
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 107/2021

z dnia 12.07.2021r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCII

W ODDZIALE GERIATRYCZNO- INTERNISTYCZNY~I W ZAKRESIE CHOROB WEWNETRZNYCII 1
GERIATRII SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POST ANOWIENIA OGOLNE

a) Niniejsze szczcg610we warunki konkursu ofert oa zawieranie um6w oa udzielanie spccjalistycznych swiadczen
zdrowotnyeh w Oddziale geriall")'ezno-interni,tycznym w dni pow,zednie w godzinaeh pomi~zy 8.00 a 15.30. oraz
ealodobowyeh swiadezen zdrowolnyeh w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni powszednie) oraz
pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta) zwane dalej "Szezegolowymi warunkami konkursu
ofert" okreslaj~ m. in.:

a) przedmiot konkursu ofert,
b) kryteria oceny ofert,
e) warunki wymagane od oferentow w tym zwi~zane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ieh skladania,
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protestow oraz odwolan zwi~zanyeh z tymi ezynnosciami.

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

3. Konkurs ofert prowadzony jest oa podstawie art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej
(tekstjedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 711 z poin. zm.). art. 140, art. 14\, 146 us!. I, art. 147 - 150, 151 us!. 1,2 i 4 - 6, art.
152, 153 i art. 154 usl. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze
srodkow publieznyeh (tekst jedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 1398 z poin. zm.) oraz zar~dzenia Oyrektora Szpitala
Wolskiego Nr 107/2021 z dnia 12.07.2021 r. w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie speejalistyeznyeh
swiadczen zdrowotnych w Oddziale geriatryczno.intemistycznym oraz przeprowadzenia konkursu ofert oa
wykonywanie swiadczen zdrowotnyeh w przedmiotowym zakresie. zwanego dalej zarZ4dzeniem.

4. Udzielaj~ey zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladani. ofert, przesuni~cia
terminu skladania ofert, uniewainienia post~powania konkursowego oraz przesunie;eia terminu rozstrzygnie;cia
post~powania w przypadku konieeznosci uzupclnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh SWKO zastosowanie majl! przepisy i postanowicnia wskazane w pkt. 3.
6. lIekroe w "Szczegolowyeh warunkaeh konkursu ofert" oraz w zal~eznikaeh do tego dokumentu jest mowa 0:

I) ofercncie - to rozumie sie; przez to podmiot, 0 ktorym mowa art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0
dzialalnosci leczniezej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnose leezniez~ w formie indywidualnej lub
speejalistyeznej praktyki lekarskiej, 0 klorej mowa w ustawie 0 dzialalnosei leezniezej.

2) Udzielaheym zamowieni. - rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny Publiezny
Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferly - rozumie si~ przez to obowiazuj~ey formularz oferty przygolowany przez Udzielaj~eego
zam6wienia, stanowi~ey zalqcznik Dr 3 do zaJ"Z4dzcniawskazanego w pkt. 3 ..Postanowien ogolnyeh";

4) przcdmiocie kODkursu ofert . rozumie sic;' przez to speejalistyezne swiadczenia zdrowotne w Oddziale
geriatryczno - internistyeznym w dni powszednie w godzinaeh pomic;'dzy 8.00 a 15.30, oraz ealodobowe
swiadezenia zdrowotne w Oddziale geriatryezno.intemistyeznym wykonywane w godzinaeh pomic;'dzy 15.30 a 8.00
dnia nast~pnego (w dni powszednie) oraz pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta).
Przedmiot konkursu wg CPV obejrnuje uslugi oznaezone kodami: 85121100-4, 85121200-5, 85121252-4

5) umowie - rozumie si~przez to wzor umowy opraeowany przez Udzielajqeego zamowienia, stanowiqey zalitcznik
nr 4 do zarz~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnyeh".

Rozdzial II. PRZEDl\1I0T POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
l. Przedmiotem zamowienia jest udzielanie swiadezen zdrowotnych w Oddziale geriatryczno-internistycznym w dni

powszednie w godzinaeh porni~dzy 8.00 a 15.30 w tym w tyeh godzinaeh dodatkowo wykonywanie ezynnosci takieh
jak udzial w organizaeji praey oddzialu geriatryczno. intemistyeznym, udzial w procesie adaptacji zawodowej nowo
zatrudnionyeh lekarzy; udzial w nadzorze nad prae~ kadry oddzia!u podezas pelnionyeh dyiurow, udzial w doszkalaniu
personelu oddzialu geriatryezno- internistycznego, wsp6Jpraea ze wszystkimi komorkami organizacyjnymi Szpitala w
zakresie organizaeyjnym oddzialu geriatryczno- intemistyeznego, oraz udziclanie swiadczen zdrwootnych pomi~dzy
15.30 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni powszednie) oraz pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nasl~pnego (w soboty, niedziele i
swi~ta).

2. Wykonywanie swiadczen zdrowotnych stanowi<}cyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 01.08.2021 do
dnia 31.07.2023 r.
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3. 4czna szacunkowa Iiczba godzin objlft3 przedmiotem zamowienia, przypadajllca na okres umowy wynosi:
a. w camach godzin podstawowych - 3836 godzin - w lOkcesie udzielania swiadczen zdcowotnych w Oddziale

geciatryczno-internistycznym w dni powszednie w godzinach pomi~dzy 8.00 a 15.30.
b. w ramach godzin dyzurowych- 2270 godzin - w zakresic udzielania swiadczen zdrowotnych w Oddziale

geciatryczno-internistycznym w godzinach pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni powszednie) oraz
pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta).

4. W wyniku przeprowadzonego Postlfpowania konkursowego zostanll wybranc najkorzystniejsze oferty. w Iiczbie
lOpewniaj~cej wyczerpanie Iiczby godzin pczeznaczonych na wykonywanie swiadczen w poszczeg61nych lOkresach,
wskalOnej w pkt. 3 lit a i b, lOwiecaj~ce pcopozycje cenowe znajduj~ce pokrycie w wielkosci srodkow pczeznaczonych
na sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.

5. Szczeg6l0we warunki wykonywania swiadczen okreSlaj~ odpowiednie pczepisy, a w szczegolnosci pczepisy ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych oraz postanowienia
um6w zawartych przez Szpital \Volski. z kt6rymi oferent moze silf zapoznac w siedzibie Udzielajllcego zam6wienia.

6. W ramach przedmiotu objlftego Postlfpowaniem konkursowym i wynagrodzenia okreslonego w umowie Oferentowi
posiadajllcemu tytuJ specjalisty w dziedzinie geriatrii i chor6b wewnlftrznych, powierzone zostan(J zadania kierO\\!nika
specjalilOcji dla lekaczy realizuj~cych w Oddziale geciatryczno - internislycznym pcogcam specjalilOcji w dziedzinie
geciatrii, 0 kt6rych mowa wart. 16m ustawy z dnia 5 grudnia 1996 c. 0 zawodach lekacza i lekarza dentysty (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 C., poz. 514 z potn. zm.) ocaz przepisach wykonawczych wydanych najego podslawie

RozdziallII. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofert~ sklada ofecent posiadaj~cy prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~cy odpowiednimi kwalifikacjami
(tytul specjalisty w dziedzinie geriatrii i chorob wewn~tr.znych). Warunkiem dopuszczenia do udzialu w
Postlfpowaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze prowadzonyrn przez wJasciw'l okrlfgowll radlf
lekarsk~ 0 wykonywaniu dzialalnoSci leczniczej w formie indywidualnej specjalistycznej pcaktyki lekarskiej, 0 kt6cej
mowa w przepisach ustawy a dzialalnosci leczniczej.

