l'?,ud.,il1lt
wykonywania swiadczen. zgodnie z nast~puj~cymi z..alozeniami:

. Id . d ..DI ~a 0 crento\\" stopl11a\V lie ZlIlle anestezJo ogll I IIltensywneJ tcrapu
Cella oronono',,"'ana orzez ofercnta I.iczba punktow
120,0 I - 125,00 zl 10k!.
115,01 - 120,00 zl 2okl.
110,00 - 115,001i 3 pkl.

135,01 - 140,00 zl
1311,0I - 135,1111zI
124,00 - 130,00 zl

I
2
3

ii lub z tvtufem s cc'alistv

Oferty zawicraj'lce propozycje cenowe ponizej odpo\\i'icdnio: 110,00 11 i 124,00 .,1 za jcdn'l godzinc; udzielania
swiadczcn zdrowotnych bc;dt!uznane za oferty zawieraj'Jce rai:.olconisk'J ccn~ w stosunku do przedmiotu zamowienia
i b~d~ podlegaly odrzucen;u.

,. Ceny obejmuj" wynagrodzenic brutto

,\d. 4. ()oslt;pnosc
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny doslifpnosci swiadczen gwaranto\ ••'anej przez oferenta bierzc pod uwagt;
millirnaln~ Iiezblf godzin udziclania swiadczen oferowanych przez oferenla \V fonnularzu oferty zgodnie z
lalo;eniami:

~lillimalna ilosc godzin ofel'Owal1\,'ch przez oferenla Liczba punktow
4S - I('S 10k!.
1('9-1lJ2 2 ok!.

Ocena kOnCO\\'3 oferty lostanie \\oJ'linooa W~ nast'tpuj,}cego Wloru:

\\"0 = LpK \ 311%,+ LpDI \ 20% + LpC \ 40% + LpOl \ III'Y.
ed=ie:
WO - ocel1a kOllco\t'a (iferlY
LpK -Iic=ha punkl6H' H)'l1ikqjqca = uceny kwa1ifika,ji vJerenta
LpD! -!ic:ha pllnkl6w u)'nilwjqca: ocenyjakosci (iferenta
LpC - lie=bapunku}w u:1'11ikajqca:oceny ccny proponowanej pr=e=(iferenla
JpD2 - lic=haplmklrJ\I' uynikajq(:a: ocen.l' doslfpnu.fci .fU'iadc:el, ud:ielwt\'ch pr:e= oferenta

Rozdzilll XII. IH>ZSTRZYGNIF,CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWAIKIA UMOWY

I. Rozslrzygni<;cie konkursu oznacza wskazanie oferentc)\\! wybranych w wyniku poslc;pov,'ania konkursowcgo w
ilosci wynikaj~cej z zapotrzebO\\!ania Udzielaj~cego zam6wienia odnosnie i10sci godzin \\:ykonywania
s\\:iadczen stanowi~cych przedmiot zamowienia. ktorzy uzyskali kolejno ''fcznie ze wszystkich kryterio\\'
najwi~ks7." ilose punktow,

., Rozslrzygni~cie konkursu ofert oglasza si~ w rnicjscu okreslonym w ogloszeniu 0 konkursie ofert. na tablicy
ogloszcn w siedzibie Udziclaj~ccgo zamow"ienia oraz na zc\\t'n~lrzne.i stronie intemetowcj Udzielaj~cego
zam6\,,'ienia. podaj"c naz\\t'lf(imi~ i nazwisko) oraz sicdziblf (miejsce zamieszkania i adres) Ofercnta/Ofcrentow.
ktorzy zostali \'v')'brani.

3. Termin rozstrzygnic;cia ofcn wyznacza sierna dzieri 2 sierpnia 2U21 r. 0 godlinie 12.30 .
.-1-. Ofercntom wybranym w wYlliku posterpowania konkursO\\o'cgo Udzielaj(Jcy zamowienia \\!skazuje tcrmin

i miejsec zawarcia i podpisania umowy.
5. \V przypadku przekroczenia Iiczby godzin obj~tej zapotrzebowanicm. wskazancj w Rozdz. II pkt. 3. w wyniku

wyboru wic;kszej ilosci oferenlow ze wzgllfdu na koniecznose uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cyeh krytcria oecny
ofert na tym samym poziornie punktowym. Udzielaj~cy zamowienia zastrzega sobie prawo okrdlenia w
umowie La\\'artcj z oferentcm takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen. ktora umozliwi dostosowanie
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\\'arunkow umowy do zapotrzcbowania Udziclaj,!cego zamowienia.

Ruzdziat XIII. SRODKI ODWOLA WCZE

I.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

\\' toku post~powania konkursowego. jednakie przed rozstrzygni<;ciem konkursu. oferent moze zloiyc do
komisji konkursowej \,,: terminie 7 dni rOhOCl)/ch od dnia dokonania zaskarionej cz)"nnosci. \\! formic
pisemncj 1I1llotywowanyprotest.
Protest zloiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
KOlllisja rozpatruje i rozstrzyga protest \\l ci,!gu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnt:j odpowiedzi
skJadaj(Jcemu protest. l'\ieuvaglcydnienie protestu wymaga uzasadnienia.
Do czasu rozpatrzenia protestu postcypowanie konkursowe zostaje zawicszone. ehyba ie z tresci protestu \'r'Yllika.
ie jest on bezzasadny.

W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja pO\\1arza zaskarzon(J czynnosc.
Ofcrcnt. maze zlozyc do Udzielajqeego zam6wienia odwolanie dotycz~ee rozstrzygni<;cia kOllkursu w ci~gu 7
dni od dnia ogloszenia 0 rozstrzygnierciu,
Od\\lolanic zlozone po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrz)'muje
7.a\\larcie UI110\\'Y do Clasu jego rozpatrzcnia.

Ruzdziat XIV. I'OSTANOWIENIA KONCOWE

Dokumenty dOl)'CZ(JCCposterpowania konkursowego przechowywane s'J w siedzibic Udziclaj(Jcego zamov,,'ienia.
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Zalqc=nik nr 3 do Zar={ld=t!n;a
Dyrektora S:pitala Wolskiego Xr 10511011

= dnia I l.Oi.:!O] I r.

V\'arszawa. dnia .

