
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpilala Wolskiego nr 94/2021

z dnia 06.07.2021 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

PROKTOLOGII POLEGAJi\CYCH NA WYKONYWANIU BADAN, ZABIEGOW
I KONSUL TACJI SPECJALISTYCZNYCH W PORADNI PROKTOLOGICZNEJ I
ODDZIALACH SZPITALA W TYM W ODDZIALE CHIRURGII OGOLNEJ I

ONKOLOGICZNEJ Z CZF;SCIi\ URAZOWi\ SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE
l. Niniejsze szczeg6towe warunki konkursu ofert oa zawieranie um6w oa udzjelanie specjalistycznych swiadczen

zdrowotnych w zakresie proktologii polegajqcych na wykonywaniu badan, zabieg6w, konsultacji specjalistycznych
w Poradni proktologicznej i Oddzialach Szpitala m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert,
b) kryteria oceny ofert,
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwiqune ze sposobem przygotowania oferty i trybem ich skladania,
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolarl zwiqzanych z tymi czynnosciami

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

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej
(tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 711 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, 146 us!. 1, art. 147 - 150, 151 us!. 1,2 i 4 - 6, art.
152,153 i art. 154 us!. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodk6w publicznych (tekst jedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 1398 z poin. zm.) oraz zarzqdzenia Oyreklora Szpitala
Wolskiego Nr 94/2021 z dni. 06.07.2021 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na udzielanie specjalistycznych
swiadczen zdrowotnych w zakresie proktologii polegajqcych na wykonywaniu badan, zabieg6w, konsultacji
specjalistycznych w Poradni proktologicznej i Oddzialach Szpitala w tym w Oddziale Chirurgii Og61nej
i Onkologicznej z CZl;sci~urazow::Joraz przeprowadzenia konkursu ofen oa wykonywanie swiadczen zdrowotnych w
przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zarZ(Jdzeniem.

4. Udzielajqcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed lerminem skladania ofert, przesuni~cia
terminu skladania ofert, uniewainienia post~powania konkursowego oraz przesunil;cia tenninu rozstrzygnil;cia
post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie maj'l przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.
6. lIekroc w "Szczeg610wych warunkach konkursu ofert" oraz w zalqcznikach do tego dokumentujest mowa 0:

I) of.rencie - to rozumie si~ przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonujqcy dzialalnosc leczniczq w formie indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej.

2) Udzielajqcym zamowi.nia • rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostyrlskiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) swiadczeniach zdrowotnych - rozumie si~ przez to swiadczenia, 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych, obejmujqce na specjalistyczne
swiadczenia zdrowotne w zakresie proktologii polegajqcych na wykonywaniu badail, zabieg6w, konsultacji
specjalistycznych w Poradni proktologicznej i Oddzialach Szpitala Wolski ego, w szczeg61nosci dla os6b b~dqcych
swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeoiach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodk6w publicznych; CPV - 85121200.5

4) formularzu oferty • rozumie s;~ przez to obowi~zujqcy formularz oferty przygotowany przez Udzielajqcego
zam6wienia, stanowi'lcy zal~cznik or 3 do zarUJdzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych";

5) umowie - rozumie si~przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj'lcego zam6wienia, staoowi'lcy zal1\cznik
n r 4 do zarl4dzenia wskazanego w pkt. 3 ••Postanowien og6Inych".

Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO i WARUNKJ REALIZACJI
SWIADCZEN
I. Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie proktologii

polegajqcych na wykonywaniu badarl, zabieg6w, konsultacji specjalistycznych w Poradn; proktologicznej
i Oddzialach Szpilala w tym w Oddziale Chirurgii Og61nej i Onkologicznej z cz~sciq urazowq Szpitala Wolskiego.
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2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowiqeyeh przedmiol zam6wienia obejmuje okres od dnia 01.08.2021 r.
do dnia 31.07.2022 r.

3. 4czna szacunkowa liewa punkt6w NFZ do wykonania w Poradni proktologieznej przeci~ie w miesiqcu wynosi 14000 pkL
4. Lqezna szaeunkowa liewa zabieg6w i konsultaeji proklologieznyeh do wykonania srednio w miesiqeu w dni

powszednie dla paejenl6w hospilalizowanyeh w Szpitalu wynosi:
5 konsultaeji w oddzlalach szpllalnych,
16 zabieg6w operacyjnych- oddzial chirurgii og61nej i onkologicznej z cz~sci~ urazow~

5. Udzielajqey zam6wienia uSlala nasl~pujqee warunki realizaeji swiadezen:
a. Swiadezenia obejmujqee poradylbadania udzielane w Poradni proktologieznej (wg. wyeeny punku NFZ)

realizowane b~dq w nasl~pujqee dni tygodnia i godziny:

Dzid tygodnia lIoU godzin Godziny pracy

Poniedzialek 5 8:30- 13:30
Wlorek 2 14:30-16:30

Czwartek 45 9:00- 13:30

b. Konsultaeje paejent6w hospilalizowanyeh w Oddzialach Szpilala. w Iym ewentualnie polqezone
z wykonywaniem rektoskopii, realizowane b~dq w ezasie wynikaheym z wymog6w wskazanyeh w usl. 5 lit.
a. niniejszego Rozdzialu.

e. Zabiegi operaeyjne (zabiegi planowe) wybrani oferenci b~dq mogli wykonywae w dniu tygodnia
wyznaezonym przez Udzielajqeego zam6wienia ti. - w SRODY - w godzinie uzgodnionej uprzednio z
Ordynalorem Oddzialu Chirurgii og61nej i onkologicznej z ez~seiq urazowq.

6. Minimalna liczba punkt6w NFZ do wykonania w miesi~cu w zakresie udzielania powierzonych umowll swiadczen
zdrowolnyeh w Poradni proktologieznej przezjednego oferenla nie powinna bye mniejsza nii 7000 pkl.

7. Minimalna liewa konsultaeji i zabieg6w do wykonania w miesi~eu dla paejenl6w hospitalizowanyeh w Szpilalu przez
I oferenta wynosi: 5.

8. W wyniku przeprowadzonego posl~powania konkursowego zoslanq wybrane maksymalnie dwie najkorzystniejsze
oferty, zawierajqee propozyeje eenowe znajdujqee pokrycie w wielkosci srodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie
przedmiotu zam6wienia.

9. Szezeg610we warunki wykonywania swiadezen okreslajq odpowiednie przepisy, a w szezeg61nosci przepisy uSlawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh oraz
poslanowienia um6w zawartyeh przez Szpilal Wolski z Mazowieekim Oddzialem Wojew6dzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia (MOW NFZ), z kl6rymi oferent moie si~ zapoznae w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.

10. Udzielajqcy zam6wienia, uwzgl~dniajqe warunki realizaeji zam6wienia zawarte w zlozonyeh ofertaeh, zaslrzega sobie
prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych z oferentami wylonionymi w wyniku niniejszego
post~powania konkursowego, ilosei punkl6w przeznaezonyeh do realizaeji przedmiotu zam6wienia, przypadajqeyeh
do wykonania przez danego oferenta.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENT6w
I. Ofert~ sklada oferent dysponujqey odpowiednimi kwalifikaejami i uprawnieniami (oferent posiada tylul specjalisly

w dziedzinie chirurgii og61nej, posiada minimum 3 letnii\ praktyktt lekarsklJ: w dziedzinie proktologii oraz
posiada certyfikat wydany pnez odpowiednie towarzystwo naukowe potwierdzajJtcy uprawnienia do
wykonyw.nia badaII i zabieg6w proktologicznych) do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh
przedmiotem zam6wienia w zakresie objcrtym postcrpowaniem konkursow)1Tl.