2. Oferta zlotona pczez ofecenta powinna bye kompletna, zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych SWKO
na fonnularzu udostlfpnionym przez Udzielajllcego zam6wienia oral zawierac wszystkie wymagane oswiadczcnia j

dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.
3. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalnejest zlotenie ofert alternatywnych.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferent sklada ofertlf zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczeg6Jowych warunkach konkursu ofert"
na fonnularzu udostlfpnionyrn przez Udzielaj(Jcego zamowienia.

2. Liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesillcu przez jednego oferenta powinna
wynosie:
a) w ramach godzin podstawoW)'ch - min. 150 godzin - w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych w godzinach

pomi~dzy 8.00 a 15:30 oraz
b) w ramach godzin dyzurowych. min. 132 godzin - w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych w godzinach

pomi,dzy 15:30 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni powszednie), ocaz pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia
nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~la)

3. Oferenci ponosZll wszelkie koszty zwi'lzane z przygotowaniem i zJozeniem oferty.
4. Ofertlf stanowi wypeJniony formularz oferty wg za1llczonego wzoru wraz z zal~cznikami wymienionymi w fonnularzu

oferty.
5. Oferta powinna bye spoc~dzona w spos6b przejczysty i czyrelny.
6. Ofert~ oraz wszystkie zal~czniki nalezy spoc~dzie w j~zyku polskim pod rygocem odrzucenia ofeny,

z wyl~czeniem poj~e medycznych.
7. Ofertlf oraz kai:d'J zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
8. Stcony oferty ocaz miejsca, w ktorych naniesione zostaly popcawki, podpisuje ofecent. Popcawki mog~ bye dokonane

jedynie poprzez przekreslenie bllfdnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
9. Oferent moze wprowadzie nniany lub wycofac zloionq ofert~. Zmiana oferty nastlfpuje poprzez zloi:enie nowej ofeny

zawierajllcej zmiany i uzupclnionej 0 adnotacjlf a wycofaniu oferty zJozonej wczeSniej. \Vycofanie oferty nast~puje
poprzez pisemne powiadomienie Udzielajqcego zamowienia a tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zJozenie nowej lub
wycofanie oferty maie nast(Jpic nie p6:iniej jednak niz przed uplywem terminu skJadania ofert. Wymogi oznaczenia
koperty opisane w pkt. 11 stosuje si~ odpowiednio.

10. Oferter wraz z wymaganymi zal(Jcznikami naleiy umidcic w zamknilftej kopercie opatrzonej napisem: "Kollkurs lIa
calodobowe specjalistycVle swiadczenia zdrowotlle w Oddziale gerilltrycZII)'m.internbitycznym w zakresie cllOrob
wewnrCTl.nycll igeriatr;; Szpitala Wol.•kiego" ipczeslae na adces: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.
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11. Udzielaj'lcy zam6wienia zastrzega, ii nie jest moiliwe J'lczenie swiadczenia usJug w ramach umowy 0 udzielenie
zamowienia oa swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnienicm na podstawie stosunku
praey zawartym z Udzielaj~eym zamowienia.

12. Oferta zlozona przez oferenta, z ktorym Szpital Wolski rozwi~1 umow~ na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w
zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le~eyeh po stronie
oferenta. podlega odrzueeniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALi\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

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

2. Dokumenty, 0 ktoryeh mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonej przez siebie za zgodnosc z oryginaJem.

3. \V celu sprawdzcnia autentyc1J1osci przedJozonych dokumentow Udzielaj'lcy zamowienia moie zai'ldac od oferenta
przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieeZ)1elna lub
budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosei.

4. Oferent jest zobowi~zany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiotow wykonuj~eyeh dzialalnose leeznie~ w formie
indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0

dziaJalnosci leczniczcj.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKI,ADANIA OFERT

I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. lOa do dnia 14.07.2021 r. do godz. II :30
2. Do bezposredniego kontaktowania si~z Oferentami ze strony Udzielaj'lcego zamowienia uprawniony jest Kierowoik

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

Rozdzial VII. TERMIN ZWli\ZANIA OFERTi\

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

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOWA

I. W eelu przcprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~ey zamowienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szezeg6lowe zasady praey komisji konkursowej i tryb post~powania okrdla "Regulamin praey Komisji konkursowej"

obowi'lzuj'lcy na podstawie zarZltdzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegaj~ea wyl~ezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanyeh w

"Regulaminie pracy komisji konkursowef'.
4. \V razie koniecznosci wyl<}czenia czJonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt6rych mowa w pkt. 3, nowego czlonka

komisji powoluje Udzielaj~ey zamowienia.
5. Udzielaj'lcy zam6wienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okrcslonym

w pkt. 30 i1e komisja konkursowa liczyc b~dzie.pomimo wyl<}czeniajej czlonka. co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj<}cy zam6wienia wskazuje nowego przewodnicz<}cego. jesli wyl<}czenie czlonka komisji konkursowej dotyczy

osoby pelni~eej t~ funkej~.
7. \V przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow'l brakow formalnych w zlotonej ofercie, Komisja konkursowa

wzywa oferenta do ich uzupeJnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zewn~trznej stronie internetowej
Szpitala Wolski ego pod adrcsem ","',",,"w.wolski.med.plpodaj<}c nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenta, stwierdzone W ofercie
braki oraz ostateczny termin ich usuni~cia.

8. \V przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj~ 0 odrzuceniu oferty
na zewn~trZl1ej stronie internetowej Szpitala \Volskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj(Jc nazw~ (imity i
nazwisko) skJadaj'Jcego odrzucon'} ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

Rozdzial IX. MIE,ISCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwareie zlozonyeh ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konfereneyjna
w dniu 14.07.2021 r. 0 godzinie 12:00.

Rozdzial X. I'ROPONOW ANA PRZEZ UDZIELAJi\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA CENA
JEDNOSTKOWA

I. Proponowana przez Udziclaj'lcego zam6wienia maksymalna cena za jedn'} godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych
wynosi:
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. 120,00 zl w zakresie udzielanych swiadczeri oraz za wykonywanie dodatkowych czynnosci w szczegolnosci:
udzial w organizacji pracy oddzialu, udzial w procesie adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych lekany; udzial
w nadzone nad prac~ kadry oddzialu podczas pelnion)'ch dyiurow, udzial w doszkalaniu personelu oddzialu,
wsp61praca ze wszystkimi komorkami organizac)'jnymi Szpitala ",' zakresie organizacyjnym oddzialu w dni
powszednie w godzinaeh pomil;dzy 8.00 a 15.30,
- 90,00 zl w zakresie .wiadezen udzielanyeh w dni powszednie w godzinaeh pomil;dzy 15.30 a 8.00 oraz mi~dzy 8:00
a 8:00 w soboty, niedziele i .wi~ta.

Ceny wskazane w pkt. 1 zostaly przyj~te w opareiu a wielko.e .rodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie .wiadezen
b~d~eyeh przedmiotem zam6wienia.

2. Ofetty zawieraj~ee eeny przekraezaj~ee kwoty wskazane w pkt. 1 umaje si~ za nieodpowiadajqee wymogom formalnym i
podlegajqee odrzueeniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny

I. Kwalifikaeje - 10 %
2. Doswiadczenie- 10%
3. Cena. 70%
4. Dost~pno.e - 10%
Maksymalna liezba punkt6w za oeen~ ofetty wynosi: 3,8 pkl.

Ad. 1. Kwalifikacje oferenta
Komisja konkursowa dokonujqe oeeny kwalifikaeji oferenta bierze pod uwag~ nast~pujqee dokumenty slanowiqee zal~ezniki
do formularza ofetty:

Tytul speejalisty w dziedzinie ehor6b wewn~trmyeh i geriatrii- 3 pkl.

lqczna Iiczba punk/ow motJiwa do uzyskania przy ocenie kwaJijikacji oferenta wynosi 3 pkt.