Szpital Wolski illl. dr Anny Gostynskiej

Samodzielny PublielllY Zaklad Opieki

Zdrowotnej w Warszawie

ul. M. Kasprzaka 17

01 - 211 WarSlawa

OF E RTA

na udzielanie ealodohowyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotn)'eh w zakresie anestezjologii

i intensywnej terapii w siedzihie Szpitala Wolskiego

1mie""""""""""""""""" """.""""" """"""""""""""""""""" """""""""" """"""""""" """""""""""""""""".
Naz\\'isko _ _ -,., ,..

PESEL"""""""""""."""""""""."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",

Zawod""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Nr pra\\"a \\)'I\ony\\'an ia zav".odu _ _ _

Speejal izaeja w zahes ie (stopieri speejalizaeji )""""""""""""""""""""""""""""""" ""."""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nr dokumentu specjal izacj i"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,, ...,,,,

Nr wpisu do rejestr. indywidualnych spec, praktyk lekarskieh w)'konywanyeh w przedsiebiorstwie podmiotu

lcczniczego prowadzonego przez \\'lasciw'J ORL .

Data rozpoczeeia dzialalnosei wg CEIDG"""""""""""""""""

N 11',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, """", REGO N"""""""""""""""."",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nr telcfonu .

Adres zalnieszkania _ _ _ .

Adres do korespondencj i ( 0 iJenic pokrywa sic z adrescmzamieszkania)""" """""" """ """."""" """

Pnedmiotem niniejszej oferty jest udziclanic calodobowych spccjalist~.czn~'ch swiadczell zdrowotnych

W I.akresie aneslezjologii i intens)""nlej lerapii zgodnie z przedmiotcm zamowienia wskazan~'m w

S7.czcg6Iow~'ch \Varunkach Konkursu Ofert, 113 zasadach okrdlon)'ch we ","'zorzc IImow)' na udzielanie

swiadczen zdrowotnych {)bj~lych konkurscm.

OFERENT OSWIA[)CZA. IZ:

I. Zapoznal si~ z tresci(} ogloszenia 0 konkursie. ..SzczegoIO\\)'mi warunkami konkursu oferf' oraz

postanowieniami okreslonymi we wzorzc umow)' i jc akceptuje.

2. Swiadczcn zdrowotnych objt;tych konkursem udzielac b~dzie w siedzibic Szpitala \Volskicgo w \Varszawic.

w miejscu wskazanym przez Udzielaj'lcego zamowicnia oraz przy uzyciu sprz~tu nalczqcego do

Udzielaj~cego zamowienia.
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3. Prowadzi Speejalistyezna Indywidualna Praktyk, Lekarska w przedsi,biorstwie podmiotu leczniezego w

dziedzinie , wpisana do rejestru podmiot6w wykonujael'eh dzialalnosc

leeznieza prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionym na ,vsl,pie niniejszej ofenl'.

4. Swiadezeri zdrowotnl'eh udzielac b,dzie osobiscie.

5. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosei eywilnej (oe) na minimalna kwot, gwarantowana

w wl'sokosei (lobowiazuje si, do przedlotenia kopii polisy oc w tenninie

okreslonym we wzorze umoViY.)*

6. Oswiadcza iz W okresie 5 lat poprzedzaj,!cych dzien rozstrzygnl~cl3 nmleJszego postc~po\\'ania

konkursowego Szpital Wolski nie rOlwiqzal z nim umowy na udzielanie swiadczen zdrO\\'otnych w zakresie

obj,tym przedmiotem niniejszego post,powania w trybie natl'ehmiastowym z przyezyn letacyeh po Slronie

ofcrenta.

7. Deklaruje minimalna liczb, godzin wykonywania swiadezeri zdrowotnyeh w miesiaeu: godzin.

8. Deklaruje l11aksymaln~liczb~ godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesiqcu: godzin.

9. Proponuje nast,pujaCll kwot, nalemosci 7.3realizaej, zam6wienia: wysokose stawki w kwocie zl

brullo (rownowazne z nctto) zajedn~ godzinfY\\)'kon)'\\!ania swiadczen zdrowotnych.

9. lakres posiadanyeh kwalifikacji udokumentowal zalaeznikami od nr 3a do nr. .

10. Os\\'iadcza, it swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym konkursern udzielal nieprzerwanie W oddziale

ancstezjologii i intens)'\\'nej tcrapii przez okres Iat i zobowi<}zuje si~ do okazania na z<}danie

Udzielaj~eego zam6wienia dokument6w pOlwierdzajael'eh wskazana ilose lat praktyki zawodowej.

ZAL<\CZNIKI:

I, Posv,:iadczona kopia dokument6w z\'¥'i~zanych z wpisem do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc

lecznicz<}w przedsit;biorst\vie podmiotu leczniczego przez prowadzonego ORL -:al. ",.J.
2. Poswiadc70ny wydruk z CEIDG - :al. I1r 2.

3. Kopie dokumento\\' dotycUJcych pmv,,'a wykonywania zawodu lekarza i posiadanych k\\'alifikacji. w tYIll

specjalizaeji (dyplom ukOliezenia szkoly. prawo wl'kon)'vania zawodu. dyplom speejalizaeji w dziedzinie

anestezjologii i intensywnej tcrapii. inne dokulllcnty potwierdzaj,!ce kwalifikacje i doswiadczenie zawodowc

- :al. I1r 3a. 3b. itd.).

4. laswiadezenie (opinia. rekomendacja) 0 minimum 8 latach nieprzerwanej pracy w Oddziale anestezjologii i

intensywnej terapii - :al. I1r-l,

5. Zaswiadezenia (opinie. rekomendaeje) w)"stawione przez Kierownika kom6rki organizaeyjnej. Ordl'natora)

potwicrdzaj~ce ulllicjt;tnosci i doswiadczenie \\)'magane zg. z SWKO w zakresie:

umiej.;tnosci doswiadczenie w znieczulaniu do zabiego\\' z zakresu chirurgii nacz)'niowcj \\

szczq~oln()sci endartcriektomii labiegow endowaskularn)'ch. a pon~,dto samodzielnego

znicczulania poza sal::t operac)'jn::t (np. pracO\'mia endoskopii, hemodynamiki) oral samodzielncgn

(bez nadzoru) prowadzenia (erapii nerkozast~pezej i obslugi aparalu I'(CCO i VIGILEO;

:al. nr 5a. 5h, 5c, itd.].
6. laswiadczenie lekarskie 0 braku przeeiwwskazari do wl'konywania .wiadezeri zdrowotnyeh obj,tl'eh

przcdmiotcm zam6wienia - :al. nr 6,

7. Kserokopia polisy oc lub zlozone osv,:iadczenie 0 przedlozeniu polisy - :al. n" 7.

• -ni£'fwtr=ebnt'skre,{:/i(:
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Os\\'iauczcllie uJkonawc)' w zakresie wypelnicnia ohowi~lk6\\ informac)'jn)'ch przewidzian)"ch wart 13
IlIh art. 14 ROnO
Oswiadclam. :i.e wypelnilem obowi~zki informacyjne przewidzialle wan. 13 lub an. 14 ROD01 wobec os6b
lizycznych. od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzielcnie
zamowienia w niniejszym postltPowaniu.*.

