
Zalqeznik nr 2 do zarzqdzenia
DyrekJora Szpilala Wolskiego nr /43/2022

z dnia /5.06.2022 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

MEDYCYNY RATUNKOWEJ W RAMACH PANSTWOWEGO SYSTEMU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Niniejsze szczeg6towe warunki konkursu ofert na zawieranie um6w na udzielanie caJodobowych swiadczen
zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej w ramach panstwowego systemu ratownictwa rnedycznego w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zwane dalej "Szczeg61owymi warunkami konkursu ofert" okreSlaj~ m. in.:

a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oeeny ofert
c) warunki wymagane od oferentow w tym zwi~ne ze sposobem przygotowania oferty i trybem ich skladania
d) tryb zglaslOnia i rozpatrywania protestow oraz odwolan zwi~lOnych z tymi czynnosciami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zloienia swojej oferty, oferent winien lOpoznac si~ ze wszystkimi
infonnacjami lOwartymi w "Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert".

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnosci
leczniczej (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, 146 us!. I, art. 147 - 150, 151
ust. 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 srodkow publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z poin. zm.) oraz
lOr~dzenia Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 14312022 r. z dni. 15.06.2022 r. w sprawie udzielenia lOmowienia
na calodobowe swiadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przeprowadzenia konkursu
ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym lOkresie zwanego dalej ~dzeniem.

4. Dokonuj~c wyboru najkorzystniejszych ofert Udzielaj~cy lOmowienia stosuje zasady okreSlone
w niniejszych "Szczegolowych Warnnkach Konkursu Ofert" oraz "Regulaminie pracy komisji konkursowej".

5. Udzielaj~cy lOmowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninem skladani. ofert,
przesuni~cia terminu skladania ofert, uniewatnienia post~powania konkursowego oraz przesunic;cia terminu
rozstrzygni~cia post~powani. w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert" lOstosowanie maj~
przepisy i postanowienia wskazanc w pkt. 3.

7. lIekroc w "Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert" oraz w lOl~cznikach do tego dokumentu jest mow. 0:
I) oferende • to rozumie si~ przez to podmiot, 0 ktorym mowa art. 26 us!. I ustawy z dnia 15 kwietnia 20 I I r. 0
dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~cy dzialalnosc lecznic~ w fonnie indywidu.lnej
lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, zwany rowniez "Przyjmuj~cym lOmowienie".
2) Udzielaj~cym zamow;eni •• rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;
3) formul.rzu orerty - rozumie si~ przez to obowi~zuj~cy fonnularz oferty przygotow.ny przez Udzielaj~cego
zam6wienia, stanowi'lcy zal'lcznik Dr 3 do zarU}dzenia wskazanego w pkt. 3 ..Postanowien ogolnych";
4) lwiadczeni.ch zdrowotnych - rozumie si~ przez to swi.dczeni •• 0 ktorych mowa w .rt. 5 pkt. 40 ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych obejmuj~ce calodobowe
swiadczenia zdrowotne w zakresie medycyny ratunkowej w ramach panstwowego systemu ratownictwa
medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla pacjentow Szpitala Wolski ego, w szczegolnosci dla osob
b~d~cych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, obejmuj~ce swiadczenia obj~te systemem ratownictwa
medycznego; (CPV 85121100-4, 85121200-5);
5) umowie - rozumie si~ przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj~cego lOmow;eni •• stanowi~cy
z.l~cznik nr 4 do lO~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowie,; ogolnych";
6) dni pownednie - dni tygodnia od poniedzialku do pi~tku z wyl~czeniem swi~!.

Rozdzial II. PRZEDMIOT POST~POWANIA KONKURSOWEGO

I. przedmiotem lOmowieniajest wykonyw.nie calodobowych specjalistycznych swiadcze,; zdrowotnych w lOkresie
medycyny ratunkowej w ramach panstwowego systemu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddzi.le
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2.

3.

4.

5.

Ratunkowym. I
Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okre, od dnl. 01.07.2022
r. do dni. 31.01.2023 r.
L~ezna szaeunkowa liezba 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezen zdrowotnyeh obj,ta przedmiotcm
zam6wiellia do wykonania przeei,tnie w miesi~eu wynosi: 120 eykJi (1440 godzln).
W wyniku przeprowadzonego post,powania konkursowego zostan~ wybrane najkorzystniejsze oferty, w liezbie
zapewniaj~eej wyezerpanie liezby 12-sto godzinnyeh eykli, wskazanej w pkt. 3, zawieraj~ee propozyeje eenowe
znajduj~ee pokryeie w wielkosei srodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.
Szezeg610we warunki wykonywania swiadezen okreslaj~ odpowiednie przepisy, a w szczeg61nosei przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh
oraz postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent moze ,I, zapoznae w siedzibie
Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdziallll. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
1. Wymaga si" aby oferenci dysponowali odpowiednimi kwalifikaejami i uprawnieniami do wykonywania

swiadezen zdrowotnyeh obj,tyeh przedmiotem zam6wienia w zakresie obj,tym post,powaniem konkursowym:
tj.
• lekarza posiadaj~eego speejalizaej, lub tytul speejalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii,

medyeyny ratunkowej alOO lekarza po drugim roku speejalizaeji w.w dziedzinaeh. kt6ry kontynuuje
szkolenie speejalizaeyjne;

• lekarza posiadaj~eego speejalizaej, lub tytul speejalisty w dziedzinie: ehor6b wewn~trznyeh;
• lekarza, kt6ry w ramaeh szkolenia speejalizaeyjnego ukonezyl modul podstawowy w dziedzinie: ehor6b

wewn~trznyeh, pediatrii lub ehirurgii og61nej i kontynuuje lub zakonezyl szkolenie speejalizaeyjne oraz
uzyskal tytul speejalisty.