2. Warunkiem dopuszczenia do udziaru W post~powaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze
prowadzonym przez wlaSeiwq okr~gowq rad~ lekarskq 0 wykonywaniu dzialalnosci leezniezej w formie
indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisaeh ustawy 0 dzia/alnosci leczniezej.

3. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna. zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielajqeego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w S\VKO oraz w treSci fonnularza ofertowego.

4. W niniejszym posl~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zloienie ofert altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferenl sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okr.slonymi w "Szezeg6/owyeh warunkaeh konkursu ofert"

na fonnularzu udostc;pnionym przez Udzielaj(Jcego zam6wienia.
2. Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
3. Ofert~ stanowi wypetniony fonnularz oferty wg zat(Jczonego wzoru wraz zat(Jcznikami wymienionymi w formularzu

oferty.
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4. Oferta winna bye sporZljdzona w sposob przejrzysty i czytelny.
5. Ofert~ oraz wszystkie zal~czniki naleZy sp0rZljdzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,

z wyl~czeniem poj~e medycznych.
6. Ofert~ oraz kazd~ zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
7. Strony oferty oraz miejsca, w ktorych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonane

jedynie poprzez przekreSienie bl~dnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
8. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wycofae zlozon~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlozenie nowej oferty

zawieraj~cej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacj~ 0 wycofaniu oferty zlozonej wczeSniej. Wycofanie oferty nast~puje
poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~cego zamowienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zlozenie nowej lub
wycofanie oferty moze nast~pie nie poiniej jednak niz przed uplywem terminu skladania ofert. Wymogi oznaczenia
koperty opisane w pkt. 9 stosuje si~ odpowiednio.

9. Ofert~ wraz z wymaganymi zatllcznikami oaleZy umiescic w zamknj~tej kopercie opatrzonej napisem: "Konkurs no
specjalisfyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie prok/a/ogii polegajqC}'ch no wykonywaniu badon, zabiegow
Ikonsultacji specjulistycznych w Paradnl praktologlcznej IOddzlulach Szpitala w tym w Odduale Chlrurgil Ogolnej
I Onkologicznej z czfsciq urazowq Szpltala Wolsklego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. M. Kasprzaka 17,01.
211 Warszawa lub dostarczye osobiscie.

10. Udzielaj'lcy zam6wienia zastrzega, it nie jest moiliwe t'Jczenie swiadczenia ustug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia oa swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem oa podstawie
stosunku pracy zawartym z Udzielaj~cym zamowienia.

II. Oferta zlozona przez oferenta, z ktorym Szpital Wolski rozwi~zal umow~ na udzielanie swiadczeri zdrowotnych
w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym, z przyczyn le4cych po
stronie oferenta - podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. W celu uznania. ze oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi~zany jest dol~czye do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
2. Ookumenty, 0 ktorych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii

poswiadczonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.
3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedlozonych dokument6w Udzielaj~cy zamowienia moze zailjdae od oferenta

przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosci.

4. Oferent jest zobowi~zany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiotow wykonuj~cych dzialalnose lecznic~
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolski ego, Paw. II, pok. IDa do dnia 131ipca 2021 r, do godz. 10.00.
2. 00 bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~cego zamowienia uprawniony jest Ozial Kadr

i Szkoleri, tel. 022.38.94-888.

Rozdzial VB. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\
Oferent zwi~zany jest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VllI. KOMlSJA KONKURSOW A
1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zamowienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczegolowe zasady pracy komisji konkursowej i tryb post~powania okreSia "Regulamin pracy Komisji konkursowej"

obowi~zuj(Jcy na podstawie zarZlldzenia wskazanego w pkt. 3 nPostanowien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w

"Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie koniecznosci wyl~czenia cztonka komisji konkursowej z przyczyn. 0 kt6rych mowa w pkt. 3, nowego czlonka

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

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa Iiczye b~dzie, pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zamowienia wskazuje nowego przewodnicZljcego, jeW wyl~czenie czlonka komisji konkursowej dotyczy

osoby pelni~cej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow'} brak6w formalnych w zloZonej ofercie, Komisja konkursowa

wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zewn~trznej stronie intemetowej
Szpitala Wolski ego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenta, stwierdzone
W ofercie braki oraz ostateczny termin ich usuni~cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieSZC1..8informacj~ 0 odrzuceniu
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ofeny na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj~e nazw~
(imi~ i nazwisko) skladaj~eego odrzueon~ ofen~ oraz przyezyn~ odrzueenia ofeny.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwareie z1oronyeh ofen nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II
w dniu 13.07.2021 r. 0 godzinie 11.30.

pok. lOa

Rozdz;al X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA CENA
JEDNOSTKOWA

Proponowana przez Udzielaj~eego zarnowienia maksymalna eena jednostkowa (ktora bez podatku VAT jest rownorz~dna
z kwot~ netto) wynosi:

- 340,00 zl brulto - lo wykonanie 1 lObiegu operaeyjnego w Oddziale Chirurgii ogolnej i
onkologieznej z ez~sci~ urazow~ Szpitala Wolskiego w ramaeh,

100,00 zl brutto - lo I konsultaej~ paejenta hospitalizowanego w Oddzialaeh Szpitala (konsultaeja
speejalistyezna lub konsultaeja wraz z rektoskopi~),

0,60 zl brulto - lo I punkt NFl wykonany, prawidlowo sprawozdany i wskazany w Poradni
proktologieznej,

Ofeny lOwieraj~ee eeny przekraelOj~ee w/w kwoty maksymalne oraz lOwieraj~ee propozyeje eenowe ponitej kwot
minimalnyeh traktowane b~d~ jako ofeny lOwieraj~ee ra4eo nisk~ een~, ktore nie odpowiadaj~ wymogom formalnym i
podlegaj~ odrzueeniu.

Informaeja dodatkowa
Przewidziane w projekcie umowy wynagrodzenie za udzielenie jednego swiadczenia osobom uprawnionym do swiadczen
zdrowotnyeh na innej podstawie nit umowa z NFl (tj. umowy lOwane przez Szpital Wolski z p1atnikami innymi nit NFl.
swiadezenia komereyjne) ustalono w wysokoSci 50% wanosei oplaty pobieranej przez Szpital i wskazanej w aktualnie
wydanym i opublikowanym eenniku swiadezen zdrowotnyeh.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny
1. Doswiadezenie - 20%
2. Cena CI - 20%
3. Cena C2 - 40%
4. Dost~pnose D1 - 10%
5. Dost~pnose D2 - 10%

Maksymalna liezba punktow lo oeen~ ofeny wynosi: 4,00 pkt.

Ad.!. Doswiadezenie E
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny doswiadezenia oferenta bierze pod uwag~ ilose lat praey oferenta przy
wykonywaniu badan i lObiegow proktologieznyeh.
Dokonuj~e oceny doswiadezenia na podstawi. oswiadezenia oferenta (formularz ofeny) Komisja Konkursowa przyznaje
oferentowi od I do 4 kL Z odnie z nast u. c i zalozeniami:
Doswiadezenie w kon aniu swiadezen roklolo iezn eh Liezba unklow
3 - 5 lal I kt.
6 - 9 lal 2 kl.
10-121al 3 kt.
ow to' 12 lal 4 kt.

W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepe/ne lata statu praey lOokr~gla si~ w dol. Ofeny osob posiadaj~eyeh
doswiadezenie w praey przy wykonywaniu badatl i lObiegow proktologieznyeh ponitej 3 lat zostan~ odrzueone jako
niespelniaj~ee wymogow.