(podpis i piec=l/c moh)' uprawnionej do podpisania i =!o::eniaofer(l')

I rozporl.l.,dl.:nic Parlalllcntu Europcjskkgo i RaJy (UE) 2016/679 I dnia 27 kwictnia 2016 r. \\ sprawic ochron) osoh
li/ycJrlych \\ .I\\i¥ku .I przet\\arzaniem danych osohow)ch i w sprawic swohodnego przcplywu takich dan~ch ora:!
lJch~lcllia d)rckt)wy 95/"6/W£ (ogolnc ro7porz<)dlcnic 0 ochronic danych) (D7. Urz. UE J. 119 z 0-1,05.2016. sIr. I I,
n \\' Pf7~padku gdy \\) konawca nic przckazujc danych osotH)\\) cll innych nil: hezposrcdnio .it:go dOl)CZ<JC~ch luh l-<lchoJ/i
w~l'Jocnie stosowania ohm\ i¥ku infml11<1C}jncgo.stusownie do art. 13 ust. -I luh art. 1-1us!. 5 RODO tn:sci OS\\iadClcnia
w~J"onawca nie sldada (usuni~cic trdci osw iadcunia np. pr/czjego \\ ~kn:slcnie).
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Zalqc;nik Nr -I do ;ar;qd;enia
Dyrektora S:pitolo "'olskiego Ill' IIIS/]II] J

: dllio 1].117. ]11] J r.

WZOR UI\10WY
NA UDZIELANIE CALO[)OBOWYCH SPEC.JALISTYCZNYCII SWIA[)CZEN Z[)ROWOTNYCII W
ZAKRESIE ANESTE7_JOLOGIII INTENSYWNEJ TERAPII W SIE[)ZlfllE SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta \\' dniu 2021 r. w \Varsza\vie

Szpilalcl1I \\'olskim im. dr Ann)' Gost)'nskicj Samodzieln}'m [Juhliczn}'m Zakladcm Opicki Zdro\\otllcj l

siedzihO:}w \Varszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17.01-211 Warszawa. wpisanym do rejcstru stowarzyslcn. innych
organizacji spolccznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotncj
Krajowcgo Rcjestru S~dowego prowadzonego przez S,!d Rejonowy dla m. st. \Varszawy \\' Warszawie. XIII \Vydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288, REGON 0 II 035381. NIP 527-10-45-483.
reprC'zentowanym przez:
Roberta Mazura - Dyrektora

zwanym dalej Udlielaj~cym zamowienia

a

P••nemhJ , prowadU)cym/~ dzialalnosc gospodarczq pod finnq •......................... na podstawic wpisu
do Cemralncj Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem:

Wpisanym!~ do rejestru podmiotow wykonuj~cych dzialalnose lecznicz~ nr nr PWZ .
Posiadaj~cym/~ NIP i REGON .
Zwanyml~ dalej Przyjmuj~cym zamowienie

'~czniC' zwanych Stronami

P";yjml~iqcy ;amulI'ienie :05tal \tJ'brany lI' wynikll konkursll o/erl na ud:ielanie specjalistyc;nych .~lI'iaJc;eI1
:drmro/nych pr:e= podmiofY okrd/one wart. 26 list. I ustall}': dnia 15 kwielnia 2011 r. 0 d;ialalno,l;ci lec=nic:t'i
(leKsljedl1. D:. U. : ]0] Jr .. PO:. 7JJ : poin. :111.).

~I
I. Przedmiotem nmleJszej umowy jest udzielenie zamowienia na "ykonywanie calodobowych specjalislycznych

swiadczen zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w siedzibie Szpitala Wolskiego. zwanych
dalej swiadczeniami zdrowolnymi, dla pacjentow Szpitala Wolskiego w szczegolnosci dla osob ~d~cych
swiadczeniobiorcami w rozumieniu przepis6w ustaw)' z dnia 27 sicrpnia 2004 r. 0 swiadczcniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiqzuje silt do wykonywania calodobov"'Ych specjalistycznych swiadczell
zdrowotnych w zakrcsie anestezjologii i intensywncj terapii w siedzibie Szpitala \Volskiego w i10sci godzin
okreslonej w ~ 10 ust. I.

3. Swiadczcnia. 0 kt6rych mowa w ust. 2 udziclane b~dq w cyklach trwaj~cych nie dlutej niL 24 kolcjne godziny. a
kolejne cykle nie nast~puj~ bezposrednio jeden po drugim, z zastrzezeniem pkt. 4.

4. W ramach udziclania swiadczen stanowi~cych przedmiot niniejszej umowy Przyjmujqcy zamowicnie jest
zobowi~zany do przekazywania raportow lekarskich w sposob prz)j~ty u Udzielaj~cego zamowienia.

5. Za wykonywanic czynnosci. 0 ktorych mm\'a w pkt. 4 Prz)jmujqcemu zam6wienie nie przysluguje dodatkowe
wynagrodzcnie.

6. Na podstawie niniejszcj umowy, w ramach \'.•:ynagrodzenia. 0 ktorym mo\va w ~ 9 niniejszej umowy. Udzielajqcy
zamo\vienia mote powierzyc PrZ)'jmujqcemu zarnowienie funkcj~ lekarza koordynuj~cego, polegajqcq na
podejmowaniu wszelkich czynnosci i dzialan zwhlzanych z organizacjq udziclania swiadczen zdrowotnych w
OJdzialc anestezjologii i intcnsywnej terapii. w tym sprawowania nadzoru nad przebicgiem \\')'konywania
swiadczen. wyda\vania polecen i wiqtilcych decyzji. Powierzenie czynnosci koordynatora nast~puje na czas, W

ktorym Przyjmujqcy zamowienie rcalizuje przcdmiot u01o\\'y na zasadach wskazanych w ust. I - 3 niniejszcgo
paragrafu oraz ~ 2 ust.l i 2. Raport z wykonywanych czynnosci lekarza koordynatora Przyj01uj,!cy zamowienie
zobowi,!zany jest sporzqdzic w formic wpisu do ksiltgi mportow lekarza koordynujqcego.