Ad. 2. Do.wiadezenie (D1)
Komisja konkursowa dokonuj'lc oceny jakosci udzielanych swiadczen bierze pod uwag~doswiadczenie oferenta wynikajllce
ze stazu zawodowego w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w zakresie chorob wewn~trznych. geriatrii w lecznictwie
stacjonamym.
Dokonuj~e oeeny jakosei na podstawie oswiadezenia oferenta (formularz ofetty) Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi
od 0 do 3 nkt. zoodnie z nastpnuiacvmi zaloieniami:

Stat zawodowy w udzielaniu 5wiadczeri w zakresie chorob wewn-rtnnych lub geriatrii w Liezba
lecznictwie stacionarnvrn ounkt6w
1 .5 lat I okt.
6-101at 2okt.
nowvie; 10 lat 3 okt.
W przypadku niepelnyeh lal kalendarzowyeh niepelne lata staiu praey zaokr~gla si~ w d61. Oferenei posiadajqey
doswiadczenie w udzielaniu swiadczeri w zakresie chor6b wewn~trznych w lecznictwie stacjonamym ponizej I roku z oceny
kryterium ,jakose" otrzymuj~ 0 punkt6w.

Ad. 2. Cena*( bez podalku VAT slanowi e.n~ netto)
Komisja konkursowa dokonujilc oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert zawierajilcych
propozycje cenowe za jedn'l godzin~ wykonywania swiadczcn przewyiszaj'lce wartosc srodkow przeznaczonych na
realizacj~ przedmiotu post~powania.
Dokonuj(Jc oecny cen proponowanych przez oferenta w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od I
do" pkt. zgodnie z nast~puj(Jeymi zaiozeniami:
Dla swiadczen zdrowotnych wykonywanych w ramach specjalistycznych swiadczen zdrowotnych:

I

~

Liczba punkt6w
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115,01 -120,00 zl loki.
110,01 -115,00 zI 2-01<1.
105,01 110,00 zI 3okl.
95,00 105,00 zl 4okl.

Ofeny zawieraj~ee propozyeje eenowe poniiej 95,00 zl zajedn~ godzin~ udzielania .wiadezen zdrowotnyeh b~d~ uznane za
oferty zawieraj'lce rRUleo nisk" cen~w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d'lpodlegaly odrzuceniu.
Dla .wiadezen zdrowotnyeh w ramaeh ealodobowyeh speejalistyeznyeh .wiadezen zdrowotnyeh:

Dla lelwrza posiadajqcego Iylul specjalisty w dziedzinie geria/rii i chorob wewnrtrznych, w dni powszednie w godzinach pomilf'dzy /5.30
08.00 w dni Dows:ednie ora: 8:00 a 8:00 w sobotv, nied:iele i .iwi<ta!
Cena----;:;-rGrn)nowana---;;-rzez oferenta Liczba ounklow
85,01 - 90,00 zl lOkI.
80,01 - 85,00 zl 2okt.
75,01 80,00 zl 3 okl.
70,00 - 75,00 zI 4 okl.

Ofcny zawieraj~ee propozyeje eenowe poniiej 70,00 zl zajedn~ godzin~ udzielania .wiadezen zdrowotnyeh b~d~ uznane za
ofeny zawieraj~ee ra~eo nisk~ cen~ w stosunku do przedmiolu zamowienia i b~d~ podlegaly odrzueeniu.

unklowLiczba
I kl.
2 kt.
3 kt.

120-129
130.139
140.150

Ad. 3. Oosl~pnose (02)
Dla swiadczen zdrowotnych w rarnach specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w Oddziale geriatryczno-internistycznym
wvkon wan eh w dni wszednie w odzinaeh omi dz 8.00 a 15.30
Suma Haici godzin oferowanych przcz oferenta zliczana dis
odzin wskazan ch omi dzv 8:00 - 15:30

unklowLiczb ••
1 kt.
2 kl.
3 kt.

48.73
74.98
99.132

Ad. 3. Dosl~pnose (02)
Dla swiadczen zdrowotnych w ramach specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w Oddziale geriatryczno-intemistycmym
wykonywanyeh w ealodobowyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh wykonywanyeh w dni powszednie w godzinaeh
pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w soboly, niedziele i .wi~ta w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia
nast ne 0:

Suma i10sci godzin oferowanych pnez ofcrcnta zliczana dla
odzin w,kazan ch om; dz 15:30 a 8:00 i 8:00 - 8:00

WO _ LpK x 10% + LpOI x 10% + LpC x 70%+ Lp02 x 10%

gdzie:
WO - Deena koncowa oferty
LpK - liezba punktow wynikajqea z oeeny kwalifikaeji oferen/a
LpDJ - liczba punk/ow wynikajqca z oceny dOSwiadezenie proponowanej przez oferenta
LpC - liczba punk/ow wynikajqea Z Deeny eeny proponowanej przez oferenta
Lp02 - liczba punk/ow wynikajqea z oeeny dostfpnosci iwiadezen udzie/anych przez oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF,CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

l. Rozstrzygnicycie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku postcrpowania konkursowego
zapewniajqcych realizacjcy zapotrzebowania Udzielajqcego zam6wienia odnosnie ilosci godzin wykonywania swiadczen
slanowi~eyeh przedmiot zam6wienia, ktorzy uzyskali l~eznie ze wszystkieh krytcriow najwi~ks~ ilo.e punktow.

2. Rozstrzygnicrcie konkursu ofert oglasza siC; w miejscu i tenninie okreslonym W ogloszeniu
o konkursie ofert, na tablicy ogloszen w siedzibic Udzielaj(Jcego zam6wienia oraz na zewnc;trmej stronie internetowej
Udzielaj~eego zam6wienia, podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsee zamieszkania i adres)
Oferenta/Oferent6w, kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrz,}'gni~cia ofert wyznacza sicrna dzien 23.07.2021 r. 0 J::;odzinie 12.00.
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4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje termin
i miejsce zawarcia i podpisania umowy.

S. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego a uniewamienie post~powania
konkursowego w przypadkaeh okreslonyeh w Regulaminie praey Komisji konkursowej.

6. W przypadku przekroezenia Iiezby godzin obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku wyboru
wi~kszej ilosei oferent6w ze wzgl~du na konieeznosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj~eyeh kryteria oeeny ofert na tym
samym poziomie punktowym, Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowie zawartej z tymi
oferentami w takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen, kt6ra umozliwi dostosowanie warunk6w umowy do
zapotrzebowania Udzielaj~cego zamowienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post~powania konkursowego, jednakze przed rozstrzyg",~elem konkursu. oferent moze zlozyc do komisji

konkursowej w terminie 7 clni roboczych od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w formic pisemnej
umotyv.rowany protest.

2. Protest zloteny po terrninie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci~gu 7 dni ad daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi

sktadaj'lcemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wyrnaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post'rpowanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba ie z lresci protestu wynika, ie jest

on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powlarza zaskarzon~ ezynnosc.
6. Ofere nt, moze zlozyc do Udzielaj~eego zam6wienia odwolanie dotye~ee rozstrzygni~eia konkursu w ci~gu 7 dni od

dnia ogloszenia 0 rozstrzygni'rciu.
7. Odwolanie zloione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w terrninie 7 dni ad dnia jego otrzyrnania. Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie

urnowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POST ANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotye~ee post~powania konkursowego przechowywane s~ w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia.
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Zalqcznik nr J do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr /07.1202/

z dnia 12.07.202/ r.

Warszawa, dnia .

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

OFERTA

na udzielanic spccjalistycznycb swiadczcn zdrowotnycb w zakresie chorah wewn~trznych

i geriatrii w Oddziale gcriatryczno-internistycznym Szpitala Wolskicgo

Imi~ i nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykon Y'vania zawodu .