Ad.2a. Cena CI (kwola brulto rownorz~dna z kwotq netto)
Komisja Konkursowa dokonuj~e oeeny ofeny pod wzgl~dem proponowanyeh przez oferenta een kieruje si~ bilansem
proponowanych przez oferenta cen za wykonanie konsultacji lub zabiegu. wg ponizszego wzoru:

CI = (PCK + PCZ)
gdzie: PCK - proponowana cena za wykonanie I KONSULTACJI,

pel - proponowana cena za wykonanie J Z4.BI£G U.
el- bilans cen za zabiegi j konsu/lacje
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Dokonuj~e oeeny bilansu een proponowanyeh przez oferenta w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje
'dd k d 'hoferentowl 0 I 04 pi t, zgo nie z nasteoulacvm sc ematem:

Bilans cen Liczba punkt6w
400,0 I - 440,00 zl I pkt.
360,0 I - 400,00 zl 2 okt.
320,0 I - 360,00 zl 3 pkt.
280,00 - 320,00 zl 4okt.

unkt6wLiczha
I kt.
2 kt.
3 kt.
4 kt.

Ad. 2b. Ceo a C2 (kwota brulto r6woorz~dna z kwot~ oelto)
Komisja konkursowa dokonuj~c oeeny een zaproponowanyeh przez oferenta nie bierze pod uwag, ofert zawieraj~eyeh
propozyeje eenowe za jeden punkt rozliezeniowy wykonany. prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ,
przewyi:szaj~ee wartose srodk6w przeznaezonyeh na realizaej, przedmiotu post,powania,
Dokonuj(Jc Deeoy ceny proponowanej przez oferenta w formularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od
1 do 4 kt. Z odnie z nast u' c mi zalozeniami:
CeRa ro onowana rzez oferenta za 1 unkt w Poradni
0,55 - 0,60 zl
0,48 - 0,54 zl
0,41 - 0,47 zI
0,35 - 0,40 zl

Ad. 3a. Dosl~pno;e DI
Komisja Konkursowa dokonuj~e oeeny oferty pod wzgl,dem proponowanych przez oferenta ilosci wykonywania zabieg6w
i konsultaeji kieruje si, bilansem proponowanyeh przez oferenta deklarowanej ilosci wykonywania konsultaeji i zabieg6w,
wg ponizszego wzoru:

DI = (PIK + PIZl
gdzie: PIK - proponowana i/o.!cwylwnywanych KONSULTACJI,

P1Z - proponowana i/o.!c wylwnywanych ZABIEG6w.
DI - bilans proponowanych i10sci wykonywanych konsultacji i zabiegow.

Dokonuj'Jc oeeoy bilansu ilosci wykonywanych konsultacji i zabieg6w proponowanych przez oferenta w formularzu oferty
Komis'a Konkursowa rz zna'e oferentowi ad 1 do 4 kt. Z odnie z nast u. c m schematem:
Liczba orerowan ch zabie 6w i konsultac'i w Oddzialach Liczba unkt6w
5.9 I kl.
10-14 2 kt.
15. 18 3 kl.
19 • 21 4 kt.

Ad. 3b. Dosl~pnosc D2
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny dost,pnosei swiadezer\ gwaranlowanej przez oferenta bierze pod uwag, minimaln~
liezb, punkt6w NFZ udzielania swiadezer\ w miesi~eu oferowanyeh przez oferenta w fonnularzu oferty zgodnie
z zalozeniami:
I\linimalna ilose ounkl6w oferowanvch Drzez ofereDla w mie,iaeu Liezba ounkl6w
7000 - 8499 ounkl6w I Dkl.
8500 - 10499 Dunkl6w 2 Dkl.
10500 - 11999 ouokl6w 30kl.
12000 - 14000 Dunkl6w 4okl.

Ou'na koncowa orerty zostanie wyliczona wg nast~puj1J:cego wzoru:

WO = LpE x 20% + LpCI 120%+ LpC2 140% + LpDI 1 10%+ LpD2 1 10%
gdzie:

IVO- oeena oferty
Lp£ -liezba punktow wynikojqea z oeeny doiwiadczenia oferenta
LpC I - liezba punktow wynikojqca z oceny eeny J proponowanej przez oferenta
I.pC2. liczba punktow wynikajqea z oceny ceny 2 proponowanej przez oferenta
LpDI -liczba punktow wynikajqea z oeeny dostfpnosci I Swiadczen proponowanych przez oferenta
LpD2 - liczba punlctow wynikajqca z oceny dostfpnosci 2 iwiadczen proponowanych przez oferenta
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Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygni~cie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku posl~powania konkursowego

zapewniaj~cych realizacj~ zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia odno!nie ilo!ci godzin wykonywania
!wiadczen slanowi~cych przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali I~cznie ze wszystkich kryteri6w najwi~ks~ ilo!c
punkl6w.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofer! oglasza si~ w mle)scu i tenmme okre!lonym w ogloszeniu
o konkursie ofert, oa tablicy ogloszen w siedzibie Udzielajllcego zarn6wienia oraz os zewn~trznej stronie intemetowej
Udzielaj~cego zam6wienia, podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsce zamieszkania i adres)
OferentalOferent6w. kt6rzy zestali wybrani.

3. rennin rozstrzygni~cia ofer! wyznacza si~ na dzien 22 Iipea 2021 r.o godzini. 13.00
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego UdzielajlJcy zam6wienia wskazuje term in

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolski ego 0 uniewai:nienie postc;powania

konkursowego w przypadkaeh okreSlonych w Regulaminie praey Komisji konkursowej.
6. W przypadku wyboru wi~kszej Ho!ci oferenl6w ze wzgl~du na konieezno!c uwzgl~dnienia ofer! spelniaj~cych kryteria

oeeny ofer! na Iym samym poziomie punklowym lub zaoferowania hannonogramu zawieraj~cego Ie same godziny.
Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo wskazania konkretnego przedzialu czasowego przypadaj~cego na
swiadczenia realizowane w Poradni proktologicznej, kt6ra umoZliwi dostosowanie warunk6w umowy do
zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku posl~powania konkursowego, jednaku przed rozstrzygni~ciem konkursu. oferent moze z10Zyc do komisji

konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarfonej czynnosci, w formie pisemnej
umolywowany protest.

2. Protesl z1ozony po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozslrzyga protest w ci~gu 7 dni od daly jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi

skladaj~eemu protest. Nieuwzgl~dnienie prolestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba ze z tresci protestu wynika. i.e

jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja pOWlarzazaskarzon~ czynno!.:.
6. Oferenl. mou zloZyc do Udzielaj~eego zam6wienia odwolanie dotye~ee rozslrzygni~cia konkursu w ci~gu 7 dni od

dnia ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. Odwolanie z1ozone po lenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w tenninie 7 dni od dnia jego otrzyrnania. Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie

umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dOlyc~ce post~powania konkursowego przeehowywane s~ w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.
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Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr 94/202/

z dnia 06.07.2021 r.

Warszawa, dn ia .

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

OF E R TA

na udzielanie specjalistycznych swiadczeo zdrowotnych w zakresie proktologii polegajqcych na
wykonywaniu zabieg6w i konsultacji spccjalistycznych w Oddzialacb Szpitala w tym w

Oddziale Chirurgii Og61ncj i Onkologicznej z cz~sciq urazowq oraz porad/badao
wykonywanych w Poradni proktologicznej Szpitala Wolskicgo

Imi~ i nazwisko .

PESEL.. .

zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specjalizacja w zakresie (stopien) .

Nr dokomentu potwierdzaj~cego uzyskanie tytulu specjalisty .

Nr wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez wlaSciw~

ORL.. .

Dala rozpocz~cia dzialalnosci wg. CEIDG .