W przypadku lekarza w trakeie szkolenia speejalizaeyjnego dodatkowo wym6g pisemnej, pozytywnej opinii
kierownika speejalizaeji 0 prawie do udzielania samodzielnyeh swiadezen zdrowotnyeh oraz samodzielnego
wykonywania dyiur6w.
2. Oferent zobowi~zany jest do posiadania wpisu w rejestrze prowadzonym przez wlaSciw~ okr~gow~ rad, lekarsk~

o wykonywaniu dzialalnosei leezniezej w formie indywidualnej lub indywidualnej speejalistyeznej praktyki
lekarskiej zgodnie z ustaw~ 0 dzialalnosci leezniezej.

3. Oferta zloiona przez oferenta powinna bye kompletna, zloiona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci fonnularza ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zloienie ofert alternatywnyeh.
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Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okrdlonymi w "SzezegOlowyeh Warunkaeh Konkursu Ofert"
na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia.
Liezba deklarowanyeh 12-sto godzinnyeh eykli do wykonywania srednio w miesi~eu przez jednego oferenta nie
powinna bye mlliejsza nii: 2 eykle (24 godzin). Maksymalna liezba deklarowanyeh 12-sto godzinnyeh eykli do
wykonywania w miesi~eu przezjednego oferenta nie powinna bye wi~ksza nii 10 cykli (120 godzin).
Deklarowane przez oferenta 12-sto godzinne eykle wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obejmuj~ udzielanie
swiadczen zarowno w dni powszednie jak r6wniei: W soboty, niedziele i swi~ta.
Oferenei ponos~ wszelkie koszty zwi~e z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zal~ezonego wzoru wraz zal~eznikami wymienionymi w
formularzu oferty.
Oferta winna bye spor~dzona w spos6b przejrzysty i ezyrelny.
Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki naldy spor~dzie w j,zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,
z wyl~ezeniem poj~e medyeznyeh.
Ofert~ podpisuje oferent, lub osoba upowainiona przez oferenta. Osoby te parafuj~ kaid~ stron~ oferty.
Miejsea, w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, parafuje oferent lub osoba podpisuj~ea ofert,. Poprawki mog~
bye dokonane jedynie poprzez przekreslenie b1~dnego zapisu i umieszezenie oOOk niego ezytelnego zapisu
poprawnego.
Oferent moie wprowadzie zmiany lub wyeofae zloion~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zloienie nowej
oferty zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zloionej wezesniej. Wyeofanie oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~eego zam6wienia 0 tym fakeie. Zmiana oferty poprzez
zloienie nowej lub wyeofaniu oferty moie nast~pie nie p6iniej jednak nii przed uplywem terminu skladania
ofert. Wymogi olllaczenia koperty opisane w pkt. II stosuje si~odpowiednio.

8.
9.

10.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I.

4.
5.

3.

6.
7.

2.



II. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~clOikami nalery umiescie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: "Konkurs
na udzielanie calodobowych swiadczeri zdrowolnych w zakresie medyc:yny ralunkowej w ramach paristwowego
syslemu ralownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ralunkowym" przeslae na adres: Szpital Wolski ul.
M. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa.

12. Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega, it niejest motJiwe I~czenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia oa swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu. z zatrudnieniem os podstawie
stosunku pracy zawartym z Udzielaj~cym zam6wienia.

13. Oferta zlozona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwi~zal umow~ na udzielanie swiadczen zdrowotnych
w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le4cych po
stronie oferenta . podlega odrzuceniu.

W celu ulOania, to oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowiqzany jest dolqczye do oferty dokumenty
wskazane w fonnularzu oferty.
Dokumenty. 0 kt6rych mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.
W celu sprawdzenia autentycznosci przedlozonych dokument6w Udzielajqcy zam6wienia mote za4dae od
oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wqtpliwosci co do jej prawdziwosci.
Oferent jest zobowi~y do zalqczenia do formularza oferty dokument6w zwiqzanych z rejestracjq
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej jako podmiotu wykonujqcego dzialalnose lecznic~ - zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALt\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

I.

2.
3.

4.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II w pok. 10 a w terminie do dnla 21.06.2022 r. do
godz. 11.00.

2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielajqcego zam6wienia uprawniony jest
Kierownik Dzialu Kadr i Szkolen, tel. 022.38.94.888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWlt\ZANIA OFERTt\

Oferent zwiqzany jest ofertq do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A

I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zam6wienia powoluje komisj~ konkursowq.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb post~powania okrdla •.Regulamin pracy Komisji

konkursowej" obowiqzujqcy na podstawie zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie mote bye osoba podlegajqca wylqczeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych

w ..Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie koniecZllosci wylqczenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt6rych mowa w pkt. 3, nowego

czlonka komisji powoluje Udzielajqcy zam6wienia, z zastrzeteniem pkt. 5.
5. Udzielajqcy zam6wienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreslonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa Hczye b~dzie. pomimo wylqczeniajej czlonka. co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje nowego przewodnic~cego, jesH wylqczenie czlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelniqcej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursowq brak6w formalnych w zlozonej ofercie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupclnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach na zewncytrznej
stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod .dresem www,wolski.med.pl podajqc nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta, stwierdzone w ofercie braki oraz ostateczny tennin ich usuni~cia.

8. \V przypadku odrzucenia oferty z przyczyn form.lnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj~
o odrzuceniu oferty na zewn~trznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl
wsk.zuj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) skladaj~cego odrzuconq ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTW ARCIA OFERT
Otwarcie zlotonych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konferencyjna
w dniu 21.06.2022 r. 0 godz. II :30,
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Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ
JEDNOSTKOWA

UDZIELAJi\CEGO ZAMOWIENIA CENA

I. Proponowana przez Udzielaj~eego zam6wienia maksymalna kwota nalewosei za kazd~ godzin~ wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh wynosi: 180,00 zl brullo - zajedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh
przedmiotem posl~powania.

2. Cena wskazana w pkt. I zostala przyj~ta w oparciu 0 wielkosc srodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie
swiadezen b~d~eyeh przedmiotem zam6wienia.