~2
I. Prz)jmujqcy zam6wienic zobowiqzuje sit; do udzielania s\\.:iadczen zdrmvotnych, 0 ktorych mowa w ~ lust. :2 w

dniach i godzinach okrdlonych w harmonogramie, sporzqdzanym - wedJug wzoru stanm •.•..iqcego Zalqcznik nr I do
niniejszej umowy - na okresy miesi~czne w formie pisemnej. uzgodnionyrn z Ordynatorem Oddzialu
ancste7jologii i intcnsywnej tcrapii lub inn'} osob'} \•.•..skazan~ przez Udzielajqcego zamowienia.
Harmonogramy. 0 ktorych mowa \\' ust. I podlegajq katdorazowo zatwierdzeniu przez osob'Y wskazan~ przez
Udziclajqcego zamowienia. przed rozpocz~ciem miesiqca ktorcgo dotyczq. ~
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p
Przyjmuj,*cy zam6\\-'ienie zobowi~zuje si~ do wykonania ustug. 0 kt6rych mowa w ~ I niniejszej umowy i oswiadcza.
ii wykonywac je b~dzie z zachowaniem naleiytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied,,! i standardami
post~powania obowi(Jzuj(Jcymi w zakresie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, oa zasadach wynikaj~cych
z ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 790 z pMn. zm.). uSlawy
o dzialalnosci leczniczej (lekst jedn. Oz. U. z 2021 r" poz. 711 z pMn. zm.), ustawy 0 swiadczcniach upieki
zdrowolnej f1nansowanych ze srodk6w publicznych (lekst jedn. Oz. U z 2020 r" poz. 1398 l p6in. zm.), ustaw)'
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Oz. U. z 2020 r., poz. 849 z pMn. zm.), i inn)'ch przepis6w
regulujqcych zasady udziclania s\viadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie btyd(Jcych przedsit;biorcami
oraz ustawy 0 ochronie danych osobowych (tekst jedn. Oz. U. z 2019 r. poz. 1781 z pMn. zm.) i innych przcpis6w
reguJuj(Jcych z3sady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania s\viadczen zdrowotnych \v podmiotach
leczniczych nie b~d~cych przedsi~biorcami.

~4
I. Swiadczenia zdrowotne obj~te niniejs,,! umowq udzielane b~d~ przez Przyjmuj~cego zamowleni.

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosci w Oddziale anestezjologii i intcnsywnej terapii oraz Aloku
Operacyjnym, przy uiyciu sprz~tu medycznego oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu znana.
slanowi~cych wlasnosc Udzielajqcego lOm6wienia. Sprz~l i aparatura spelniajq wymagania niezb~dne do
\\'ykonywania $wiadczcll obj~tych niniejsz(J Utllow<J.

2. Przyjrnujqcy z3m6wicnie zobowi'-}zuje sit; do korzystania z pomieszczen oraz sprzl;tu i aparatury mcdyczncj.
nalet~cych do Udzielaj'tcego zamowienia zgodnie z ieh przeznaczeniem i w eclach okreSlonych \V niniejszej
umo\'de.

3. Przyjl1luj~cy zarn6"r'ienie zobO\'¥"i~zujesil; do ponoszenia koszt6w napraw sprzl;tu medycznego nale4ccgo do
Udzielaj~ccgo zam6wienia. uszkodzonego w wyniku dziatan zawinionych przez Przyjmuji.}cegozamowienie.

~5
Umowa zostajc zawarta na czas okreslony, tj. na okres od dnia 01.09.2021 r, do dnia 31.08,2022 r.

~6
Zlecenia na badanie diagnostyczne j transport b'tdll wystav."iane przez PrZ)jrnuji.}cegozamowicnie. wed lug zasad
obowii.}zuj~cych u Udzielaj,!cego zarnowienia. z ktoryrni Przyjmuj~cy zamowienie zostal zapoznany.

P
I. Prz)jmuji.}cy zamowienie zobowi,!zuje sil; do przestrzegania zasad wykony\vania swiadczen zdrO\\'otnych

wskazanych w umowach zawartych przcz Udziclaj<)cego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i
innymi podmiotami oraz przepisach i zasadach obowi'Jzuj~cych u Udzielaji.}ccgo zamowienia. z ktorymi to
zasadami zostal zapoznany.

2. Na zi.}danic Udzielaji.}cego zamowienia Prz)'jmujqcy zamowienie zobowii.}zany jest do przcdstawienia
dokument6w wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzcnia umowy przcz
Udzielaji.}cego zamowienia.

~8
Przyjmuji.}cyzamo\'r"icniezobowiqzuje si~do pro\'r'adzeniadokumentacji rnedycznej i statystycznej oraz dokumentacji
wymaganej puez NFZ. zgodnie z wymogami obowii.}zujqcyrni w podmiotach leczniczych nie bc;dqcych
przcdsic;biorcami oraz przepisami i 7.asadami obowiqzuj(Jcymi u Udzielaj(Jcego zam6wienia. w tym z uzyciem
systcmu informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotycz,!cymi procedur zwiqzanych z ochronq danych
osobowych.

I.

2.

3.

4.

5.

I.

2.

~9
Za zrealizowanc swiadczenia zdrowotnc Przyjmuj~cemu zam6v."ienie przysluguje wynagrodzenic rniesil;cznie \\"
kwocie stanowi~ccj iloczyn wykonanej - zgodnie z 7.atwierdzonym sprawozdaniem. 0 ktorym mowa w * II -
liczby godzin udziclania swiadczcn przez stawkc;zajednq godzinc; w wysokosci zl bruttu (slownic: .
zIOlych).
Nalcznosci z tytulu realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielaj~cy zam6wienia wyplaca. za miesiq.c
poprzcdni. w tenninie do 14 dni po dniu dostarczenia przez Przyjmujqcego zam6wienie prawidlO\\'o
wysta\\o'ionej faktury wraz z zatwierdzonyrn sprawozdaniem. 0 ktol)'m mowa w ~ II. Potwierdzeniem
dostarczcnia faktury wraz ze sprawozdaniem jest data wplywu oznaczona prezcntat~ Kancelarii Glownej
Szpitala Wolskiego.
leieli termin platnosci uplywa w sobot~. niedziel~ lub inny dzieli wolny od pracy, to platnosci dokonujc si~
poprzcdniego dnia roboczego.
Nalci.nosc za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanic przekazana Przyjmujqcemu zarnowienie na jcgo
rachunek bankowy wskaL'.anyna fakturze. Za dzien zaplaty uznaje silt dzien obciq.zenia rachunku bankowcgo
Udziclajq.ccgo zarn6wienia.
Za czynnosci powierzone zgodnie z * lust. 6 niniejszej urnowy Prz}jrnujq.cemu 7.am6wicnie nic przyslugujc
dodatkowc wynagrodzcnie.