Specjalizacja w zakresie (stopien) .

Nr wpisu do rejestru ind)'\Vidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez wlasciwq

ORL.. .

Data rozpocz~cia dzialalnoki wg. eEl DG .

NiP REGO N .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondencji (0 ile nie pokr)'\Va si~ z adresem zamieszkania) .

Przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie specjalistycznych swiadezen zdrowotnycb w zakresie cbor6b

wewll~trznycb i geriatrii w Oddziale geriatryczno-internistycznym Szpitala Wolskiego, zgodnie z

przedllliotem zamowicnia wskazanym w Szczegolowych \Varunkach Konkursu Ofert, Da zasadach

okre.slonych we wzorze umowy oa udzielanie swiadczen zdrowotnych obj'tt)'ch konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, It:

I. Zapoznal si~ z tresciq ogloszenia 0 konkursie, SWKO oraz projektem umowy i nie zglasza zastrzezen.

2. Swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,

w miejscu wskazanym przcz Udzielajqccgo zam6wienia oraz przy uZyciu sp~tu naleZljcego do

Udzielajqcego zam6wienia.

3. Prowadzi ind)'\Vidualnq specjalistycznq praktyk~ lekarskq wpisanq do rejestru podmiot6w wykonujqcych

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

ofeny.

4. Swiadczen zdrowotnych udzielac b~dzie osobilcie.

5. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci c)'\Vilnej (oc) na minimalnq kwot~ gwarantowanq
w wysokosci (Zobowiqzuje si~ do przedlozenia kopii polisy oc w teominie
okre!lonym we wzorze umowy.)'

6. Oswiadcza, iz Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie
obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn leZljcych po stronie
oferenta.
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7. Deklaruje minimalnq i maksymalnq liczb~ godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesiqeu:

min godzin oraz max godzin - w zakresie udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz dodatkowyeh
ezynnosci w szezeg6lnos.i w zakresie udzialu w organizaeji pracy oddzialu, udzialu w procesie adaptaeji
zawodowej nowo zatrudnionych lekarzy; udzialu w nadzorze nad praeq kadry oddzialu podezas pelnionyeh
dytur6w, udzialu w doszkalaniu personelu oddzialu, wsp61praey ze wszystkimi kom6rkami organizaeyjnymi
Szpitala w zakresie organizaeyjnym oddzialu w Oddziale geriatryezno-intemistyeznym w dni powszednie
w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.30,

min godzin oraz max godzin - w zakresie udzielania swiadezen zdrowotnyeh w Oddziale
geriatrycznym-intemistyeznym w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni powszednie) oraz
pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta),

8. Proponuje nast~pujqeq kwot~ nale1nosci za realizaej~ zam6wienia:

wysokosc stawki w kwocie zl nello (r6wnowa:!ne z brullo) zajednq godzin~ wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.30.

wysokose stawki w kwoeie zl nello (r6wnowa:!ne z brullo) za jednq godzin~ wykonywania
swiadezen zdrowotnych w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni powszednie) oraz
pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nast~pnego (w soboty, niedziele i swi~ta),

9. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zalqeznikami od or 3, 3a do nr. .
10.Oswiadeza, ii swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tym konkursem udzielal w leeznietwie stacjonamym

przez okres Iat i zobowiqzuje si~ do okazania na Zlldanie Udzielajqeego zam6wienia
dokument6w potwierdzajqeych wskazanq ilose lat praktyki zawodowej.

ZALJ\CZNIKI:

I. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG - zal. IIr I,
2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonujqeyeh dzialalnose leezniezq - zgodnie z ustawq

o dzialalnosci leezniczej - prowadzonego przez ORL - zal. 'IT 2,
3. Kopie dokument6w dotyczqcyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanych kwalifikaeji, w tym

speejalizaeji, tj.:
.. dyplom ukonczenia szkoly wyzszej;
- prawo wykonywania zawodu lekarza;
- dokument potwierdzajqey uzyskanie tytulu specjalisty w dziedzinie geriatrii i tytulu specjalisty w
dziedzinie chor6b wewnlytrznych - zal. lIT 3,30, ... ,

4. Zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadczen zdrowotnyeh obj~tyeh
przedmiotem zam6wicnia - ;'01. IIf 4,

5. Kserokopia polisy OC lub zloione oswiadezenie 0 puedloieniu polisy - zal. IIr 5,
6. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferent udzielal swiadezen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie

w leeznietwie staejonamym z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadelOne .. zal. IIr 6.
• niepotrzebne skreslic

O~\\'i.d(zenie w)'konawC}' \\' zakresie wypelnienia obowl"zk6w infornucyjnych przewidzianych wart. IJ lub art. 14 HOllO
Oswiadczam, 1.cwypelnilem obowillZki informacyjne przcwidziane w art. 13 lub art. 14 ROOOI wabec os6b fizycznych. od kt6rych dane
osobowe bezpo~rednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia w niniejsZ)'Ol post~powaniu ••.

(pod pis ipieczrc oferenla)

I rozpoJZ4dzcnie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oehron)' os6b lizyezn)'eh w
lwi¥ku z przetwarzaniem danyeh osobow)'ch i w sprawic swobodnego przcplywu takich danych oraz uchylenia dyrekt)wy 951461\VE
(og6lne rozp0f"l4dzenie0 ochronie danych) (Oz. Un. UE L 119 z 04.05.2016, str. I).
•• W przypadku gdy ")'konawca nic przekazuje danych osobo")'ch innych ni:t bczposrednio jego dotycU\cych lub zachodzi wyl'lczenie
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stosowania obowiJlZkuinformacyjnego, stosownic do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO lrdci o~wiadczenia ••••')'konawca nie sklada
(usuni~cie tre~cio~wiadczenia np. przezjego ••••).kre~lenie).
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyreklora Szpilala Wolskiego nr 107/2021

z dnia /2.07.2021 r.

WZORUMOWY
NA UDZIELANIE SPEC.JALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W

ZAKRESIE CHOROB WEWNETRZNYCH I GERIATRII W ODDZIALE
GERIATRYCZNO- INTERNISTYCZNYM SZI'ITALA WOLSKIEGO

zawarta wdniu 2021 r.wWarszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Goslynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z
siedzib~ w Warszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17,01.2\1 Warszawa, wpisanym do rejeslru stowarzyszen,
innyeh organizaeji spoleeznyeh i zawodowyeh, fundaeji oraz samodzielnyeh publieznyeh zakladow opieki
zdrowolnej Krajowego Rejeslru S~dowego prowadzonego przez S~d Rejonowy dla m. Sl. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejeslru S~dowego pod nr KRS 0000226288, REGaN 011035381, NIP
527-10-45-483, reprezenlowanym przez:
Roberta Mazura - Dyreklora

zwanym dalej Udzielaj~eym zamowienia

a

Panem/~ , prowad~eym/~ dzialalnosc gospodare~ pod tirm~ " ", na podstawie
wpisu do Centralnej Ewideneji i Informaeji 0 Dzialalnosci Gospodarezej z siedzib~ pod adresem:
.....................................
Wpisanym/~ do rejestru podmiotow wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ nr , nr PWZ ,
Posiadaj~eyml~ NIP i REGaN .
Zwanyml~ dalej Przyjmuj~eym zamawienie

I~eznie zwanyeh Slronami

Przyjmujqcy zamowienie zostol wybrany w wyniku konkursu o/ert na udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych prze: podmioty okreSione w arl. 26 usl. I uslawy z dnia /5 kwielnia 2011 r. 0 dzialalnosei
leczniczej (Ieksljedn. Dz. U. z 2021 r., po:. 7// z pOin. :m.).

t.

2.

3.