3. Oferty zawieraj~ee eeny przekraezaj~ee kwot~ wskazan~ w pkt. 1 uznaje si~ za nieodpowiadaj~ee wymogom
formalnym i podlegaj~ee odrzueeniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryleria oeeny
1. Kwalifikaeje oferenta. 10%
2. Doswiadezenie . 10%
3. Cena. 70%
4. Dost~pnose. 10%

Maksymalna Iiezba punkt6w za oeen~ oferty wynosi: 3.8 pkl.

Ad. I. Kwalifikaeje oferenla
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny kwalifikaeji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj~ee dokumenty stanowi~ee
zal~ezniki do formularza oferty:
• Dokument potwierdzaj~ey. ze oferent ma speejalizaej~ lub tytul speejalisty w dziedzinie: anestezjologii i

intensywnej terapii, medyeyny ratunkowej lub ehor6b wewn~trznyeh - 3 pkl.
• dokument potwierdzaj~ey. Ze oferent jest lekarzem po drugim roku speejalizaeji w dziedzinie anestezjologii i

intensywnej terapii, medyeyny ratunkowej i kt6ry kontynuuje szkolenie speejalizaeyjne www.dziedzinie • pkt.
2 pkl.

• Dokument potwierdzaj~ey. ze oferent w ramaeh szkolenia speejalizaeyjnego ukonezyl modul podstawowy w
dziedzinie: ehor6b wewn~trznyeh. pediatrii lub ehirurgii og61nej i kontynuuje lub zakonezyl szkolenie
speejalizaeyjne oraz uzyskal tytul speejalisty- 1 pkl .•

Maksymalna l~ezna liezba punkt6w moMiwa do uzyskania przez oferenta dla kryterium "kwalifikaeje" wynosi 3 pkl.

Ad. 2. Doswiadezenie
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny doswiadezenia oferenta bierze pod uwag~ stu praey oferenta przy udzielaniu
swiadezen w jednostkaeh systemu ralownietwa medyeznego/izbie przyj~e.
Dokonuj~e oeeny doswiadezenia na podstawie oswiadezenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa
rz zna'e oferentowi od 1 do 4 kt. z adnie z nast u' c mi zaloi.eniami:
SId rae w 'ednoslkaeh s slemul izbie rz' Liezba unkl6w
o • Sial 1 kl.
6.101al 2 kt.
1I.151al 3 kl.
ow 'ze 151al 4 kl.

W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata stazu praey zaok~gla si~ w d6l.

unkt6wLiczba
1 kl.
2 kt.
3 kl.
4 kl.

Ad. 3. Cena' (bez podalku VAT slanowi een~ nello)
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny een zaproponowanyeh przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj~eyeh propozyeje eenowe za kazd~ godzin~ wykonywania swiadezen przewyzszaj~ee wartose srodk6w
przeznaczonych oa realizacj~przedmiotu postc;powania.
Dokonuj'Jc oeeny cen proponowanych pezez oferenta w formularzu oferty Komisja Konkursowa w pierwszej
kolejnosci przyznaje oferentowi od J do 4 pkt., w zaleznosci ad ceny zaproponowanej pezez oferenta za 12.5to
odzinn c kl, z adniez nast u' c mi zaloi.eniami:
CeDa ra onowana rzez oferenta
160,01 - 180,00 zl
145,01- 160 00 zl
120,01 - 145,00 zl
110,00 - 120,00 zl
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Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe ponizej 110,00 zl za kazd~ godzin, udzielania swiadeze,; zdrowotnyeh b,d~
ulOane za oferty zawieraj~ee ra4eo nisk~ een, w stosunku do przedmiolu zam6wienia i b,d~ podlega/y odrzueeniu.

unktowLiczba
1 kt.
2 kt.
3 kt.

Ad. 4. Dost,pnole
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny dost,pnosci swiadeze,; gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag,
minimaln~ liezb, 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadeze,; oferowanyeh przez oferenta w fonnularzu oferty
z ednie z zaJozeniami:
1I0le c k1i 12 odzinn ch oferowan ch rzez oferenta
2-4
5-7
8-10
Dost,pnosc ponizej minimum stanowi podstaw, odrzueenia oferty.
Ocena koncowa zostanic.wyliczona wg nast'tPuj~cego wzoru:

o WOA = LpK I 10% + LpDI I 10% + LpC I 70%+ LpD2 I 10%
gdzie:

WOA - ocena koncowa oferty
LpK - Iiczba punkJ6w wynikojqca z oceny kwalifikocji oferenta
LpDI -Iiczba punkt6w wynikajqca Z oceny doiwiadczenia oferenlo
LpC. Iiczba punkJ6w wynikojqca z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpD2 -Iiczba punkJ6w wynikojqca z oceny doslfpnosci Swiadczen udzielanych przez oferenla

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNI~CIE KONKURSU, W ARUNKI ZA WARCIA UMOWY

t. Rozstrzygni~cie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku postc;powania konkursowego
zapewniaj~eyeh realizaej, zapotrzebowania Udzielaj~cego zamowienia odnosnie Hosci godzin wykonywania
swiadeze,; stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia, ktorzy uzyskali I~eznie ze wszystkieh kryteriow najwi,ks~
ilosc punktow.

2. Rozstrzygni,eie konkursu ofert oglasza si, w miejseu okreSionym w ogloszeniu 0 konkursie ofert, na tablicy
ogJoszen w siedzibie Udzielaj'lcego zam6wienia oraz na zewn~trznej stronie intemetowej Udzielajqcego
zamowienia, podaj~e nazw, (imi, i nazwisko) oraz siedzib, (miejsee zamieszkania i adres) Oferenta/Oferent6w,
kt6rzy zostali wybrani.