NI P REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

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

PrLedmiolcm nm,eJszej oferly jest udzielanic specjalislycznych swiadczen zdrowolnych
w zakrcsie proklologii polegajqcych na wykonywaniu badan, zabieg6w i konsultacji spccjalistycznych w
Poradni proklologicznej i Oddzialach Szpilala w tym w Oddziale Chirurgii Og61nej i Onkologicznej z
cz~sciq urazowq Szpilala Wolski ego zgodnie z przcdmiotem zam6wienia wskazanym w Szczeg610wych
\Varunkach Konkursu Ofert, Da zasadach okrcslon)'ch we wzorze umowy Da udzielanie swiadczen
zdrowolnych obj~tych konkurscm.

OFERENT OSWIADCZA, It:
1. zapoznal si~ z tresci~ ogloszenia 0 konkorsie, 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 przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz przy uZyciu sprz~tu nale4cego do
Udzielaj~cego zam6wienia.

3. Prowadzi indywidualn~ praktyk~ lub indywidualn~ specjalistyczn~ praktyk~ lekarsk~ wpisan~ do rejestru
podmiot6w wykonujqcych dzialalnosc lecznic~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi
wymienionymi na wsl~pie niniejszej ofeny.
4. Swiadczen zdrowotnych udzielac b~dzie osobiScie.

5. Posiada aklualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~
w wysokosci / Zobowi¥Qje si~ do przedlozenia kopii polisy OC w tennin;e
okreslonym we wzone umowy .• )
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6. Oswiadeza, i2:Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadezeo zdrowolOyeh w zakresie
obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastO\,ym z przyezyn le2:qeyeh po stronie
oferenta.

7. W zakresie udzielania swiadezeo zdrowolOyeh w zakresie proktologii tj. lObieg6w i konsultaeji
speejalistyeznyeh pol~ezonyeh z wykonywaniem rektoskopii w Oddzialaeh Szpitala deklaruje**):

wykonanie min max zabieg6w w miesi~eu,

wykonanie min max konsultaeji w miesi~eu,

proponuje wysokos~ stawki w kwoeie zl netlo (r6wnowazne z bruno) za wykonanie I

lObiegu operaeY,jnego,

proponuje wysokosc stawki w kwoeie zl netlo (r6wnowazne z bruno) lo 1 konsultaej~
speejalistyezn~ (w polqczeniu z rektoskopiq lub bez).

8. Deklaruje liezb~ min i rna •................ punkt6w NFZ w miesi~eu udzielania swiadezell
zdrowolOyeh w Poradni proktologieznej w terminaeh obj~tyeh niniejszym post~powaniem konkursowym
oraz ze zglaszanym harmonogramem na kaZdy kolejny miesi~e .).

9. Proponuje wysokos~ stawki w kwoeie zl netlo (r6wnowazne z bruno) za I punkt
rozliezeniowy wykonany, prawidlowo sprawozdany i wskazany do lOpiaty przez NFZ.

10. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zal~eznikami od or 3a do nT .

11. OSwiadeza i2: posiada praktyk~ w wykonywaniu swiadezell zdrowotnyeh z dziedziny proktologii:
............ Iat.

ZAL.-\CZNIKI:

I. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG • taL nr I,
2. Poswiadewna kopia wpisu do rejesITUpodmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ (ksi~ga rejestrowa) -

zgodnie z ustaw~ 0 dzialalnosei leezniezej - prowadwnego przez ORL - taL nr 1,
3. Kopie dokurnent6w dotye~eyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji. w tym

speejalizaeji - taL nr 3a, 3b, itd., tj.:
dyplom ukooezenia studi6w;
prawo wykonywania zawodu lekarza;

- dokurnent potwierdzaj~ey uzyskanie tylulu speejalisty w dziedzinie ehirurgii og6lnej;
- dokument potwierdzaj~ee 3 letnie doswiadezenie w dziedzinie proktologii;
- eertyfikat potwierdzaj~ey uprawnienia do wykonywania badall i zabieg6w proktologieznyeh;

inne dokurnenty potwierdzaj~ee kwalifikaeje i doswiadezenie zawodowe,
- za<wiadezenia 0 przebytyeh kursaeh, szkoleniaeh, warsztataeh.

4. Z.swiadezenie lekarskie 0 braku przeeiwwskazat\ do wykonywania swiadezeo zdrowotnyeh obj~tyeh
przedmiotem zam6wienia lub zlo2:one oswiadezenie 0 przedlozeniu w/w za<wiadezenia w okreSionym
tenninie - zaL nr 4,

5. Kserokopia polisy OC lub zlo2:one oswiadezenie 0 przedlozeniu polisy w okreSionym terminie - tal. nr 5,
6. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezeo zdrowolOyeh w zakresie wykonywania badall

i zabieg6w proktologieznyeh z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly <wiadezone - taL nr 6.

~ niepotrzebne skreslic,

Qjwi.dczrnit wykon.wcy w zakrtllit ,,"'yptlnitnia obowillzk6w' inrormu)jnych przrwidzi.n)'ch wart. tJ lub nl. 14 ROllO
O~wiadczam, 2e wypetnilcm obowi4Zki informacyjne przewidziane w art. 131ub art. 14 ROD01 wobec os6b fizycmych, od kt6rych dane
osobowe bezpogrednio lub pmrednio pozyskalem w celu ubiegania siC;0 udzielenie zam6wienia w niniejsZYffi postc;powaniu ••.

(pod pis i pieczfc oferenta)

I rozpoJ74dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (VE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony os6b fizycZJlych w
zwi~u z przetwarzaniem danych osobowych i W sprawie swobodnego Prl.eplywu takich danych oraz uchylenia dyrekt)l\\''Y 9S/46/WE
(og610e rozpo~d7.enie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I) .
•• W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych nit. bezpo~rednio jego dotycZJtcych lub zachodzi w)'14czcnie
stosowania obowi~u infonnacyjnego, stosownie do an. t3 u.st. 4 lub art. 14 us\. 5 RODO lrdci oswiadcz.enia .•••.ykonawca oi da
(usuni~cie tresci oswiadczenia "p. przezjcgo wykreslenie).
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
DyreklOra Szpitala Wolskiego nr 94/2021

z dnia 06.07.2021 r.

WZOR UMOWY
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

PROKTOLOGII POLEGAJJ\CCYCH NA WYKONYWANIU BADAN. ZABIEGOW I KONSULTACJI
SPECJALISTYCZNYCH W PORADNI PROKTOLOGICZNEJ

I ODDZIALACH SZPITALA W TYM W ODDZIALE CHIRURGII OGOLNEJ I ONKOLOGICZNEJ Z
CZ~SCIJ\ URAZOWJ\ SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2021 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny GostyJlskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z
siedzib~ w Warszawie. adres: ul. M Kasprzaka 17.01-211 Warszawa. wpisanym do rejestru stowarzyszeJl, innych
organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz sarnodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru S~dowego prowadzonego przez S~d Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288. REGON 011035381, NIP 527-10-45483,
reprezentowanym przez:
Roberta Mazura - Dyrektora

zwanym dalej Udzielaj~cym zam6wienia

a

Panem/~ ................• prowad~cyml~ dzialalno~c gospodarc~ pod finn~ " ". na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Infonnacji 0 DzialalnoSci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem:

Wpisanyml~ do rejest'll podmiot6w wykonuj~cych dzialalno~c lecznic~ nr "', nr PWZ ,
Posiadaj~cym!~ NIP i REGON .
Zwanym!~ dalej Przyjmuj~cym zam6wienie

I~cznie zwanych Stronami

Przyjmujqcy zamowienie zoslal wybrany w wyniku konkursu o/erl na udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych przez podmioty okreSlone w arl. 26 usl. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej
(Iekst jedn. Dz. U. z 2021 r" pOZ. 711 z poin. zm.).