~I
Przedmiotem niniejszej urnowy jest udzielenie zam6wienia na
- w dni powszednie w godzinaeh pomifdzy 8.00 a /5.30 na wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh w
Oddziale geriatryezno-internistyeznym w zakresie ehorab wewn~trznyeh i geriatrii oraz w zakresie
dodatkowyeh ezynnosei w szezegolnosei takieh jak udzial w organizaeji praey oddzialu geriatryezno •
internistyeznego. udzial w proeesie adaptaeji zawodowej nowo zatrudnionyeh lekarzy w oddziale
geriatryezno - internistyeznym; udzial w nadzorze nad prae~ kadry oddzialu podezas pelnionyeh dyturow,
udzia! w doszkalaniu personelu oddzialu geriatryezno - internistyeznego, wspolpraea ze wszystkimi
komorkami organizaeyjnymi Szpitala w zakresie organizaeyjnym oddzialu geriatryezno - intemislyeznego-
- w dni powszednie w god:inach ora= w god:inaeh pomifd=y /5.30 a 8.00 dnia naslfpnego (w dni
pows:ednie) ora=pomifdzy 8.00 a 8.00 dnia naslfpnego (w soboty, niedziele ISwifla) na wykonywanie
swiadczen zdrowotnych
zwanyeh dalej I~eznie swiadezeniami zdrowotnymi, dla paejentow Szpitala Wolskiego w szezeg61nosei dla
osob b~d~eyeh swiadezeniobioreami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierrnia 2004 r. 0
swiadezeniaeh opieki zdrowotnej tinansowanyeh ze srodkow publieznyeh.
Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zuje si~ do wykonywania swiadezen zdrowolnyeh, 0 ktoryeh mowa w usl.
I, polegaj~eyeh mi~dzy innymi na udzielaniu swiadezen zdrowotnyeh obejmuj~eyeh wst~pn~ diagnostyk~,
podj~eie leezenia w zakresie niezb~dnym do stabilizaeji funkeji tyeiowyeh, udzielaniu pozostalyeh
swiadezen zdrowotnyeh zwi~zanyeh z leezeniem paejenta oraz udzielaniu porad obejmuj~eyeh swiadezenia
diagnostyezno - terapeutyezne w zakresie geriatrii, ehorob wewn~trznyeh paejentom hospitalizowanym w w
Oddziale geriatryezno-internistyeznym, w godzinaeh wskazanyeh w ~IO usl. 2 umowy.
Swiadezenia, 0 ktoryeh mowa w usl. 2 udzielane b~d~ w eyklaeh trwaj~eyeh nie dlutej nit 24 kolejne
godziny, a kolejne eykle nie nast~puj~ bezposrednio jeden po drugim.
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4. W ramach udzielania swiadczen zdrowotnych stanowi~cych przedmiot niniejszej umowy Przyjmuj~cy
zamowienie jest zobowi~zany do przekazywania raportow lekarskich w sposob przyj~ty u Udzielaj~cego
zam6wienia.

5. Za wykonywanie czynnosci, 0 ktorych mowa w pkt. 4 Przyjmuj~cemu zamowienie nie przysluguje
dodatkowe wynagrodzenie.

6. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Przyjmuj~cy zamowienie jest zobowi~zany do pelnienia zadan
kierownika specjalizacji lekarzy odbywaj~cych specjalizacj~ z geriatrii w Szpitalu Wolskim, zgodnie z
program em specjalizacji oraz wymogami okreSlonymi wart. 16m. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 0
zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., pOl. 790 z poin. Zm.). Za wykonane
czynnosci, 0 ktorych mowa w niniejszym ust~pie Przyjmuj~cemu zamowienie przysluguje wynagrodzenie
okreslone stosowanie do obowi~zuj~cych w tym zakresie przepisow prawa i ktore zostanie okreSlone
odr~bnym dokumentem.

p
I. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zuje si~ do udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~I

w dniach i godzinach okreslonych w harmonogramie, spo~dzanym wedlug wzoru stanowi~cego Zal~cznik
nr I lub nr 3 do niniejszej umowy, na okresy miesi~czne w formie pisemnej, uzgodnionym z Ordynatorem
Oddzialu geriatryczno-intemistycznego lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zam6wienia,

2. Harmonogram, 0 kt6rych mowa w ust. 1 podlegaj~ kaidorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~cego zam6wienia, przed rozpocz~ciem miesi~ca kt6rego dotyc~.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ I niniejszej umowy
i oswiadcza, iz wykonywac je b~dzie z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied~
i standardami post~powania obowi~zujqcymi w zakresie chor6b wewn~trznych i geriatrii, na zasadach
wynikaj~cych z ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 790 z p6in.
zm.), ustawy 0 dzialalnosci leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z p6in. zm.), ustawy 0

swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., pOl. 1398
z p6in. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z p6in. zm.), i
innych przepis6w reguluj~cych zasady udzlelania swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie
b,d~cych przedsi~biorcami oraz ustawy 0 ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z
poin. zm.) i innych przepis6w reguluj~cych zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzlelania swiadczen
zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie b~d~cych przedsl~biorcami.

~4
I. Swiadczenia zdrowotne obj~te nmleJs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~cego zam6wienie

w siedzibie Szpltala Wolskiego, a w szczeg61nosci w Oddziale geriatryczno-intemistycznym przy uzyciu
sprz~tu medycznego oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu znana, stanowi~cych wlasnosc
Udzielaj~cego zamowlenia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczen
obj~tych niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zuje si~ do korzystania z pomieszczen oraz sprz~tu i aparatury
medycznej, nale~cych do Udzielaj~cego zamowienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach
okreSlonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medycznego nale~cego
do Udzielaj~cego zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinlonych przez Przyjmuj~cego
zam6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia 01.08.2021 r. do dn;a 31.07.2023 r.

~6
Zlecenia na badania diagnostyczne I transport b~d~ wystawiane przez Przyjmuj~cego zamowienie, wedlug zasad
obowi~zuj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia. z ktorymi Przyjmuj~cy zam6wienie zostal zapoznany.

p
I. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zuje sl, do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotnych

wskazanych w umowach zawartych przez Udzielaj~cego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i
innymi podmiotami oraz przepisach i zasadach obowi~zuj~cych u Udzielaj~cego zamowienia, z ktorymi to
zasadam; zostal zapoznany.

2. Na ~danie Udzielaj~cego zamowienia Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zany jest do przedstawienia
dokumentow wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy
przez Udzielaj~cego zamowienia.

~8
Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zuje si~ do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz
dokumentacji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi~zuj~cymi w podmiotach leczniczych
nieb~d~cych przedsi~biorcami oraz przepisami i zasadami obowi~zuj~cymi u Udzielaj~cego zamowienia, w tym
z uzyciem systemu informtycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~cymi procedur zwi~zanych z ochron~
danych osobowych.
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~9
I. Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.30,0 kt6ryeh

mowa w ~ I, Przyjmujqeemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie w kwoeie stanowiqeej
iloezyn wykonanej - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ I I - Iiezby godzin
udzielania swiadezen przez stawk~ za godzin~ w wysokosei zl brutto (slownie: ).

2. Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia nast~pnego w dni
powszednie oraz pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego w soboty, niedziele i swi~ta, 0 kt6ryeh mowa w
~ I, Przyjmujqeemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie w kwoeie stanowiqeej iloezyn
wykonanej - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II • Iiezby godzin udzielania
swiadezen przez stawk~ za godzin~ w wysokosci zl hrutto (slownie: ).

3. Naleznosci z tytulu realizaeji umowy Udzielajqey zam6wienia wyplaea, za miesiqe poprzedni, w terminie
do 14 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmujqeego zam6wienie prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 11. Potwierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezentatq Kaneelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

4. Naleznose za wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmujqeemu zam6wienie na jego
raehunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obciqzenia raehunku
bankowego Udzielajqeego zam6wienia.