3. Tennin rozstrzygni,eia ofert WYlOaezasi, na dzie,; 21.06.2022 r. 0 godzinie 13:30.
4. Oferentom wybranym w wyniku post,powania konkursowego Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje tennin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. W przypadku przekroezenia liezby 12-sto godzinnyeh eykli obj,tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II

pkt. 3, w wyniku wyboru wi,kszej ilosci oferent6w ze wzgl,du na konieelOosc uwzgl,dnienia ofert spelniaj~eyeh
kryteria oeeny ofert na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo
okreslenia w umowie zawartej w tym oferentami takiej i10sci godzin wykonywania swiadczen, kt6ra umotliwi
dostosowanie warunk6w umowy do zapotrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLAWCZE

I. W toku post,powania konkursowego, jednakze przed rozstrzygni,eiem konkursu, oferent moze zloZyc do komisji
konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarlonej czynnosci, w fonnie pisemnej
umotywowany protest.

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

skladaj~cemu protest. Nieuwzgl,dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba te z tresci protestu wynika,

ze jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl,dnienia protestu komisja powtarza zaskarZon~ ezynnosc.
6. Oferent. moze zlozyc do Udzielaj~cego zam6wienia odwolanie dotye~ee rozstrzygni,eia konkursu w ei~gu 7 dni

od dnia ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. Odwolanie zlorone po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w tenninie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.
C). Srodki od".'olawczc nie prz)'slugujq ns:

alwyb6r trybu post~ptl\,,'ania:
b) niedokollJnie \\'yboru swiadczeniod<twcy;
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c) uniewaznienie postttpowania \\' sprawie .Z3warcia UlnO\\-')' 0 udziC'lanie swiadczell opieki zdrowotnej.
Rozdzial XIV. POSTANOWlENlA KONCOWE
Dokumenty dotycZllce post~pow.ni. konkursowego przechowyw.ne s~ w siedzibie Udziel.j~cego zam6wieni •.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 143/1022

z dnia 15.06.1022 r.

Warszawa, dn ia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej
Samodzielny PubJiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
ul. M. Kasprzaka 17
01 - 211 Warszawa

OF E R TA

na udzielanie calodobowycb swiadczen zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej w ramach

I'aristwowego systemu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w siedzibie.
. Szpitala Wolskiego

Imi, :..; .

Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specj al izacja w zakresie (stopieli specjalizacj i ) .

Nr dokumentu specj al izacj i. .

Nr ksi,gi rejestrowej w rejestrze indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wykonywanych

w przedsi,biorstwie podmiotu leczniczego prowadzonego przez wlasciw~ ORL .

Nr wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczejl data rozpocz,cia dzialalnosci wg CElDG .

NiP REGON .

Nr telefonu .

Adres zamieszkania .

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

przedmiotem nJmeJszej oferty jest udzielanie calodobowych swiadczeli zdrowotnych
w zakresie medycyny ratunkowej w ramacb palistwowego systemu ratownictwa medycznego w SZl'italnym
Oddziale Ratunkowym zgodnie z przedmiotem zamowienia wskazanym w Szczeg6lowych Warunkach Konkursu
Ofert, na zasadach okre!lonych we wzorze umowy na udzielanie swiadczeli zdrowotnych obj,tych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapoznal si, z !resci~ ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg610wymi warunkami konkursu ofert" oraz postanowieniami
okreSionymi we wzorze umowy ije akceptuje.

2. Swiadczeli zdrowotnych obj,tych konkursem udzielac b,dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie, w
miejscu wskazanym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz przy uZyciu sprZl'!u nalel:<!cego do Udzielaj~cego
zam6wienia.

I. Prowadzi Specjalistyczn~ Indywidualmv Indywidualn~ Praktyk, Lekarsk~' w przedsi,biorstwie podmiotu
leczniczego w dziedzinie , wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc
lecznic~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionym na wst,pie niniejszej oferty.

2. Swiadczeli zdrowotnych udzielac b,dzie osobiscie.

3. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na minimaln~ kwot, gwarantowan~
w wysokosci .,
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4. Oswiadeza, i2:Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tym

przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le~eyeh po stronie oferenta.

5, Oeklaruje minimaln~ Iiezb~ 12-sto godzinnyeh eykli wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w miesi~eu:
.................. Cykli (obejmuj~eyeh udzielanie swiadezen zar6wno w dni powszednie jak r6wnie2: w soboty, niedziele
i swi~ta).

6. Oeklaruje maksymaln~ liezb~ 12-sto godzinnyeh eykli wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w miesi~eu:
.................. Cykli (obejmuj~eyeh udzielanie swiadezen zar6wno w dni powszedniejak r6wnie2: w soboty, niedziele
i swi~ta).

7. Proponuje nast~puj~q kwot~ nalezoosei za realizaej~ zam6wienia: wysokosc stawki w kwocie zl
brutto za ka2:d~ godzin~ wykonywania swiadezen zdrowotnyeh.

8. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zal~eznikami od nr 3a do nr .

9, Oswiadeza, i2:swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tym konkursem udzielal w jednostkaeh systemu ratownietwa
medyeznegol izbie przyj~c przez olms Iat.

ZAI,ACZNIKI:

f. Poswiadezony aktualny "ydruk z CEIDG • zal. nr f.
2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w "ykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ - zgodnie z ustaw~

o dzialalnosei leezniezej - prowadzonego przez ORL - zal. nr 2,
3. Kopie dokument6w dotye~eyeh prawa "ykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji. w tym

speejalizaeji:
a) dyplom ukonezenia studi6w;
b) prawo wykonywania zawodu lekarza;
c) dyplom pOlWierdzaj~ey posiadanie speejalizaeji lub tytulu speejalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej

terapii, medyeyny ratunkowej albo lekarza po drugim roku speejalizaeji w tej dziedzinie, kt6ry kontynuuje
szkolenie speejalizaeyjne;
lekarza posiadaj~eego speejalizaej~ lub tytul speejalisty w dziedzinie: ehor6b wewn~trznyeh; lekarza, kt6ry w
ramaeh szkolenia speejalizaeyjnego ukonezyl modul podstawowy w dziedzinie: ehor6b wewn~trznyeh, pediatrii
lub ehirurgii og61nej i kontynuuje lub zakonezyl szkolenie speejalizaeyjne oraz uzyskal tytul speejalisty.