~ 10
Minimalna ilosc godzin udziclania s\\'iadczcn zdrowotnych. ° kt6rych mowa w * lust. 2 wynosi godzin
w miesiq.cu. Przccitttna maksymalna ilosc godzin udzielania swiadczcn zdrowotnych w stosunku miesi~cznym nic
p(}\\:innaprzekroczyc godzin. /J ~
~qcz~~sz.ac~n~o,,~.,,~rt(}sc ..~:~.o,,):.~'(}k.~esie.j.ejo.bo.;'i~zywania wynosi zl brulto (SIOwnic{ lZ '
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3. \Vynikaj~ee z ust. 1 zapotrzebowanie na minimalnq ilosc zakontraktO\\'anych godzin udzielania swiadezell
zdrowotnych moze ulec zmniejszcniu w przypadkach uzasadnionych organizacjq funkcjonowania kOlmlrki
organil..aeyjnej. w ktorcj realizowane sq swiadczenia bqdi: zmniejszcniem srodkow finansowyeh uzyskanych od
NFZ lub innych platnikow. Zmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy micsi~czl1c i nic
wymaga sporU!dzania pisemnego aneksu do niniejszej umO\'l/Y.

4. Udzielaj,!cy zamowienia moze powierzyc Przyjmuj~cemu zarnowienic wif;kszq ilosc swiadczell objt;tych
niniejsz,! umowq skutkuj~cych przekroczeniern ilosci godzin udzielania swiadczcn zdrowotnych wskazancj w ust.
I. w ramach srodk6w pieni,inych przeznaczonych na ich slinansowanie pochod,,!cych z NFZ lub od inn}ch
platnik6w. jednak nie wi,cej nit 0 20%.

~ 11
I, Przrimuj~cy zamowienie zobowiqzany jest do skladania miesi~cznych sprawozdan z liczby godzin udziclania

swiadezcn zdrowotnych \vg wzoru stanowiqcego zalqcznik or 2 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania. 0 ktoryeh mOW3 w ust. 1 skiadane sq po zakonczeniu miesiqca kalcndarzowego oraz po

zatwicrdzeniu. w terminie do 5 dnia roboezego kazdego miesiqca za miesiqc poprzedni. Sprawozdania. po
weryfikacji przepracowanych godzin. zalwierdl.a Ordynator Oddzialu anestezjologii i intensywnej tempii lub irma
osoba wskazana przez Udzielajqcego zamowienia.

~ 12
Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzuje si~ do poddania kontroli wykonywancj przcz Udzielajqcego zmnowienia.
Narodowy Funduszu Zdrowia. inne uprawnione organy oraz udostl;pnienia wszelkich danych
i informacji niezbttdnych do przeprowadzenia kontroli.

~13
Przyjrnuj~cy zarnowicnie nie moze prowadzic w 5zpitalu \Volskim dzialalnosci wykraezajqeej poza zakres umow)' i
konkurencyjnej wobcc dzialalnosei statutowej prowadzonej przez Udzicraj~cego zamowicnia.

~I~
Udzielaj~cy zarnowienia zobowiqzuje sit; zabezpieczyc obstugt; piel~gniarsk'l oraz administracyjn(} i gospodarcz,! W

zakresie niezbttdnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizaeji zadan objtttych niniejszq umowfJ Prz)jmuj~c)' zam6wienie zobowhlzany jest do wspl)lpracy
z rersonelcm mt.'dycznym zatrudnianym przez Udzielaj~cego zamowienia.

~ 16
I. Z tytulu ninicjszej umo\\'y strony ponos7~ odpowiedzialnosc solidam'l.
1. Przyjmujqcy zarnowienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody pO\,,'stale z przyczyn lei1}cych po jego stronie. a w

szczegolnosei wynikaj(}cych z:
a, niewykonania lub niewlasciwcgo wykonania obowiqzkow wynikajqcych z niniejszej umo\ ••..)'.
b. nieprawidlowego wystawiania Teeept podlegajqcych refundaeji przez arodO\\')' Fundusz Zdrowia.
c. przedstawienia danych stanowiqcyeh podstawlt rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym.
d. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlow)'

i niekornpletny.
e. braku realizacji zalece" pokontrolnych.
f niepra\\..;dtowego wprowadzania danych zwiqzan)'ch z realizacjq procedur. a wyrnaganych przez NFZ.

3. Udzielajqcy z3mowienia upray,miony jest do 4dania od Prz)jmujqcego zamowicnie pokrycin 5zkod)'
\••..yrZ'}dzonej niewykonywaniem lub nicwlasciwym \\:ykonywaniem przez Przyjmujqcego zarnowicnie niniejszcj
umowy. w tym m,in. kosztow swiadczcn nieoplaconych przcz NFZ lub innych platniko\ ••..z tego tytulu oraz kar
umownych i obowiqzkow odszkodowawczych nalozonych na Udzielajqcego zamowienia przcz NFZ lub innych
platnikow w urnowach za\ ••..artych z Udziclaj<Jcym zamowienia.

4. Udl.ielaj"cy zamowienia uprawniony jest do zqdania od Przyjmuj,!cego zamowienie zaplaty kary umownej za
Iliezgodne z harrnonograrnem realizowanie przedmiotu urnO\\')'. tj. za rozpoczynanie wyznaczonych godzin pracy
z opoinicniem. zawinione przez Przyjrnujqcego 711mowienie przerwy w udzielaniu swiaJczen lub wczesniejszc
opuszezenie miejsca pracy. ktora to kara przysluguje Udziclaj,!cemu zamowienie niczaleznie od braku zaplaty za
katd,!- rozpocz~t'! godzinty spoznienia lub niewykonywania pracy. Wysokosc kary umownej 7.3 kazdq rozpocz~tq
godzin~ spoznienia lub niewykonywania prac)' wynosi 50% stawki godzinowej okresloncj w *9 ust. I umowy. Za
szkody przekraczaj,!ce wysokosc ww. kary. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnyeh. W przypadku stwierdzenia powytszych naruszen Udzielaj'lcy Zam6wienic
zastrzega sobic prawo potrqeenia kar)' umowncj z wynagrodzenia \\t'skazanego w fakturach otrzymanych od
Przyjmuj(}cego Zmowienie.