~ 10
1. Minimalna ilose godzin w stosunku miesi~eznym przeznaezonyeh na wykonywanie swiadezen

zdrowotnyeh, 0 ktoryeh mowa w ~ I wynosi godzin - w zakresie udzielania swiadezen zdrowotnyeh
W Oddziale geriatryezno-intemistyeznym w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 8.00 a 15.30.
Przeci~tna maksymalna ilose godzin przewidzianyeh do realizaeji w stosunku miesi~eznym nie powinna
przekroezye godzin.

2. Minimalna ilose godzin w stosunku miesi~eznym przeznaezonyeh na wykonywanie swiadezen
zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~ I wynosi godzin - w zakresie udzielania swiadezen
zdrowotnyeh w Oddziale geriatryezno-intemistyeznym w godzinaeh pomi~dzy 15.30 a 8.00 dnia
nast~pnego (w dni powszednie) oraz pomi~dzy godz. 8.00 a godz. 8.00 dnia nast~pnego (w soboty,
niedziele i swi~ta). Przeci~tna maksymalna ilose godzin przewidzianyeh do realizaeji w stosunku
miesi~eznym nie powinna przekroezye godzin.

3. Szaeunkowa wartose przedmiotu umowy wynosi zl brutto (slownie: ) w okresie
jej trwania

4. Wynikaj~ee z ust. I zapotrzebowanie na ilose zakontraktowanyeh godzin udzielania swiadezen zdrowotnyeh
moze ulee zmniejszeniu w przypadkaeh uzasadnionyeh organizaejq funkejonowania kom6rki
organizaeyjnej, w kt6rej realizowane sq swiadezenia b~dt zrnniejszeniem srodk6w finansowyeh uzyskanyeh
od NFZ lub innyeh platnik6w.

5. Udzielaj~ey zam6wienia moze powierzyc Przyjmujqeemu zam6wienie wi~ks~ ilose swiadezen obj~tyeh
niniejs~ umowq skutkujqeyeh przekroezeniem ilosci godzin udzielania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6rej
mowa w us!. I, w ramaeh srodk6w pieni~znyeh przeznaezonyeh na ieh sfinansowanie poehod~eyeh z NFZ
lub od innyeh platnik6w, jednak nie wi~eej niz 0 30%, szaeunkowej wartosei przedmiotu umowy
wynikajqeej z ~ 9 us!. I. Zmiana wymaga spor~dzenia aneksu.

~II
I. Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzany jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdan z Iiezby godzin

udzielanyeh swiadezen zdrowotnyeh wg wzoru stanowi~cego zalqeznik nr 2 lub nr 4 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 kt6ryeh mowa w us!. I skladane sq po zakonezeniu miesiqea kalendarzowego oraz po

zatwierdzeniu, w terminie do 5 dnia roboezego kaZdego miesiqea za miesiqe poprzedni. Sprawozdania, po
weryfikaeji przepraeowanyeh godzin, zatwierdza Ordynator Oddzialu geriatrii lub inna osoba wskazana
przez Udzielajqeego zam6wienia.

Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzuje si~ do:
I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~cego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne

uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkieh danyeh i informaeji niezb~dnyeh do przeprowadzenia
kontroli,

2) noszenia imiennyeh identyfikator6w przekazanyeh przez Udzielajqeego zam6wienie w zwiqzku
z niniejs~ umowq i realizaeji pozostalyeh obowiqzk6w dotye~eyeh identyfikator6w okreslonyeh
w aktaeh wewn~trznyeh Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania proeedur obowiFuj~eyeh u Udzielajqeego zam6wienia zwiqzanyeh z wykonywaniem
swiadezen zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyeznej, z kt6rymi rna obowiFek zapoznae
si~ nie p6tniej, niz w pierwszym dniu obowiqzywania umowy.

~ 13
Przyjmujqey zam6wienie nie moze prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraezaj~eej poza zakres
umowy i konkureneyjnej wobee dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielajqeego zam6wienia.

~



~ 14
Udzielaj~ey zamowienia zobowi~zuje si, zabezpieezyc obslug, piel,gniarsk~ oraz administraeyjn~
i gospodare~ w zakresie niezb,dnym dla realizaeji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
I. Przy realizaeji zadan obj,tyeh niniejs~ umow~ Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~ny jest do wsp6lpraey
z personelem medyeznym zatrudnianym przez Udzielaj~eego zamowienia.

~ 16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnosc solidam~.
2. Przyjmuj~ey zamowienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyezyn leUjeyeh po jego stronie,

a w szezegolnosei wynikaj~ee z:
3. niewykonania lub niewJasciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego.
b. nieprawidlowego wystawiania reeept podlegaj~eyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
e. przedstawienia danyeh stanowi~eyeh podstaw, rozliezenia niezgodnie ze stanem faktyeznym,
d. nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w sposob nieprawidlowy

i niekompletny,
e. braku realizaeji zaleeen pokontrolnyeh,
f. nieprawidlowego wprowadzania danyeh zwi~zanyeh z realizaej~ proeedur, a wymaganyeh przez NFZ.

3. Udzielaj~ey zamowienia uprawniony jest do Ujdania od Przyjmuj~eego zamowienie pokrycia szkody
wyr~dzonej niewykonywaniem lub niewlaseiwym wykonywaniem przez Przyjmuheego zamowienie
niniejszej umowy, w tym m.in. kosztow swiadezen nieplaeonyeh przez NFZ lub innyeh platnikow z tego
tytulu oraz kar umownyeh i obowi¥kow odszkodowawezyeh nalozonyeh na Udzielaj~eego zamowienia
przez NFZ lub innyeh platnikow w umowaeh zawartyeh z Udzielaj~eym zamowienia.

4. Udzielaj~ey zamowienia uprawniony jest do Ujdania od Przyjmuj~eego zamowienie zaplaty kary umownej
za niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych
godzin praey z opomieniem, zawinione przez Przyjmuj~eego zamowienie przerwy w udzielaniu swiadezen
lub wezesniejsze opuszezenie Oddzialu geriatryezno - intemistyeznego, ktora to kara przysluguje
Udzielaj~eemu zamowienie niezaleznie od braku zaplaty za kazd~ rozpoez,t~ godzin, spomienia lub
niewykonywania praey. Wysokosc kary umownej za kazd~ rozpoe",t~ godzin, spomienia lub
niewykonywania praey wynosi 50% stawki godzinowej okreSlonej w ~ 9 ust. 1 umoW)'. Za szkody
przekraezaj~ee wysokosc ww. kary, Udzielaj~ey zamowienia uprawniony jest do doehodzenia
odszkodowania na zasadaeh ogolnyeh. W przypadku stwierdzenia PowYZszyeh naruszen Udzielaj~ey
zamowienie zastrzega sobie prawo potr~eenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturaeh
otrzymanyeh od Przyjmuj~eego Zmowienie.

~ 17
Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zany jest do:

I)

2)

3)

4)

I.

2.