W przypadku lekarza w trakcie szkolenia speejalizaeyjnego dodatkowo wym6g pisemnej, pozytywnej opinii
kierownika speejalizaeji 0 prawie do udzielania samodzielnyeh swiadezen zdrowotnyeh oraz samodzielnego
"ykonywania dy2:ur6w oraz kart~ speejalizaeyjn~.
d) inne dokumenty pOlWierdzaj~ee kwalifikaeje i doswiadezenie zawodowe - zaL nr 3a, 3b, itd,

4. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie medyeyny ratunkowej w
jednostkaeh systemu ratownielWa medyeznego z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadezone - zal. nr 4,

5. ZaSwiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem
zam6wienia - zaL nr 5,

6. Kserokopia polisy OC - zaL nr 6.

• niepotrzebne skreslic

Oswiadezenie wykonawcy w zakresie wypclnienia obowi~zk6w informacyjnych przewidzianych wart. 13 lub art.
14ROnO

Oswiadezam, 2:ewypelnilem obowi~zki informaeyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 ROOO' wobee os6b fizyeznyeh,
od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w eelu ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia w
niniejszym post~powaniu* *.

. .
(podpis ipieczfc oferenta)

rozpofZ4dzenie Parlamenlu Europcjskiego i Rady (VE) 2016/679 z dnia 27 kwictnia 2016 r. w sprawic: ochrony os6b fizycznych Vi zwill,7.ku z
przctwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfyvru tskich dan)'ch oraz uchylenia d)-relet)'w)' 9S/46/WE (og61ne rozporzqdzcnie 0

ochronie danych) (Oz. Un. VEL 119z04.0S.2016.str.I) .
•• W prl>'Padku gdy w)'konawca nit przekazuje danych osoboYo)'ch innych nit: bezpo~rednio jego dotycZltcych lub zachodzi wyl~czc 'c: stosowania
obowi¥ku informacyjnego, stoso\l.TIie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 us1- 5 RODO treki o~wiadcl.enia wykonawca ni iercie trdci
o~wiadcztnia np. przezjego \\o)'krdlenie).
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Zalqcznik Nr 4 do zarzqdzenia
Dyreklora Szpitala Wolskiego nr /43/2022

z dnia 15.06.2022 r.

WZORUMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY
RATUNKOWEJ W RAMACH PANSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA

LEKARZY SYSTEMU W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

zawana w dniu 2022 r. w Warszawie

pomi,dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opiek! Zdrowotnej z
sicdzib~ w Warszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17,01-211 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych
organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru S~dowego prowadzonego przez S~ Rejonowy dla m. 51. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288, REGON 011035381, NIP 527-10-45-483,
reprezentowanym przez:
Roberta Mazura - Dyrektora

zwanym dalej Udzielaj~cym zam6wienia

a

Panem/~ ................• prowad~cym/~ dzialalnosc gospodarc~ pod firm~ " ", na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem:
.................................... ,
Wpisanym/~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc lecznic~ nr , nr PWZ ,
Posiad'\i~cym/~ NIP i REGON .
Zwanym/~ dalej Przyjmuj~cym zam6wienie

I~cznie zwanych Stronami

Przyjmujqcy zamowienie zoslal wybrany w wyniku konkursu oferl na udzielanie specjalistycznych iwiadczen
zdrowolnych przez podmioty okrellone w arl. 26 usl. I uslawy z dnia 15 kwielnia 2011 r. 0 dzialalnoSei leczniczej
(Ieksljedn. Dz. U z 2022 r.o poz. 633 z pOin. zm.).

~ 1
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zam6wienia na wykonywanie calodobowych swiadczen

zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach panstwowego
systemu ratowniclWa medycznego Szpitala Wolskiego, zwanych dalej swiadczeniami zdrowotnymi, dla
pacjent6w Udzielaj~cego zam6wienia w szczeg61nosci dla os6b b,d~cych swiadczcniobiorcami w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w
publicznych publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z pMn. zm.).

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si, do wykonywania calodobowych swiadczen zdrowotnych w zakresie
medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w 12-sto godzinnych cyklach, kt6rych ilosc
okreslona zostala w ~ 10 USI. I, a w szczeg61nosci do:

a) udzielania swiadczen zdrowotnych polegaj~cych na wst,pnej diagnostyce i podj,ciu leczenia w zakresie
niezb,dnym do stabilizacji funkcji Zyciowych os6b znajduj~cych si, w stanie naglego zagrozenia Zycia lub
zdrowia, w tym przeprowadzania oceny wst,pnej i badania lekarskiego oraz wykonywania wszelkich
czynnosci zwi~nych z zapewnieniem pacjentom kontynuacji leczenia adekwatnego do ich stanu zdrowia,
wynikaj~cego z przepis6w ustawy 0 Panstwowym Ratownictwie Medycznym i standard6w post,powania
medycznego z zakresu medycyny ratunkowej,

b) udzielania swiadczen zdrowotnych oraz porad obejmuj~cych swiadczenia diagnostyczno - terapeutyczne
pacjentom hospitalizowanym w SOR.

3. Swiadczenia, 0 kt6rych mowa w Usl. 2 udzielane b,d~ w cyklach trwaj~cych do 12 kolejnych godzin, zar6wno
w dni powszcdnie (l~cznie z sobotami) oraz w niedziele i swi,ta, w godzinach od 8.00 do 20.00 lub od 20.00 do
8.00 dnia nast,pnego, przy czym po kazdym zakOl\czonym cyklu Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do
przekazania lekarzom przejmuj~cym realizacj, swiadczen zdrowotnych w ramach kolejnych cykli wszelkich
danych 0 pacjentach pozostaj~cych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, obejmuj~cych dane istotne dla dalszego
procesu leczniczego danego pacjenta - bez prawa do odr,bnego wynagrodzenia.
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4. W ramach udzielania swiadczell stanowi~cych przedmiot niniejszej umowy Przyjmuj~cy zam6wienie jest
zobowi~zany do spor~dzania i przekazywania raport6w lekarskich w spos6b przyj~ty u Udzielaj~cego
zam6wienia.