~I
I. Przedmiotem nmleJszej umowy jest wykonywanie specjalistycznych ~wiadczeJl zdrowotnych w zakresie

proktologii polegaj~cych na wykonywaniu:
a. zabieg6w operacyjnych w Oddziale Chi'llrgii og61nej i onkologicznej z cZ~Sci~ urazow~ Szpitala

Wolskiego
b. konsultacji pacjent6w hospitalizowanych w Oddzialach Szpitala (konsultacje specjalislyczne lub

konsultacje wraz z rektoskopi~)
c. badanialpora<!y w Poradni proktologicznej Szpitala Wolski ego

zwanych dalej ~wiadczeniami zdrowotnymi, dla pacjent6w Szpitala Wolski ego w szczeg6lno~ci dla os6b
b~d~cych ~wiadczeniobiorcarni w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 ~wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze ~rodk6w publicznych.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zgodnie ze zlo!on~ ofe~ zobowi¥uje si~ do nast~puj~cych warunk6w realizacji
~wiadczeJl:

a. Swiadczenia udzielane w Poradni proktologicznej (wg. wyceny punku NFZ) realizowane b~d~ wg w
nast~puj~cych dniach i godzinach:

Dzien tygodnill lIo~c godzin Godziny pracy

Ponicdzialek 5 8:30 - 13:30
Wtorck 2 14:30-16:30
Czwartck 4,5 9:00 - 13:30
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b. Konsultaeje paejent6w hospitalizowanyeh w Oddzialaeh Szpitala, w tym ewentualnie pol~ezone
z wykonywaniem rektoskopii, realizowane b~d~w ezasie wskazanym w niniejszym ust~piepod lit. a.

e. Zabiegi operaeyjne (zabiegi planowe) oferent wykonywac b~dzie w wyznaezonym dniu tygodnia tj. -
SIIOD.\ - w godzinie uzgodnionej z Ordynatorem Oddzialu Chirurgii og61neji onkologieznej z ez~sci~
urazow~.

3. Oni wykonywania swiadezen zdrowotnyeh wskazanyeh w ust. 2 lit. a b~d~ okreSiane w harmonogramie,
Spol7lldzanym • wedlug wzoru stanowi~eego lal~eznik nr I do niniejszej umowy • na okresy miesi~ezne w
formie pisemnej, uzgodnionym z Kierownikiem Przyehodni Speejalistyeznej lub inn~ osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~eego zam6wienia.

4. Harmonogramy, 0 kt6ryeh mowa w ust. 3 podlegaj~ kazdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~eego zam6wienia, przed rozpoez~ciemmiesi~ea kt6rego dotye~.

5. lIoscipunkt6w, zabieg6w i konsultaejiokreslone zostaly w ~9 ust. I i ust. 2 niniejszejumowy.

6. W szezeg61nie uzasadnionyeh przypadkaeh Przyjmuj~ey zam6wienie rna prawo wskazac innego wykonawe~
zabiegu operaeyjnego, wybranego sposr6d lekarzy wykonuj~eyeh zabiegi operaeyjne z zakresu proktologii na
podstawie zawartej ze Szpitalem Wolskim umowy eywilnoprawnej, jednakZe tylko po wezesniejszym
uzgodnieniu tego faktu z Ordynatorem Oddzialu Chirurgii og6lnej i onkologieznej z ez~sci~ urazow~ lub inn~
osob~ wskazan~ przez Udzielaj~eegozam6wienia. Wynagrodzenie za zabieg Udzielaj~eyzam6wienia wyplaea w
takim przypadku lekarzowi wskazanemu przez Przyjmuj~eegozam6wienie.

p
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~uje si~ do wykonania uslug, 0 kt6ryeh mowa w ~ 1 ust. 2 niniejszej umowy
i oswiadeza, it wykonywacje b~dzie z zaehowaniem naleZytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied~ i standardami
post~powania obowi~j~eymi w zakresie w zakresie w zakresie ehirurgii i proktologii, na zasadaeh wynikaj~eyeh
z ustawy 0 zawodaeh lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 790 z p6in. 2m.), ustawy
o dzialalnosci leezniezej (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 711 z p6in. 2m.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki
zdrowotnej fmansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Oz. U z 2020 r., poz. 1398 z p6in. 2m.), ustawy
o prawaeh paejenta i Rzeezniku Praw Paejenta(Oz. U. z 2020 r., po'. 849 z p6in. 2m.), i innyeh przepis6w
reguluj~eyeh zasady udzielania swiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami
oraz ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh (tekst jedn. Oz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6in. 2m.) i innyeh przepis6w
reguluj~eyeh zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh
leezniezyeh nie b~d~eyehprzedsi~biorearni.

P
1. Swiadezenia zdrowotne obj~te niniejs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~eego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosei w Poradni proktologieznej i Oddziale Chirurgii og61nej i
onkologieznej z e~sei~ urazow~, przy uZyciu sprz~tu medyeznego oraz aparatury medyeznej, kt6ryeh obsluga
jest mu znana / z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~eego zam6wienia najp6iniej w dniu rozpoez~eia
udzielania swiadezen*, stanowi~eyeh wlasnosc Udzielaj~eego zam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniah
wymagania niezb~dnedo wykonywania swiadezen obj~tyeh niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~uje si~ do korzystania z pomieszezen oraz sprz~tu i aparatury medyeznej,
nale4eyeh do Udzielahcego zam6wienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w eelach okreslonych w niniejszej
umowie.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medycznego nale4cego do
Udzielaj~cego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionych przez Przyjmuj~cegozam6wienie.

~4
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od r. do dnia r.

~S
lleeenia na badania diagnostyezne i transport b~d~ wystawiane przez Przyjmuhcego lOm6wienie, wedlug zasad
obowi~uj~cych u Udzielaj~cegozam6wienia, z kt6rymi Przyjmuj~cyzam6wienie zostal zapoznany.

~6
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezen zdrowotnyeh

wskazanyeh w umowaeh zawartyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia z Narodowym Funduszem ldrowia i
innymi podrniotami oraz przepisaeh i lOsadaeh obowi~zujijeyeh u Udzielajijcego zam6wienia, z kt6rymi to
zasadami zostal zapoznany.

2. Na 4danie Udzielaj~eego zam6wienia Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do przedstawienia
dokument6w wymaganyeh przez NFl lub innego p1atnikaswiadezen pod rygoremwypowiedzenia umowy przez
Udzielaj~eego zam6wienia.

p
Przyjmuj~ey lOm6wienie zobowi~uje si~ do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz dokumentacji
wymaganej przez NFl, zgodnie z v.ytllogami obowi~uj~cymi w podmiotaeh leezniezyeh nieb~d~~n A._'bi,,~',,= ,,,.,'om' , "'"""'" """w","j~,,,,' " """'.ore" -"'~" "". '"""L K-
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systemu infonnatycznego Szpitala Wolski ego, w tym dotycZ<Jcymi procedur zwiijZallych z ochron~ danych
osobowych.

~8
I. la wykonane, sprawozdane zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10 i wskazane do

zaplaty swiadczenia zdrowotne, na rzecz os6b uprawnionych do tych swiadczen na podstawie umowy zawartej
pomi~dzy Szpitalem Wolskim a NFl w Poradni proktologicznej i Oddzialach Szpitala, Przyjmuj~cemu
zam6wienie przysluguje odpowiednio wynagrodzenie:

1.1 w kwocie stanowi~cej sum~ iloczynu liczby zabieg6w operacyjnych (planowych) w Oddziale Chirurgii
og61nej i onkologicznej z cz~sci~ urazow~, przez stawk~ za 1 zabieg w wysokosci zl brutto
(slownie: zl)

1.2 w kwocie stanowi~cej sum~ iloczynu Iiczby specjalistycznych konsultacji pacjent6w hospitalizowanych w
Oddzialach Szpitala, w tym konsultacji pol~czonych z wykonywaniem rektoskopii, przez stawk~ za I
konsultacj~ (w tym z rektoskopi~) w wysokosci zl brutto (slownie: zl)

1.3 w kwocie stanowi~cej sum~ iloczynu Iiczby punkt6w rozliczeniowych NFl w Poradni proktologicznej,
przez stawk~ za I punkt w wysokosci zl brutto (slownie: zl)

2. Za katde swiadczenie specjalistyczne zrealizowane w ramach um6w zawartych przez Szpital Wolski
z platnikami innymi nit NFl, Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~czne w kwocie
stanowi~cej iloczyn liczby wykonanych swiadczen - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa
w ~ 10 - przez stawk~ za I swiadczenie w wysokosci 50% wartosci oplaty pobieranej przez Szpital i wskazanej
w aktualnie wydanym i opublikowanym cenniku swiadczen zdrowotnych.