I.

posiadania polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywilnej obejmuj~eej szkody b,d~ee
nast,pstwem udzielania swiadezen zdrowotnyeh albo niezgodnego z prawem zanieehania udzielania
swiadezen zdrowotnyeh - zgodnie z art. 25 ust. I pkt. 1 ustaW)' 0 dzialalnosci leezniezej oraz
Rozpor~dzenia Ministra Finansow z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi¥kowego ubezpieezenia
odpowiedzialnosci eywilnej podmiotu wykonuj~eego dzialalnosc leeznie~ (Dz. U. z 2019 r., poz. 866),
najpomiej w terminie 7 dni od daty zawareia umowy 0 ile powyzszy dokument nie zostal dol~ezony do
formularza oferty,
utrzymywania przez cary okres obowi(Jzywania niniejszej umowy staJej sumy gwarancyjnej oraz wartosci
ubezpieezenia okreSionyeh w przepisaeh, 0 ktoryeh mowa w pkt. I,
posiadania i przedlozenia zaswiadezenia lekarza medyeyny praey dotye~eego uprawnien zwi~zanyeh ze
swiadczeniem ustug i w tyro zakresie wymog6w sanitamo.epidemiologicmych,
zgloszenia w ksi,dze rejestrowej prowadzonej przez Okr,gow~ Rad, Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolski ego jako miejsea udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz przedlozenia Udzielaj~eemu zamowienia
dokumentu potwierdzaj~eego zlozenie wniosku 0 w/w wpis max. w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy pod rygorem rozwi~zania umowy, 0 ile powyZszy dokument nie zostal dol~ezony do formularza
oferty.

~ 18
W Z\viljzkuz udzielaniem swiadezen zdrowotnych obj<;tychzamowieniem PrzY,jmuj¥y zam6wienie uprawniony jest do
wyda\vaniapacjentom ,",,,iadezen 0 ezasowej niezdolnoScido pracy.
Recepty wystawiane pacjentom w zwi¥ku z \\)'kon)'\vaniem swiadezen obj<;tychniniej~ umo~ spolZ'ldzane ~ na
drukach i w systemaeh informatycznychudostwnianych przez Udzielaj¥Cgo zam6wienia

~ 19
Przyjmuj~ey zamowienie zobowi¥uje si, do zaehowania w tajemnicy wszelkieh informaeji, 0 ktoryeh
powzi~1 wiadomosc przy real izaej i postanowien niniejszej umowy i ktore stanowi~ tajemnie,
przedsi,biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy 0 zwalezaniu nieuezeiwej konkureneji (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1013) oraz podlegaj~ oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh, zgodnie
z wymogami obowi~zuj~eymi u Udzielaj~eego zamowienia.
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2. Udzielaj~ey zamowienia powierza Przyjmuj~eemu zamowienie dane osobowe paejenlow, obejmuj~ee dane
wyszezegolnione w rozpo~dzeniu Minislra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajow, zakresow
i wzorow dokumenlaeji medyeznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz uslawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowolnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh (Ieksl jedn. Dz. U z 2020 r.,
poz. 1398 z pOln. zm), klore 10 dane Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zuje si~ przetwarza6 zgodnie z
przepisami uslawy 0 oehronie danyeh osobowyeh.

3. Przyjmuj~ey zamowienie oswiadeza, ie znany jesl mu fakl, ii Iresc niniejszej umowy, a w szczegolnosei
przedmiol umowy i wysokosc wynagrodzenia slanowi~ informaej~ publiezn~ w rozumieniu art. I usl. I
uslawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dosl~pie do informaeji publieznej (Ieksl jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176
z pom. zm.), klora podlega udosl,pnieniu w Irybie przedmiolowej uslawy, z zaslrzeieniem usl. 4.

4. Przyjmuj~ey zamowienie wyraia zgod~ na udost,pnienie w Irybie uslawy, 0 klorej mowa w usl. 3,
zawartyeh w niniejszej umowie dOlye~eyeh go danyeh osobowyeh w zakresie obejmuj~eym imi~
i nazwisko, a lak:~e inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. Dla eelow zwi~zanyeh z realizaej~ umowy Udzielaj~ey zamowienia upowainia Przyjmuj~eego zamowienie
do przelwarzania danyeh osobowyeh paejenlow, klorym Przyjmuj~ey Zamowienie udzielac b~dzie
swiadezen zdrowolnyeh, w zakresie i dla eelow zwi~zanyeh z realizaej~ zleeonyeh niniejs~ umow~
swiadezen zdrowotnych oraz wymaganyeh siosownymi przepisami uSlawy 0 prawaeh paejenla i Rzeezniku
Prawa Paejenla, uslawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowolnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh.
Przetwarzanie danyeh osobowyeh przez Przyjmuj~eego zamowienie dokonywane jesl w formie papierowej
oraz na sprz,eie informalyeznym nalei~eym do Udzielaj~eego zamowienia i podlega przepisom reguluj~eym
zasady oehrony danyeh osobowyeh i proeedurom obowi~zuj~eym u Udzielaj~eego zamowienia i z tego
Iytulu Przyjmuj~ey zamowienie ponosi odpowiedzialnosc wynikaj~e~ z ww. przepisow oraz przepisow
dotye~eyeh oehrony danyeh osobowyeh. Upowainienie do przetwarzania danyeh osobowyeh oraz
Oswiadezenie podpisane przez Przyjmuj~eego zamowienie slanowi~ inlegraln~ ez,s6 umowy.

~20
I. Przyjmuj~ey zamowienie uprawniony jesl do przerw w wykonywaniu swiadezen:

a) przerwy nie przekraezaj~eej I~eznie 30 dni kalendarzowyeh przypadaj~eej w okresie obowi~zywania
niniejszej umowy z zastrzeZeniem ust. 2,

b) przerwy zwi~zanej z potwierdzonym udzialem Przyjmuj~cego zamowienie w szkoleniach, sympozjaeh,
zjazdaeh z zaslrzeieniem usl. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 klorej mowa w usl. I wymaga zgody Udzielaj~eego zamowienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunkow umowy nie udzielanie swiadezen zdrowolnyeh w dniaeh i godzinaeh, 0

kloryeh mowa w ~ 2, przez Przyjmuj~eego zamowienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania
swiadezen spowodowanyeh ehorob~, udokumentowanyeh zaSwiadezeniem lekarskim, 0 He Przyjmuj~ey
zam6wienie niezwlocznie pO\,,'iadomi0 tyro fakcie Udzielaj~cego zamowienia,

~ 21
Udzielaj~ey zamowienia uprawniony jesl do odsuni~eia Przyjmuj~eego zamowienie od wykonywania swiadezen
zdrowotnyeh, na czas przeprowadzenia posl,powania wyjasniaj~eego, w przypadku gdy do Udzielaj~eego
zamowienia wplynie skarga lub zaslrzeienie dOlyc~ee sposobu wykonywania, przez Przyjmuj~eego
zamowienie, swiadezen zdrowolnyeh obj,tyeh niniejsz~ umow~, w tym zwi~zanyeh z prowadzeniem
dokumenlaeji medyeznej b~dt przekazywaniem danyeh wymaganych przez NFZ.

~22
Umowa ulega rozwi~iu w nast,puj~ych przwadkaeh:
I)
2)
3)
4)

5)

6)

I.

z uplywem czasu, na ktory zostala lOwarta,
na mocy porozumienia Stron.
w wyniku oswiadczenia kaidej ze Stron z zachowaniem3 miesi~ego okresu "}POwiedzenia,
w wyniku oSwiadezenia Udzielaj~cego zamowienia z zaehowaniem tygodniowego okresu "}POwiedzenia z przyczyn
stanowi~ych rni:jce naruszeniewarunkow urnowy, le"'leychpo stronie Przximuj~o zamowienie, a dotyc~ych:
a ograniczeniadost,pnoSci Sv,;adezeli,lOw,tenia iehzakresu lub ich niewlaSciwejiloSciijakoSci;
b. nie przedstawianiaw ustalonym niniej~ urnow~lerminiewymaganych sprawQzdaJ\i informacji;
e. uzasadnionyeh skarg pacjent6w, uznanyeh przez Udzielaj~o zamowienia >godnie z procedurami przxi<;tyn1iw

Szpitalu Wolskim, jcili zwi~e Sll one z naruszeniem postanowieJ\ niniejszej um<>wylub przepis6w praw"
reguluj~eychzasady wykonywania sw;adezen zdrowomych.

d. w pfZ)-padkunie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6rymmowa w ~2 urnowy.
w wyniku oswiadezenia Udzielaj~go zamow;enia z lOehowaniem miesi~ego okresu "}POwiedzenia, jeteli
Przximuj~y zamowienie narusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia um<>wy,islome dla zapewnienia
prawidlowejrealizacjiprzedmiotu zamowienia,
z dniem nast,puj~C)m po dniu, w kt6rym ~ilo przekroczeniewanoSciurnowy.