5. Za wykonywanie czynnosci, 0 kt6rych mowa w us!. 4 Przyjmuj~cemu zam6wienie nie przysluguje dodatkowe
wynagrodzenie.

6. Udzielaj~cy zam6wienia dopuszcza motliwos~ udzielania swiadczell zdrowotnych obj~tych niniejsz~ umow~
w ilosci nie wi~kszej nit 2 nast~puj~ce bezposrednio po sobie 12-sto godzinne cykle, tj. udzielania swiadczell nie
dlutej nit przez 24 kolejne godziny, z zastrzeteniem us!. 5 niniejszego paragrafu.

7. Na podstawie niniejszej umowy Udzielaj~cy zam6wienia powierza Przyjmuj~cemu zam6wienie funkcj~ lekarza
koordynuj~cego (dla lekarzy systemu), polegaj~q na podejmowaniu wszelkich czynnosci i dzialaJI zwi~nych
z organizacj~ udzielania swiadczell zdrowotnych w Szpitalnym Oddzia!e Ratunkowym, w tym sprawowania
nadzoru nad przebiegiem wykonywania swiadczell, wydawania polecell i wi~cych decyzji. Powierzenie
czynnosci koordynatora nast~puje na czas danego cyklu, w kt6rym Przyjmuj~cy zam6wienie realizuje przedmiot
umowy na zasadach wskazanych w us!. I - 4 niniejszego paragrafu oraz ~ 2 us!. 1 i 2. Raport z wykonywanych
czynnosci lekarza koordynatora Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest spor~dzi~ w ramach obowi¥k6w
obj~tych przedmiotem umowy w formie wpisu do ksi~gi raport6w lekarza koordynuj~cego. Wykonywanie
czynnosci lekarza koordynatora nie uprawnia do otrzymania odr~bnego wynagrodzenia.

8. W ramach obowi¥k6w obj~tych niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest realizowa~
czynnosci koordynatora w przypadku, w kt6rym wskazany w harmonogramie przez Udzielaj~cego zam6wienia
koordynator SOR wyznaczy Przyjmuj~cego zam6wienie do czasowego przej~cia czynnosci koordynowania pracy
w SOR. Z tytulu powierzenia zadall koordynatora Przyjmuj~cy zam6wienie nie jest uprawniony do dodatkowego
wynagrodzenia.

P
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do udzielania swiadczell zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ 1 w dniach

i godzinach okreslonych w harmonogramie, spor~dzanym w formie pisemnej - wed lug wzoru stanowi~cego
Zal~cznik nr I do niniejszej umowy - na okresy miesi~czne, uzgodnionym z Kierownikiem Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Harmonogramy, 0 kl6rych mowa w ust. 1 podlegaj~ katdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~cego zam6wienia, przed rozpoc~ciem miesi~ca kt6rego dotyc~.

3. W ramach przedmiotu umowy Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do uczestniczenia, nie wi~cej nit raz
w miesi~cu przez maksymalnie 2 godziny, poza harmonogramami opisanymi w us!. 1 i 2, w organizowanych przez
Udzielaj~cego zam6wienia spotkaniach dotyc~cych funkcjonowania SOR oraz standard6w medycznych
w dziedzinie ratownictwa medycznego bez dodatkowego wynagrodzenia oraz uczestniczenia w odprawach
i innych spotkaniach personelu medycznego, organizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 0 kt6rych
mowa w Regulaminie tego Oddzialu.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ I niniejszej umowy i oswiadcza,
it wykonywa~ je b~dzie z zachowaniem naletytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied~ medyczn~ i standard ami
post~powania obowi¥uj~cymi w zakresie medycyny ratunkowej, na zasadach wynikaj~cych z ustawy 0 zawodach
lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 790 z p6in. zm.), ustawy 0 dziala!nosci leczniczej (tekst
jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 711 z p6in. zm) ustawy 0 Pallstwowym Ratownictwie Medycznym (\)z. U. z 2021 roopoz.
2053 z pMJl. zm.), ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tekstjedn. Oz.
U z 2021 r., poz. 1285 z p6in. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekstjedn. Oz. U. z 2020
r., poz. 849 z p6in. zm.), Rozpor~dzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego z dnia 27
czerwca 2019 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2048 z pozn. znl.) ustawy 0 ochronie danych osobowych i innych przepis6w
reguluj~cych zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczell zdrowotnych w podmiotach
leczniczych nie b~d~cych przedsi~biorcami.

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

w siedzibie Szpitala Wolskiego, w ramach Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, przy utyciu sprz~tu medycznego
oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu znana! z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~cego
zam6wienia najp6iniej w dniu rozpocz~cia udzielania swiadczell*, stanowi~cych wlasnos~ Udzielaj~cego
zam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczen obj~tych niniejs~
umow~.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do korzystania z pomieszczen oraz sprz~tu
i aparatury medycznej, nale~cych do Udzielaj~cego zam6wienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medycznego nale~cego do
Udzielahcego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionyeh przez Przyjmuj~cego zam6Wienie./t

~5
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony, tj. w okresie od dnia 2022 r. do dnl •............. 2023 r. _



~6
Zlecenia na badanie diagnostyczne i transport b~d~ wystawiane przez Przyjmuj~eego zam6wienie, wedlug zasad
obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~eego zam6wienia, z kt6rymi Przyjmuj~ey zam6wienie zostal zapoznany.

P
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezeri zdrowotnyeh

wskazanyeh w umowaeh zawartyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiotami oraz przepisach i zasadaeh obowi¥uj~eyeh u Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Nie p6tniej nit z dniem zawarcia umowy Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~ny jest do zapoznania si~
z zasadami i proeedurami funkcjonowania Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Szpitala Wolskiego, wynikaj~eymi
z Regulaminu SOR oraz pozostalyeh akt6w wewn~trznyeh obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~eego Zam6wienia
dotyc~eyeh Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, kt6re zostaly Przyjmuj~eemu zam6wienie udost~pnione w toku
post~powania konkursowego. Realizaej~ ww. obowi~zku Przyjmuj~ey zam6wienie potwierdza podpisem na
niniejszej umowie.