3. Naleznosci z tytulu realizacji umowy Udzielaj~cy zam6wienia wyplaca, za miesi~c poprzedni, w tenninie do 14
dni po dniu dostarczenia przez Przyjmuj~cego zam6wienie prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaczona prezenta~ Kancelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

4. Naleznose za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6wienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze. la dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci¥enia rachunku bankowego
Udzielaj~cego zam6wienia.

~9
I. Przeci~tna maksymalna Iiczba swiadczen proktologicznych do wykonania w miesi~cu zgodnie z ofert~ zloton~

w post~powaniu konkursowym wynosi konsultacji specjalistycznych (wraz z rektoskopi~ lub bez) oraz
...... zabieg6w operacyjnych w okresie trwania umowy.

2. Minimalna liczba swiadczen proktologicznych do wykonania w miesi~cu wynosi konsultacji
specjalistycznych (wraz z rektoskopi~ lub bez) oraz zabieg6w operacyjnych W okresie trwania umowy.

3. Przeci~tna maksymalna ilose punkt6w rozliczeniowych przewidzianych do realizacji w stosunku miesi~cznym,
do kt6rych wykonania zobowi~zal si~ Przyjmuj~cy zam6wienie, zgodnie z ofe~ zloton~ w post~powaniu
konkursowym nie powinna przekroczye punkt6w w okresie trwania umowy.

4. Minimalna liczba punkt6w rozliczeniowych przewidzianych do realizacji w stosunku miesi~cznym, do kt6rych
wykonania zobowi~zal si~ Przyjmuj~cy zam6wienie, zgodnie z ofert~ wynosi punkt6w.

5. L~czna szacunkowa wartose umowy wynikaj~ca z ~ 8 ust. 1.2 i ~ 9 us!. 1-4 wynosi zl. w okresie
trwania umowy (slownie: zl).

6. Wynikaj~ce z us!. I - 4 zapotrzebowanie na minimaln~ ilose zakontraktowanych punkt6w lub liczby
badaJI/zabieg6wlkonsultacji mote ulec zrnniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania
kom6rki organizacyjnej Szpitala Wolski ego, w kt6rej realizowane s~ swiadczenia b~dz zrnniejszeniem srodk6w
finansowych uzyskanych od NFl lub innych platnik6w.

7. Udzielaj~cy zam6wienia mote powierzye Przyjmuj~cemu zam6wienie wi~ksZ<J ilose swiadczen obj~tych
niniejsZ<J umow~, skutkuj~cych przekroczeniem wartosci umowy podanej w ~ 9 us!. 5, a przeznaczonej na
wykonanie swiadczen w ramach srodk6w pieni~znych przeznaczonych na ich sfinansowanie, pochodZ<Jcych z
NFl lub od innych platnik6w, jednak nie wi~cej nit 0 30% w okresie umowy.

~ 10
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do skladania miesi~cznych sprawozdan z liczby wykonanych

udzielonych swiadczen zdrowotnych w zakresie proktologii wg wl.sciwych wzor6w stanowi~cych zal~czniki nr
2. 3 lub 4 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania z wykonanych punkt6w, zabieg6w, konsultacji zatwierdza Kierownik Przychodni Specjalistycznej
I Ordynator Oddzialu Chirurgii og61nej lub inna osoba wskazana przez Udzielaj~cego zam6wienia.

3. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w us!. I dotycZ<Jce wykonanych swiadczen zdrowotnych w Poradni
proktologicznej i Oddzialach Szpitala, skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego celem zatwierdzenia
do Sekcji Marketingu Uslug Medycznych i Um6w lub Sekcji Rozliczen Uslug Medycznych nie p6iniej nit w
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ci~gu 5 dni mlesl~ea kalendarzowego nast~puj~eego po mlesl~cu obj~tyro rozliezeniem. Sprawozdania po
zweryfikowaniu i potwierdzeniu wykonania swiadezen przez Sekej~ i ustaleniu prawidlowyeh danyeh
rozliezeniowyeh, stanow~ podstaw~ rozliezenia uslugi.

~11
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~uje si~ do:

1) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~eego zam6wienia, Narodowy Fundus'll Zdrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkieh danyeh i informaeji niezb~dnyeh do przeprowadzenia
kontroli,

2) noszenia imiennyeh identyfikator6w przekazanyeh przez Udzielaj~eego zam6wienie w zwi~ku z niniejs~
umow~ i realizaeji pozostalyeh obowi¥k6w dotye~eyeh identyfikator6w okreslonyeh waktach
wewn~trznyeh Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania proeedur obowi~uj~eyeh u Udzielaj~cego zam6wienia zwi~nyeh z wykonywaniem
swiadezen zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentacji medyeznej.

~12
Przyjmuj~ey zam6wienie nie moze prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosei wykraezaj~eej poza zakres umowy i
konkureneyjnej wobee dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 13
Udzielaj~ey zam6wienia zobowi~uje si~ zabezpieezyc obslug~ piel~gniarsk~ oraz administraeyjn~ i gospodare~ w
zakresie niezb~dnym dla realizaeji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 14
Przy realizaeji zada{} obj~tyeh niniejs~ umow~ Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~y jest do wsp6/praey
z personelem medyeznym zatrudnianym przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~ IS
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnosc solidarn~.
2. Przyjmuj~ey zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyezyn le2.lleyeh po jego stronie, a w

szczeg61nosci wynikl\i~ee z:
I) niewykonania lub nieprawidlowego wykonania swiadezenia zdrowotnego,
2) niewykonania lub niewlaSeiwego wykonania obowi¥k6w wynikaj~eyeh z niniejszej umowy,
3) nieprawidlowego wystawiania reeept podlegaj~eyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
4) przedstawienia danych stanowi~eyeh podstaw~ rozliezenia niezgodnie ze stanem faktyeznym,
5) nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
6) braku realizacji zaleeen pokontrolnyeh,
7) nieprawidlowego wprowadzania danyeh zwi~nyeh z realizaej~ proeedur, a wymaganyeh przez NFZ.

3. Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do 2.lIdania od Przyjmuj~eego zam6wienie pokryeia szkody
wy~dzonej niewykonywaniem lub nienalezytym wykonywaniem przez Przyjmuj~eego zam6wienie niniejszej
umowy, w tyro m.in. koszt6w swiadezen nieplaeonyeh przez NFZ lub innyeh platnik6w z tego tytulu oraz kar
umownyeh i obowi¥k6w odszkodowawezyeh nalozonyeh na Udzielaj~eego zam6wienia przez NFZ lub innyeh
p1atnik6w w umowaeh zawartyeh z Udzielaj~eym zam6wienia.

4. Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do 2.lIdania od Przyjmuj~eego zam6wienie zaplaty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoezynanie wyznaezonyeh godzin praey
z op6tDieniem, zawinione przez Przyjmuj~eego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadezen lub wezesniejsze
opuszczenie miejsea udzielania swiadezen, kt6ra to kara przysluguje Udzielaj~eemu zam6wienie niezalemie od
braku zaplaty za kazd~ rozpoez~t~ godzin~ sp6tDienia lub niewykonywania praey. Wysokosc kary umownej za
kazd~ rozpoe~tl! godzin~ sp6tDienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki za I konsultaej~ lub zabieg
okreSlon~ w 9 8 umowy. Za szkody przekraezaj~ee wysokosc ww. kary, Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest
do doehodzenia odszkodowania na zasadaeh og6lnyeh. W przypadku stwierdzenia powyzszyeh naruszen
Udzielaj~ey Zarn6wienie zastrzega sobie prawo po~eenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w
fakturaeh otrzymanyeh od Przyjmuj~eego Zm6wienie.

~ 16
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zany jest do:

I) posiadania polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywilnej obejmuj~cej szkody b~d~ce nast~pstwem
udzielania swiadezen zdrowotnyeh albo niezgodnego z prawem zanieehania udzielania swiadezen zdrowotnyeh
- zgodnie z art. 25 ust. I pkt. I ustawy 0 dzialalnosci leezniezej oraz Rozpor~dzenia Ministra Finans6w z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi~zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoSci eywilnej podmiotu
wykonuj~eego dzialalnosc leeznie~ (Dz. U. z 2019 I., poz. 866), najp6tDiej w terminie 7 dni od daty zawareia
umowy 0 ile powyzszy dokument nie zostal dol~ezony do formularza oferty,

2) utrzymywania przez ealy okres obowi~wania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz WarloS<"
ubezpieezenia okreSionyeh w przepisaeh, 0 kt6rych mowa w pkt. I,
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3) posiadania i przedlotenia zaiwiadczenia lekarza medycyny pracy dotycZllcego uprawnieIi zwi~lOnych ze
swiadczeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanitarno-epidemiologiclOych,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w WarslOwie, Szpitala
Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczeIi zdrowotnych oraz przedlotenia Udzielaj~cemu lOm6wienia
dokumentu potwierdlOj~cego zlorenie wniosku 0 w/w wpis max. w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
pod rygorem rozwi~ia umowy, 0 He powytszy dokument nie zostal dol~czony do formuiarza oferty.

~ 17
I. W zwi~zku z udzielaniem swiadczeIi zdrowotnych obj~tych lOm6wieniem Przyjmuj~cy lOm6wienie uprawniony

jest do wydawania pacjentom lOswiadczeIi 0 czasowej niezdolnosci do pracy.
2. Recepty wystawiane pacjentom w zwi~u z wykonywaniem swiadczeIi obj~tych niniejsZll umow~ sporz~dlOne

s~ na drukach udost~pnianych przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz w systemie teleinformatyclOym
udost~pnianych przez Udzielaj~cego lOm6wienia.

~ 18
I. Przyjmuj~cy lOm6wienie zobowi~uje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych powzi~1

wiadomose przy realilOcji postanowieIi niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnic~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalclOniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1013)
oraz podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie z wymogami
obowi~zuj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Udzielaj~cy lOm6wienia powierza Przyjmuj~cemu zam6wienie dane osobowe pacjent6w, obejmuhce dane
wyszczeg61nione w rozpo~dzeniu Ministra ldrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzaj6w, lOkres6w
i wzor6w dokumentacji medyclOej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publiclOych (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz.
1398 z p6tn. zm), kt6re to dane Przyjmuj~cy lOm6wienie zobowi~uje si~ przetwarzae zgodnie z przepisami
ustawy 0 ochronie danych osobowych.

3. Przyjmuj~cy lOm6wienie oswiadclO, re lOany jest mu fakt, it trese niniejszej umowy, a w szczeg61nosci
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informacj~ publiclO~ w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publiclOej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z p6tn.
zm.), kt6ra podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeteniem us!. 4.

4. Przyjmuj~cy lOm6wienie wyrata zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w us!. 3, lOwartych w
niniejszej umowie dotYCZllcych go danych osobowych w lOkresie obejmuj~cym imi~ i nazwisko, a takte inne
dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. Dla cel6w zwi~lOnych z realizach umowy Udzielaj~cy lOm6wienia upowatnia Przyjmuj~cego lOm6wienie do
przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy lam6wienie udzielae b~dzie swiadczeIi
zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwi~nych z realilOcj~ zleconych niniejsZll umow~ swiadczeIi zdrowotnych
oraz wymaganych stoso"llymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i RzeclOiku Prawa Pacjenta, ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych. Przetwarzanie danych osobowych
przez Przyjmuj~cego lOm6wienie dokonywane jest w formie papierowej oraz na sprz~cie informatycznym
nale4cym do Udzielaj~cego lOm6wienia i podlega przepisom reguluj~cym lOsady ochrony danych osobowych i
proccdurom obowi~uj~cym u Udzielaj~cego lOm6wienia i z tego tytulu Przyjmujqcy lOm6wienie ponosi
odpowiedzialnose wynikaj~c~ z WW. przepis6w oraz przepis6w dotyCZllcych ochrony danych osobowych.
Upowatnienie do przetwarzania danych osobowych oraz Oswiadczenie podpisane przez Przyjmujqcego
lOm6wienie stanowiq integralnq cz~se umowy.

~ 19
I. Przyjmuj~cy lOm6wicnie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczeIi:

a. przerwy nie przekraclOjqcej IqclOie 26 dni kalendarzowych przypadaj~cej w okresie obowiqzywania
niniejszej umowy z zastrze!eniem ust. 2,

b. przerwy zwi~nej z potwierdzonym udzialem Przyjmujqcego lOm6wienie w szkoleniach, sympozjach,
zjazdach z lOstrzeteniem us!. 2.

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

o kt6rych mowa w ~ 2, przez Przyjmujqcego lOm6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania
swiadczeIi spowodowanych chorobq, udokumentowanych zaiwiadczeniem lekarskim, 0 He Przyjmuj~cy
zam6wienie niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajqcego zam6wienia.

po
Udzielajqcy lOm6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujqcego lOm6wienie od wykonywania swiadczeIi
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyj.sniajqcego, w przypadku gdy do Udzielajqcego
lOm6wienia wplynie skarga lub zastrzetenie dotycZllce sposobu wykonywania, przez Przyjmujqcego lOm6wienie,
swiadczeIi zdrowotnych obj~tych niniejsZll umowq, w tym zwiqlOnych z prowadzeniem dokumentacji medycznej
b~d:l.przekazywaniem danych wymaganych przez NFl.

~ 21
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Umowa ulega rozwi'lZ"lliu w nast~puj~cych przypadkach:
I) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawana,
2) na mocy porozumienia Siron,
3) w wyniku oswiadczenia kazdej ze Siron z zachowaniem 3 miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z

przyczyn stanowi~cych r~ce naruszenie warunk6w umowy, leUjcych po slronie Przyjmuj~cego zam6wienie, a
dotyc~cych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~ienia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci ijakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umow~ terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielaj~cego zam6wienia zgodnie z procedurarni

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, jdli zwi~ne s~ one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub
przepis6w prawa reguluj~cych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych;

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

Przyjmuj~cy zam6wienie narusza inne nii wskazane w pk!. 4) postanowienia umowy, istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizacji przedmiolU zam6wienia,

6) z dniem nast~puj~cyro po dniu, w kt6rym naSlljpilo przekroczenie I~cznej szacunkowej wanoki umowy,
7) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku braku finansowania swiadczen obj~tych umow~ przez publicznego p1atnika (NFZ) lub zmiany przez
Plablika zasad finansowania swiadczen zdrowotnych w spos6b uniemoiliwiaj~cy Udzielaj~cemu Zarn6wienie
dotrzymanie warunk6w umowy. p2

I. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, jeieli Przyjmuj~cy zam6wienie Tat4co narusza istotne postanowienia umowy, tj.:
J) Ulracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowi¥ki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ Irzeci~ bez zgody Udzielaj~cego

zam6wienia.
3) nie dotrzymal warunk6w okrdlonych w ~ 16 us!. 1,2 i 4 umowy,
4) Tat4co naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.
5) Za raUjce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w us!. I pkt. 4 uznaje si~

naruszenie obowi¥k6w wynikaj~cych z ~ 2 i ~ 18 us!. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~cy zam6wienie
nie zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania
lub naruszenie obowi¥k6w zwi~nych z bezpieczenstwem pacjent6w lub zmiany przez Platnika zasad
finansowania swiadczen zdrowotnych w spos6b uniemoiliwiaj~cy Udzielaj~cemu Zam6wienie dotrzymania
warunk6w umowy.