~ 17
Przyjmuj,!cy zamowienie zobowiqzany jest do:
I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj~cej szkody b,d~ce nas!,ps!wem

udziclania swiadczcn zdrowotnych alba niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczell zdrowotnych
- zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci leezniczej oraz Rozporz'ldzenia Ministra Finanso\\' z dnia
29 k\\'ietnia 2019 r. w sprawie obowi,!zkowego ubczpicczenia oJpowiedzialnosci cywilncj podmiotu
w)'konuj~cego dzialalnosc lecznic,,! (tj. Dz. U. z 2019 r.. poz. 866 z pMn. zm.). najpoiniej w terminie 3 dn; od
daty podpisania umowy 0 ile powyzszy dokument nie zostal dol~czony do formularzAl ofeny.
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2) utrzymywania przez caly okres obov.:i~zywania niniejszej umov."Y stalej sumy g\ ••..aranc)jnej oraz wartosci
ubezpieezenia okreslonyeh w przepisaeh. 0 ktaryeh mowa w pkt. I.

3) posiadania i przedloienia za,wiadezenia lekarza medyeyny praey dotyez~eego uprawnieJi zwi~zanyeh ze
swiadczeniem uslug i \••..tym zakresie wymogow sanitamo-epidemiologicznych,

4) zgloszenia w ksif;dze rcjestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Izb~ Lekarsk~ w \Varszawic. Szpitala \\lolskiego
jako miejsca udzielania s\\o'iadczeTi zdrowotnych oraz przedlozenia Udzielaj~cemu zamowienia dokumcntu
pot\\'ierdzaj~cego dokonanie w/w \\'pisu w tcnninic 3 dni od dnia podpisania niniejszej umo\\-)' pod rygorem
roZ\••..i'lzania umo\ ••'y. 0 ile pO\••..yzszy dokument nie zostal dolqczony do formularza oferty.

~ 18
I. ,"' z\\;i,!zku Z udzielaniem swiadczeTi zdrowotnych objt;tych zamowicniern PrZ)jmujqcy zamo\\'ienie

zobowiqzany jest do wydawania pacjentom zaswiadczeri 0 czasowej niezdolnosci do proc)' omz wystawiania
recept zgodnie z wymogami okreslonyrni w przepisach pra\\'a.

2. Realizu.i~e przedmiot umowy Przyjmu.i~ey zamawienie zobowi~zany jest do wyslawiania reeept na produkty
lecznicze zlecone pacjentom w zwi,!zku z udziclonymi im swiadczeniami zdrowotnymi z zachowaniem
wszelkich wymogow okreSlonych przepisami prawa i wymogami arodowego Funduszu Zdrowia. Recepty
wystawiane pacjentom \••..zwi,!zku z wykonywaniem swiadczeri objC;tych niniejsza umowq SPOrZ'ld7.ane sq na
drukaeh oraz w systemie teleinfonnatyeznym udost~pnianyeh przez Udzielaj~eego Zamaw;enia.

~ 19
I. Prz)jmuj~cy zarnowienic zobm\'h}Zujc siC;do zachowania w tajernnicy wszclkich infonnacji. 0 ktorych powzi'll

wiadornosc przy realizacji postanowien niniejszej umowy i ktore stanowiq tajernnic~ przedsit;biorst\\'a
w rozurnieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nicuczciwcj konkurencji (tekst jeun.
Dz. U. z 2020 r.. poz. 1913 z pOin. zm.) oraz podlegaj~ oehronie w rozumieniu uSlawy 0 oehronie danyeh
osobowych. zgodnie z wymogami obowi'lzuj'}cyrni u Udzielaj,!cego zamowienia.

2. Prz)jmuj,!c)' 7.amowienie oswiadcza. ic znany jest mu fakt. it tresc niniejszej umowy, a w szclegolnosci
przcdmiot umo,",,)' i wysokosc wynagrodzenia stanowi<} informacjt; publiczn::) w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustaw)'
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pic do informaeji publieznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.. po'. 2176 z pOin.
Zlll.). klDra podlega odo,t~pnieniu w trybie przedmiolowej usta"y. z zastrzeieniem usl. 3.

3. Prz)jmuj~cy 7.amowicnie wyraza zgod~ na udostltpnienie w trybie ustawy. {)ktorej mowa w ust. 3. zawartych w
niniejszej umowie dotycl4cych go danych osobowych w zakresic obejmujqcym imilt i nazwisko. a takie inne
dane \vymaganc przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane \\' zakresic firm)'.

4. Dla celow zwi'}zanych z realil<1cj,! umowy Udzielajqcy zamowienia upowaznia Przyjmujqcego zamowienie do
przctwarzania danych osobO\\'ych pacjcntow. ktorym Prz}jmuj,!cy Zamowienie udzielac bltdzie swiadczell
zdrowotnych. w zakresie i dla celow zwi,!zanych z realizacjq zleconych niniejszq umow'l s\\'iadczell
zdrowotnych oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Pra\va Pacjcnta.
ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej linansowanych ze srodk6w publicznych. Przetwarzanie danych
osobowych przcz Prz}jmuj~cego zamowienie dokonywane jest w formie papierowej oraz na sprzt;cie
informatycznyrn nalezqcym do Udzielaj~cego zamowienia i podlega przepisom reguluj,!cym zasady ochrany
dallych osobo\\)'ch i procedurom obowi~zujqcyrn u Udzielaj"cego zarnowicnia i z tego tytulu Przyjrnujqcy
zamowicnie ponosi odpowiedzialnosc w)'nikaj'lc~ z ww. przepisow oraz przepisow dotycz'lcych ochron)' danych
osobowych. Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych oral Oswiadczenie podpisane przez
Przyjmujqcego zamowienie stanO\viq integraln~ CZltSCumowy.

pO
I. Przyjmuj~cy zmn6wienie uprawniony jest do przerw w \\o)'konywaniu swiadczcn:

a. przerw)' nie przekraczajqcej Iqcznie 30 dni kalendarzowych przypadajqcej w okresie obowi.gywania umowy. z
zastrzctcniem ust. 2.

b. przerwy zwi~zanej z potwierdzonym udzialem Prz)jmujqccgo zamowienie w szkoleniach. sympozjach.
zjazdach z zastrzetcniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy. 0 kt6rej mowa w ust. 1 wymaga zgody Udzielajqcego zamo\vienia.
3. Nic stanowi naruszenia warunkow umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie z harmonogramem

przcz Prz)'jrnuj(~ccgo Z3mowienie. w przypadku niezdolnosci do \\o)'konywania swiadclcn spowodowancj chomb".
udokumentowanej zaswiadczcniem lekarskim. 0 ile Prz)jrnujqcy zamowicnie niezwlocznic powiadomi 0 t)m
"Ikeie Udzielaj~eego zamawienia.