3. Na ~danie Udzielaj~eego zam6wienia, Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~ny jest do przedstawienia
znajduj~cych si~ w jego dyspozyeji dokument6w zwi~zanyeh z realizaej~ przedmiotu umowy wymaganyeh przez
NFZ lub innego platnika swiadezeri pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~8
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do prowadzenia dokumentacji medyeznej i statystyeznej oraz dokumentaeji
wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi¥uj~cymi w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh
przedsi~biorcami oraz przepisami i zasadami obowi¥uj~eymi u Udzielaj~eego zam6wienia, w tym z utyeiem
systemu informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~eymi proeedur zwi~zanyeh z ochron~ danyeh
osobowych.

~9
I. Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne Przyjmuj~eemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie mlesl~cznie

w kwocie stanowi~cej iloezyn Iiczby godzin zrealizowanyeh przez Przyjmuj~eego zam6wienie w danym miesi~eu
przez stawk~ godzinow~ w kwoeie zl brutto (slownie: ).

2. L~ezna szaeunkowa wartos~ umowy wynosi zl brutto (slownie: ).

3. Naletnosci z tylulu realizacji umowy za okres sprawozdawezy Udzielaj~ey zam6wienia wyplaea, za miesi~e
poprzedni, w terminie do 14 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmuj~eego zam6wienie prawidlowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonymi sprawozdaniami, 0 kt6ryeh mowa w ~II. Potwierdzeniem dostarezenia faktury
wraz ze sprawozdaniami jest data wplywu oznaezona prezentall! Kaneelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

4. Podstaw~ wystawienia faktury uprawniaj~cej Przyjmuj~eego zam6wienie do otrzymania zaplaty jest zal~ezenie do
niej sprawozdania zatwierdzonego przez Udzielaj~eego zam6wienia, stanowi~eego potwierdzenie zar6wno ilosci
godzin swiadezeri zrealizowanyeh w danym miesi~eu, jak i prawidlowe dokonanie wszystkieh wymaganyeh
wpis6w do dokumentaeji medycznej paejent6w, kt6rym Przyjmuj~ey zam6wienie udzielil swiadczeri
zdrowotnych. Brak zatwierdzonego sprawozdania skutkuje uznaniem, it usluga za dany miesi~e nie zostala
zrealizowana.

5. Naletnos~ za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~eemu zam6wienie na jego
raehunek bankowy wskazany na fakturze. za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obei¥enia raehunku bankowego
Udzielaj~eego zam6wienia.

po
I. Minimalna ilos~ 12-sto godzinnych eykli udzielania swiadczeri zdrowotnyeh, 0 kt6rych mowa w ~I Usl. 3 wynosi

.................. eykli w miesi~eu. Przeci~tna maksymalna ilos~ 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezen
zdrowotnyeh w stosunku miesi~eznym nie powinna przekroezy~ .

2. Wynikaj~ee z usl. I zapotrzebowanie na minimaln~ ilos~ zakontraktowanyeh 12-sto godzinnych eykli udzielania
swiadczeri zdrowotnyeh mote ulee zrnniejszeniu w przypadkach uzasadnionyeh organizacj~ funkejonowania
kom6rki organizaeyjnej, w kt6rej realizowane s~ swiadezenia b~dz zmniejszeniem srodk6w finansowyeh
uzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnik6w. Zmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy
miesi~ezne i nie wymaga spor~dzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

3. Udzielaj~cy zam6wienia mote powierzy~ Przyjmuj~eemu zam6wienie wi~ks~ ilos~ swiadezen obj~tyeh niniejs~
umow~, skutkuj~eych przekroczeniem ilosei 12-sto godzinnych cykli udzielania swiadczen zdrowotnyeh
wskazanej w usl. I, w ramaeh srodk6w pieni~tnyeh przeznaczonyeh na ieh sfinansowanie poehod~eyeh z NFZ
lub od innych platnik6w, jednak nie wi~cej nit 0 4 eykle.

~II
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥3nY jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdan z liczby zrealizowanyeh

pelnyeh 12- sto godzinnych eykli udzielania swiadczen zdrowotnyeh, wg wzoru stanowi~eego zal~eznik nr 2 do
niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6ryeh mowa w usl. I skladane s~ po zakonezeniu miesi~ea kalendarzowego oraz po
zatwierdzeniu, w terminie do 5 dnia katdego miesi~ea za miesi~e poprzedni. Sprawozdania, po weryfikaeji
przepraeowanyeh godzin oraz realizaeji obowi~zk6w zwi¥3nyeh z prowadzeniem dokumentaeji medyeznej,
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zatwierdza Kierownik Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub inna osoba wskazana przez Udzielaj~eego
zam6wienia.

~ 12
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do:

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

b) noszenia imiennyeh identyfikator6w przekazanyeh przez Udzielaj~cego zam6wienie w zwi¥ku z niniejs~
umow~ i realizaeji pozostalyeh obowi~zk6w dotye~eyeh identyfikator6w okreslonyeh w aktaeh
wewn~trznyeh Szpitala Wolskiego,

c) przestrzegania procedur obowi¥uj~eyeh u Udzielaj~eego zam6wienia zwi~zanyeh z wykonywaniem
swiadezen zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyeznej.