~ 23
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w
kt6rym ulegnie rozwi~niu umowa zawarta przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 rozwi~zaniu umowy w tyro trybie Udzielaj~cy zam6wienia zloiy Przyjmuj~cemu zam6wienie na
pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

p4
Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwi'lZ"llia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku r~cego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyc~cych zwloki w wyplacie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 8, tj. przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielaj~cego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

~ 25
I. W zakresie nieuregulowanyro niniejs~ umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane

w niniejszej umowie.
2. Realizacj~ obowi¥k6w wynikaj~cych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~cy zam6wienie.

p6
Umow~ spor~dzono w dw6chjednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednyro dla kaidej ze stron.

~ 27
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewainosci.

p8
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy, kt6rych nie uda si~ zalatwic polubownie, rozpatruje S~d
powszechny wlasciwy dla siedziby Udzielaj~cego zam6wienia .
• niepotrzebne zostanie skrd/one

Przyjmuj~cy zam6wienie: Udzielaj~cy zam6wienia:
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Klauzula informllC)jna RODO
Zgodnie z art, 13 ust. I Og61nego Rozpor14dzc:nia 0 Ochronie Danyeh (RODO) infonnujemy, te:
I) Administratorern danyeh osobowyeh PJ'Z}jmuj~eego zam6wienie jest Szpital Wolski irn, dr Anny Gostynskicj Samodzielny Publiemy Zaklad
Opieki Zdrowotnej z sicdzib~ przy ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;
2) Administrator wyznaezyl Inspektora Ochrony Danyeh, I kt6rym mog~ si~ Panstwo kontaktowac w sprawach przetwarzania Panstwa danych
osobo",)'ch za po~redniern'em poezty e1ektroniezncj: iod@wolski,med,pl~
3) Adrninisttator ~dzie przetwarzal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i e) RODO w zw, z art. 26 Ustawy I dnia IS kvr'ietnia 2011 r, 0
dzialalno~ci leezniezc:j, lj, przetwarzanie jest nie~dne w celu \'+)'konania umo",)', kt6rej stronll jest osoba, kt6n:j dane dotyel4. lub do podj~cia
dzialail na UJdanie osoby, kt6rej dane dot}'C74, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezb~dne do wypelnienia obowii}Zku pra\'+nego
ci'!14cego na administratorze;
4) Dane osobowe rnog'J. bye udost~pnione innym uprawnionym podrniotorn, na podstawie przepis6w prawa, a takZc podmiotom, I kt6rymi
administrator zawarl umow~ w zwi~ku z realizacj<J.uslug na rzeez administralora (np, kaneelaril) pra",n'J, doslawcll oprogramowania, zc:wn~t.rznym
aud)10rem)~
5) Administrator nie zamicrza przekazywac danyeh osobowych do panstwa tneciego lub organizacji mi~dzynarodowej~
6) Przyjmujllcy zam6wienie rna prawo uzyskac kopi~ swoieh dan)'ch osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art, 13 ust. 2 RODO infonnujemy, te:
I) Panstwa dane osobowe ~d'l przechowywane przcz okres 10 lat od konca roku kalendarzowego, w kt6f)m umowa lostala wykonana, chyba k
nielb~dny bcrdzie dlUlSzy okres przetwarzania np, z uwagi na dochodzenie rOSIClef'l.
2) Przyjrnuj'lcemu zam6wienie przystuguje prawo dost~pu do trdci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczc:nia przctwarzania, a takte
prawo do ",niesicnia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oral prawo do wniesienia skargi do organu nadlorczego, tj.
Prezesa Urz"du Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanie danyeh osobo",)'ch jest dobrowolne, jednaktc nicz~dne do zawarcia umo",)', Konsekwencj'l niepodania danych osobow)'ch b~dzie
brak rcalizacji umowy;
4) Administrator nie::podejmuje decyzji w spos6b zautornatyzowany w oparciu 0 dane osobowe PrzyjmujlJcego zam6wienic,

podpis Przyjrnujllcego zamowienie
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Zalqcznik nr I do umowy na udzielanie
specjalistycznych iwiadczen zdrowotnych w
zakresie prokrologii w Poradni proktologicznej

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PROKTOLOGII W PORADN! PROKTOLOGICZNEJ

m ics illC.................. ro k. , .

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

DZIEN OD GODZINY' DO GODZINY' SUMA GODZIN W DANYM DNIU*

Razcm:

Picc~c i podpis lekarLa Piecz~ci podpis osob): 7.atwic:rdzajl}cej



Zalqcznik nr 2 do umowy na udzielanie
specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie proktologii w Poradni proktologicznej

MIESI~CZNY SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PROKTOLOGII W PORADNI PROKTOLOGICZNEJ

miesille•.................•....•.•• ro k........•.....•......................•..

................................................................................................................
(imi~ i nazwisko Ickarza)

DATA UDZIELANIA SWIADCZEN: SUMA PUNKT6w NFZ W DANYM DNIU:

RAZEM:

Piec~c i podpis Ickarza Piecz~ci podpis osoby zatwierdzaj~cej Picc~c i podpis pracownika Sekcji Rozliczen
Ustug Medycmych

Czy uzupelniono dokumentaej~ medyeznll: 0 - tak / 0 - nie ul

*.w _ zaZlluczyc odpowiedllie



Za/qcznik nr 3 do umowy na udzie/anie
specjalistycznych iwiadczen zdrowotnych w zakresie
prokJologii w Oddzialach Szpitala

MIESIE;CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PROKTOLOGII W ODDZIALACH SZPITALA

miesill c.. ....•..••..•..••....••... ro k...•.......••.•.•••....•••..•.•..•.••...

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

NR KSlf;GI Gl6WNEJ RODZAJ SWIADCZENIA WARTOSC

DATA: (KONSULTACJA I ODDZIAl SWIADCZE;liIA
PACJENTA: ZABIEG) SZPITALA: WZl:

PiecZf;C i podpis Iekarza Piec~c i podpis osoby zatwierdzaj,!cej

Czy uzupelniono dokumentacj~ mcdycznll: 0 - tak I 0 - nie u)

*.w _ ZUZIlUCZYC odpowiednie



Za/qcznik nr -I do umowy na udzjelanie
specjalistycznych jwiadczen zdrowolnych w
zakresje proklologU w Poradni prokJologicznej i
Oddzialach Szpilala

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PROKTOLOGII W PORADNI PROKTOLOGICZNEJ I ODDZIALACH SZPITALA

- swiadczenia komercvjne

miesillC....................... ro k.........•...............•.......•......

...................................................................................................................................................
(imit: i nazwisko lekarza )

Data udziclania Nr ksi~i gl6wnej Opis swiadczenia w danym dniu Wartosc
swiadczen pacjenta swiadczenia w zl.

Suma porad:

Piec~c j podpis lekarLa Piec~t ipodpis osoby zatwierdzajilcej Piec~ ipodpis pracownika Sekcji
Marketingu Usrug Medycmych

ezy uzupelniono dokumentacj~ medycznll: 0 - tak I 0 - nic **)
•• i _ zaznaczyc odpowiednie