~ 21
Udzielajqcy zarnowienia uprawniony jest do odsuni~cia PrZ)jrnujqcego zamowienie od \••)'konywania swiadczcn
zdrowotnych. na czas przeprowadzcnia postltpowania wyjasniajqcego. w przypadku gdy do Udzielajqcego zamowienia
wplynic skarga lub zastrzezcnie dotyczqce sposobu \\)'konywania. przez Przyjrnuj,!cego zam6wienic. swiadczcll
zdro\\ootnych obj~lych ninicjsl(J urnowq. w tyrn zwi,!7.anych z prowadzeniem dokumcntacji meuycmcj b~dt
przekazywanicm danych wymaganych prlez NFZ.

UrnO\\'a ulcga rozwiq7.aniu w nast<;pujqcych przypadkach:
I ) z uplywem czasu. na ktory zostala zawarta.
2) na moc)' porozurnienia stron.
3) w \\'yniku oswiadczenia kai:dej ze Stron z zachowaniem 3 micsi~czneg{) okresu \\)'powiedzenia.
4) w w)'niku oswiadczenia Udziclajqcego zamov."ienia z zachowanicrn tygodniowego okrcsu \\i),pOWiedzenia~

z przyczyn stanowi'lcych naruszenie istolnych warunk6w umO\\i)'. le~c)'ch po stronie Prz)jrnuj,!cego zamo\\oicnie.
a dotyezaeyeh:
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a. ograniczenia dost'tpnosci swiadezcn. zawlYzenia ieh zakresu lub ich nicwlaseiwej ilosei ijakosei;
b. nie przedsta\\o'iania w ustalon)'m niniejsZl}umow~ tenninie wymaganyeh spmwozdan i infom13cji;
c. ulllsadnionych skarg pacjent6w, uznanyeh przez Udzielaj~ecgo zamowicnia zgodnie z procedurami prz)jt;tymi

\\' Szpitalu Wolskim. jdli zwi~zane s" one z naruszcniem postanowien niniejszej umo\vy lub przepisow pra\\/a
reguluj'lcych zasady \"'ykon)'Wania s\viadezen zdrowotnych;

d. w przypadku nie uzgodnienia hannonogramu, 0 ktorym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~ecgo zamowienia z zachowaniem micsi~cznego okresu wypowiedzcnia. jczeli

PrZ)jmuj~ey zamowicnie narusza inne niz wskazane w pkt. 4) postanowicnia umO\vy. istotne dla 7.apewnienia
prawidlo\\:ej rcalizaeji przedmiotu zamowienia

6) z dniem nast~pujqeym po dniu. w kt6rym nast(Jpilo przekroczenie wartosci umow)'.
7) \\' wyniku oswiadczenia Udziclajqccgo zamowienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku braku finansowania ,wiadezen obj~tyeh umow~ przez publiezncgo platnika (NFZ).

~ 23
1. Udzielajqey 7.am6wienia uprawniony jest do rozwiqzania umowy bez wypO\\/iedzenia Ie skutkiern

natychmiastowym.jezeli Prz)jmujqcy zam6wienie ra1'4co narusza istotne postanowienia umow)', tj.:
I) utracil pra\\'o wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone.
2) przeni6s1 prawa i obowi~zki wynikaj~ce z niniejszej umow)' na oso~ trzeciq bez zgody Udzielajqcego /alllowie

nic nie dotrz)'mal warunko\'~:oheslonych w ~ 17 ust. 1,2 i 4 umow)".
3) ralqco naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za raiqce naruszenie p%stalych istotnych postanowieti umowy. 0 ktot):ch mowa w ust. I pkt. 4 uznajc si~
naruszcnie obowi(Jzk6w \\»'nikaj'lcyeh z ~ 3 i ~ 19 ust. 1 ninicjszej umow)'. kt6rego Prz)jmujqcy zmnowienic
nie zaniechal pomilllo otrzymania od Udzielaj~cego zamowienia pisemnego wezwania do jego ~1przestania lub
naruszcnie obowi~zk6w zwiqzanych z bezpieczctistwem pacjent6w.

~24
Udziela.i~cy zalllowienia uprawniony jest do odst(Jpienia od umowy w przypadku. w ktorYIll ulegnie rol\\'i~zaniu
umowa zawarta przez Udzielajqcego zamowienia z Narodowym Fundus/em Zdrowia. Oswiadczenie 0 odst~pieniu od
umowy Udzielaj'lcy zam6wienia ZIOlY Przyjmuj(Jcemu zamowicnie na pismie. niezwlocznie po uzyskaniu stosO\\'nej
informacji.

ps
Przyjmujqcy zamowlcnie uprawniony jest do rozv.li~zania ninicjszej umow)' bez wypowiedzenia zc skutkiem
Ilatychmiastowym. w przypadku raz'lcego naruszenia postanowicti niniejszcj umowy dotyczqcych zwloki w wyplacic
W) nagrodzenia. 0 kt6rym mowa w S 9 przekraczaj'leej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym
powiadomicniu Udzielaj~cego 7.am6wicnia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

1.
~ 26

\V zakresic nicuregulowanym niniejsZ4 umow~ rna)'! zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przcpisy
powolane w niniejszej umowie.
Rcalizacj~ obowi~zkow wynikaj~cych z art. 304' Kodeksu pracy zapcwnia Przyjmuj~cy Zamowicnie.

~27
lJ1l10W~ sporz~dzono w dwoch .iednobrzmi~cyeh egzemplarzaeh, po jednym dla kaidej zc Stron.