~23
Udzielaj~y zamowienia uprawniony jest do rozwiljZllllieurnowy bez "}POwiedzenia ze skutkiem natychmiastowym,
jeteli Przximuj~y zamowienie rni:jeo narusza istomepostanowieniaurnowy, tj.:
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I) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6sl prawa i obowi~zki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielaj~cego

zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okreSionych w S 17 usl. 1,2 i 4 umowy,
4) ra!~co naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za r34ce naruszenie pozostalych istotnych postanowieri umowy, 0 kt6rych mowa w usl. 1 pkl. 4 umaje si~
naruszenie obowi~zk6w wynikaj~cych z S 3 i S 19 usl. 1 niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~cy
zam6wienie nie zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego
zaprzestania lub naruszenie obowi~zk6w zwi~zanych z bezpieczeristwem pacjent6w.

p4
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w
kt6rym ulegnie rozwi~zaniu umowa zawarta przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Oswiadczenie 0 rozwi~zaniu umowy w tym trybie Udzielaj~cy zam6wienia zlo!y Przyjmuj~cemu
zam6wienie na piSmie, niezwlocmie po uzyskaniu stosownej informacjL

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

p6
I. W zakresie nieuregulowanym n,"leJs~ umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy

powolane w niniejszej umowie.
2. Realizacj~ obowi~zk6w wynikaj~cych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~cy zam6wienie.

p7
Umow~ spo~dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla ka!dej ze stron.

pS
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewamoscL

p9
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy, kt6rych nie uda si~ zalatwi" polubownie, rozpatruje S~d
powszechny wlasciwy dla siedziby Udzielaj~cego zam6wienia.

Przyjmuj~cy zam6wienie: Udzielaj~cy zam6wienia:
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Klauzula informac)'jna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. I Og61nego Rozpof74dzenia 0 Ochronie Danych (RODO) informujemy, ie:
1) Administratorcm danych osobo",)'ch Przyjmujllccgo zam6wienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gosl)'nskiej Samodzielny Publiczn)'
Zaklad Opieki Zdrowotnej z siedzibll przy ul. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa;
2) Administrator w)'znaezyl Inspektora Ochrony Dan)'ch, z kt6rym mogll si~ Panslwo kontaktowat w sprawach przetwarzania Pailstwa
danych osobowych za po~rednictwem poczty e1ektronicznej: iod@wolski.med,pl;
3) Administrator b~dzie przetwarzal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) RODO w zw. z art. 26 Usta",y z dnia 15 l"\\'ietnia
2011 r. 0 dzialalnoSci Icezniczej, Ij. przetwarzaniejest nie~dne w ce1u wykonania umowy. kt6rcj stronlljest osoba.,l16rej dane dotycl4.lub
do podjr;cia dzialan na illdanie osoby, kt6rej dane dotycz4, przed zawarciem umo",)' oraz przetwarzanie jest niezb~dne do w)"pelnienia
obowilJZku pra"'nego cilli4cego na administratorze;
4) Dane osobowe mogll byt udost~pnione innym upravo11ion}m podmiotom, na podstawie przepis6w prawa, a tak.ie podmiotom, z kt61)mi
administrator zawarl umow~ w zwil}1.ku z realizacjll uslug na rzecz administratora (np. kancelarill prawnlJ, dostawc'l oprogramowania,
ze",n~trznym aud)10rem);
5) Administrator nie zamierza przekaz)'wa~ danych osobowych do pailstwa tr7.eciego lub organil.3eji mir;dl}llarodowej;
6) Przyjmujllcy zam6wienie rna prawo uzyska~ kopic;'swoich danyeh osobowyeh w siedz.ibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO infonnujemy. ie:
I) Pailstwa dane osobowe br;dll przechowywane przez okres 10 lat od konea roku kalendarzowego, w kt6rym umowa zostala wykonana.
chyba 1:eniel.bc;dny br;dzie dluiSZY okrcs przetwarzania np. Z uwagi na dochod1.enie roszczen.
2) Przyjrnujqcemu 1.am6wienie przysluguje prawo dost~pu do trc~ci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwauania, a talie
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urz~du Oehrony Danych Osobow)'ch;
3) Podanie danych osoboW)'ch jest dobrowolne. jednakte niezberdne do zawarcia umo\\o)'. Konsckwencjll niepodania danych osobo\\o)'ch
~d1.ie brak realizacji umo\\)';
4) Administrator nic podejrnuje decyzji w spos6b zautomatyzowany W oparciu 0 dane osobowe Przyjmujlleego zam6wienie.

data ipodpis Przyjmuhctgo Umowitni('
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Zalqcznik nr 1 do umowy na udzielanie
specjalistycznych iwiadczen zdrowotnych w
Oddzia/e geriatryczno-inlernistycznym
Szpita/a lVo/skiego

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

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

rn icsill c .••........•........... ro k .

rimie i nazwisko Iekarza)
DZIEN OD GODZINY*: DO GODZINY*: SUMAGODZIN

W DANYM DNIU*

Razem
•wpis obejrnuje wylqcznie peine godziny lub 0,5 godz.

piecz~c i podpis lekarza



Zalqcznik nr 2 do umowy na udzielanie
Specja/istycznych iwiadczen zdrowotnych w Oddziale
geriatryczno-internistycznym Szpitala Wo/skiego

MIESI~CZNE SI'RA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZE' ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE GERIATRYCZNO-INTERNISTYCZNYM SZPfTALA WOLSKIEGO

w godzinach pomi~dz)' 15:30 a 8:00 lub 8:00 a 8:00

m icsiq c .....•...............•. ro k .

(imilt i nazwisko lckarza )

DZIEN OD GODZINY* DO GODZINY* SUMAGODZIN
W DANYM DNW*

Razem

• wpis obcjmuje w)'IQcznic peine godzin)' lub 0.5 godz.

ezy uzupefniono dokumcntacj~ medycznll: 0 - tak / 0 - nie •• I
*WJ _ zavlUczyc odpowieclllie

pjecz~c j podpis lekarza



Zalqcznik nr 3 do umowy na udzielanie
specjalistyc::nych swiadczen zdrowotnych w Odd::iale
geriatryczno-internistyc::nym Szpitala iVo/skiego

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

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

micsill c.............. ......•.. ro k ...................•....•..•..•..•.......

(imit; i nazwisko Jekarza)

DZIEN 00 GODZINY*: DO GODZINY*: SUMA GODZIN
W DANYM DNIU*

Razcm
WPlS obeJrnuJe wylllczme peIne godzmy Iub 0,5 godz.

piecz~c i podpis lekarza



Zalqcznik nr 4 do umowy na udzielanie specjalistycznych
swiadc:en :drowotnych w Odd:iale geriatryc:no-
internistycznym S:pitala Wolskiego

MIESI~CZNE SI'RA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE GERIATRYCZNO-INTERNISTYCZNYM SZPITALA WOLSKIEGO

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

m ies ill c ..•..•..•..•.....••.... ro k •..••.....•..••.....•..•..•.•••...••.•.••

(irnilY i nazwisko Ickarza )

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

Razem
WPIS obeJrnuJe wyl<}c7JUe peine godzmy lub 0,5 godz.

Czy uzupelniono dokumentacj~ medycz",,: 0 - tak I 0 - nie **)
.",) - ZOZlIllClJ'C odpowiet/llie

piecz~c ipodpis lekarza