~ 28
ZlIliany do umowy dokon)'wane sq w formie piscmnego aneksu. pod r)'gorcm niewatnosci.

~ 29
Spory powstalc na tIe rcalizacji niniejszej umowy rozpatruje S~d pO\\'szechny, wlasciw)' dla sicdziby Udzielaj~eego
I.amowienia,

J)rzyjmuj~cy zamowicnic:
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h:laluuhl infornuu.')in:t H.OIH)
Zgodnic l <lT1,13 ust. I Ogolncgu RO/pm/~dlCnia 0 OchroniC' Oanych (ROOO) infomlUjcmy. i.e:
') AJminiSlraltlrCIll danych osohO\\ych Prl)jmu.i~ccgo zam6wit:nie jest SJ'pilal Wolski im, dr Anny (joslynskic.i Samodziclny PubliclIl) Zak/ad
Opid.i ZdnmutncJ I sieJLi0'l prlY ul. "a\pnaka 17.01-211 Warv.awa:
2) Administrator \\YJJUICLyl In••peklora Ochron} Danych, L kt6rym mog~ si~ Pansh\o kontaklO\\llC \\ spra\\ach pm:lwarlania Pailsh\lI danych
osohowych l.a posn:dnict\\cm po(71)' clcktmniezncj: iod1!'\\olshmcd,pL
3) Administrator hcdlie pr,et\\arlal dane osohowc na podsta\\ ic an. 6 usl. I lit. b) i c) ROOO w 1.\\. 1 art. 26 USla\\)' l dnia 15 k\\ iclnia 20 II L U
d/ialaillosci Icel"llic,ej, Ij. pw:t\\ar/anic jest niezblfdnc w celu "ykonania umo\\)', kl6rej siron" jesl osoba. kt6rej dane dotye.t4- luh do poJjc,ia
d/jalml na J:adanic usohy, J..torcj dane dOIYC/.a,prled Lawan:icl1l um(m)' ora.t prJ:ctwar,anic jest niczbc;dnc do wypelnicnia oblmiazku pra\\ncgo
daJaccgll na administratm/.e:
-t) Dane osohlme mog.,. bye IIdosh;pnione inn)m uprawniollym podmiotmll. na podstawie przcpisl'm prawa. a lakU podrniolOlll. , ktol')mi
adnullistralur I,awarl umowt; \\ z"i~.ku I realiz.'lcj<Juslug na rlecz administralora (np. kancclaria prawll4- Jostawca oprograt1lllwania. lcwn~lrznym
audy torcm):
5) Adl1lilli~lrahlr nil.' zamierla pr/.d ..azywac danych usobowych do pailslwa luecicgo lub orguniLacji miedzynarodowcj:
6) Prlyjllluj",c)' zmn{'mil:nie ma prawo uz)'skae kopi~ swoich danych osohowych \\ sicd.tihie administratora_
Iltldm\.;o\\u I.godnie '- art. 13 usl. 2 RO[X) inlilflllujemy. t.e:
I) Panslwa dan~ osobowc bl;da przl.:chowy\\oanc przel okres 10 lal od kOika rol.;u kah.'ndarzowego. w 1.;101)111umowa zoslala \\ykollana, ch)ba Ie
nic,lJedny bcd/ie dluis,) okn .•••przctwurlania np. I uwagi na dochlldzcnie roszClt'n,
2) Pr'yjllluj'l,emu lalm'micnit: przyslugujc prawo doslC;pu do tresci s\\oich danych. ich sprosllmania lub ograniczcnia przcIWllf'-ania, a takJc
prawo do wlliesienia spr/.~ciwu wobcc prlclwar/.ania, prawo do pr/enicsicnia danych oraz prawo do wnicsicnia skargi do organu nad/.ore/cgll. Ij.
Prcl'csa Urlcdu Ochron) Dany,h Osolxmych:
3) Podanic danych osohowych jesl dubrowolne, jcdnakzc nic7hc;dnc do Lawarcia UIllO\\Y. f\.onsck\\Cncja nicpodania dllnych OSllbowych bl;d7ic
lJruJ..rcalilacji UI11O\\\:
-a) Admlllisir'ator nil.:poJcjmuje dce)'lji w sposob zautomal)'llmany w oparciu j) dane osobowt:' Przyjmllj~ccgo .t.3111l'miellic.

data i p4.ldpis l~rl)jlllujllCl'l:O lam{mjrllil'
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Zalqc:nik nr I do unroll}' no I/d:ielonit! clIluduhOll'ych
.\pecjalisf)'c:n.\'ch SlI'i£ldc:t!/1 :drmf(}III}'ch If :(lkr('Jil'
ane,\N:jologii i intem)1I'nej tempii' \I' sied:ihie S=l'i'ola
If'olskiego

MIESI~CZNE HARMONOGRAM Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCII
W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGIlIINTENSYWNEJ TERAPII W SIEDZInIE SZPITALA

WOLSKIEGO

m ics illc................. ro k ..••.•.....••.......••.....•••........•

(imi'i naz\\isk) I'karl )" , < ,<I

DZIEN 01) GOI)ZINY* 1)0 GOI)ZINY* SUMA GOI)ZIN
W DANYM DNW*

Razcm
\\ piS oheJrnuJc \\~I<!cznlc peine godzmy luh 0.5 god! .

.....................................
piccz~c i podpis Ickarza piecz~c i podpis osoby zatwierdzaj~ccj ~



Zalqc:llik nr 1do /tll/OUY na ud=ie/anie ca/odohollych
s/Jt>(jalisf)'c:n}'ch su'iade:el1 =drowotfJ.ldl II' =akresie
1Illeste=joloRii i intensywnej terapii w sied=ihil! ,\":pitalll
lI'olskiego

MIESI~CZNE SI'RAWOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCIi
W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAI'II W SIEDZIBIE SZI'ITALA

WOLSKIEGO

m ics hIc.. ro k .

...................................................................................................................................................
(imi~ i nazwisli.o Ickar/a )

DZIEN OD GODZINY* DO GODZINY* SUMA GODZIN
W DANY;\\ DNW*

Razcm
"PIS ohc.lllluJc w)hlCZnle peine godzmy luh 0.5 godt..

Cl~'ulupc!niono lIokulllentaej~ mell~'e'"'l: 0 - t:,k / 0 - uie *)

*J _ za:JlQc:,yc olipowiel/"ie

.....................................
piccz,c i podpis lekarza

. .
piecz,c i podpis osoby latwierdzaj~cej ~