~ 13
Przyjmuj~ey zam6wienie nie moze prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraezaj~eej poza zakres
wynikaj~ey z zawartej umowy i konkureneyjnej wobee dzialalnosei statutowej prowadzonej przez Udzielahcego
zam6wienia.

p4
Udzielaj~ey zam6wienia zobowi~zuje si~ zabezpieezyc obs/ug~ piel~gniarsk~ oraz administraeyjn~ i gospodare~
w zakresie niezb~dnym dla realizaeji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizaeji zadaJI obj~tyeh niniejs~ umow~ Przyjmuj~ey zam6wienie zobowiazany jest do wsp6/praey
z personelem medyeznym zatrudnianym przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 16
1. Z lylu/u niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnosc solidarn~.
2. Przyjmuj~ey zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powsta/e z przyezyn letljeyeh po jego stronie,

a w szezeg61nosci wynikaj~eyeh z:

a) nieprawidlowego i niezgodnego z obowi¥uj~eymi standardami post~powania medyeznego oraz wymogami
okreslonymi w ustawie 0 zawodaeh lekarza i lekarza dentysty udzielenia swiadezenia zdrowotnego,

b) niewykonania lub niew/.sciwego wykonania obowi¥k6w wynikaj~eyeh z niniejszej umowy,
c) nieprawid/owego wystawiania reeept podlegaj~eyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
d) przedstawienia danyeh stanowi~eyeh podstaw~ rozliezenia niezgodnie ze stanem faktyeznym,
e) nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawid/owy

i niekompletny,
t) braku realizaeji zaleeen pokontrolnyeh,
g) nieprawid/owego wprowadzania danyeh zwiazanyeh z realizaej~ proeedur, a wymaganyeh przez NFZ.

3. Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do tljdania od Przyjmuj~eego zam6wienie pokryeia szkody wyr~dzonej
niewykonywaniem lub nienaletytym wykonywaniem przez Przyjmuheego zam6wienie niniejszej umowy, w tym
m,;n. koszt6w swiadezen nieop/aeonyeh przez NFZ lub innyeh piatnik6w z tego lylulu oraz kar umownyeh i
obowi~zk6w odszkodowawezyeh nalozonyeh na Udzielaj~eego zam6wienia przez NFZ lub innyeh p/atnik6w w
umowaeh zawartyeh z Udzielaj~eym zam6wienia.

4. Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do tljdania od Przyjmuj~eego zam6wienie zap/aty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoezynanie wyznaezonyeh eykli
z op6i:nieniem, zawinione przez Przyjmuj~eego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadezen lub wezesniejsze
opuszczenie SOR, kt6ra to kara przys/uguje Udzielaj~eemu zam6wienie niezaleznie od braku zap/aty za katd~
rozpoez~t~ godzin~ sp6i:nienia lub niewykonywania praey. Wysokosc kary umownej za katd~ rozpoez~t~ godzin~
sp6i:nienia lub niewykonywania praey wynosi 50% stawki godzinowej okreslonej w 9 9 usl. I umowy. Za szkody
przekraezaj~ee wysokosc ww. kary, Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do doehodzenia odszkodowania na
zasadaeh og6lnyeh. W przypadku stwierdzenia powyzszyeh naroszen Udzielaj~ey Zam6wienie zastrzega sobie
prawo potr~eenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturaeh otrzymanyeh od Przyjmuj~eego
Zm6wienie.

5. W przypadku nieuzasadnionego rozwiazania przez Przyjmuj~eego zam6wienie niniejszej umowy, samowolnego
zaprzestania realizaej i umowy lub nie zaehowania proeedur dotye~eyeh trybu rozwi~zania umowy Udzielaj~ey
zam6wienia uprawniony jest do tljdania od Przyjmuj~eego zam6wienie zap/aty kary umownej w wysokosei 20 %
wartosei przedmiotu umowy wskazanej w 9 9 usl. 2. Za szkody prLekraezaj~ce wysokosc ww. kory, Udzielaj~cy
lamowienia uprawnillny jest do dochodzenia odszkodowania na z4tsadach ogolnych.

Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zany jest do:
1) posiadania polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywilnej obejmuj~eej szkody bed~ee nast~pstwem

udzielania swiadezen zdrowotnyeh albo niezgodnego z prawem zanieehania udzielania swiadezen zdrowotnyeh
_ zgodnie z art. 25 usl. I pkl. 1 ustawy 0 dzia/alnosci leezniezej oraz Rozpor~dzenia Ministra Finans6w z~dia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi~zkowego ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywilnej podmiotu
wykonuj~eego dzia/alnosc leeznie~ (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 866 z p6i:n. ZITI.),
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2) utrzymywania przez caly okres obowi~zywania niniejszej umowy sta/ej sumy gwarancyjnej oraz wanosci
ubezpieczenia okreSlonych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pkt. I,

3) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przedlotenia Udzielajqcemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~cego z/orenie wniosku 0 w/w wpis w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy pod rygorem rozwi~zania umowy, 0 ile powytszy dokument nie zostal do/~czony do umowy.

4) posiadania i przed/otenia zaswiadczenia lekarza medycyny pracy dotyc~cego uprawnien zwi~nych ze
swiadczeniem us/ug i w tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologicznych.

~ 18
I. W zwi¥ku z udzielaniem swiadczen zdrowotnych obj~tych zam6wieniem Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny

jest do wydawania pacjentom zaSwiadczen 0 czasowej niezdolnosci do pracy oraz wystawiania recept zgodnie z
wymogami okreslonymi w przepisach prawa.

2. Realizuj~c przedmiot umowy Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do wystawiania recept na produkty
lecznicze zlecone pacjentom w zwi¥ku z udzielonymi im swiadczeniami zdrowotnymi z zachowaniem wszelkich
wymog6w okreSlonych przepisami prawa i wymogami Narodowego Funduszu ldrowia. Recepty wystawiane
pacjentom w zwi¥ku z wykonywaniem swiadczen obj~tych niniejsza umow~ spor~dzane s~ na drukach oraz w
systemie teleinformatycznym udost~pnianych przez Udzielaj~cego Zam6wienia.

~ 19
1. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych powzi~/

wiadomose przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnic~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekstjedn. Oz. U.
z 2020 I., poz. 1913 z pMn. zm.) oraz podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych,
zgodnie z wymogami obowi¥uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie oswiadcza, te znany jest mu fakt, it treSe niniejszej umowy, a w szczeg61nosci
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informacj~ publiczn~ w rozumieniu an. I ust. I ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 I. 0 dost~pie do informacji publicznej (tekst jedn. Oz. U. z 2022 r., poz. 902 z p6in. zm.),
kt6ra podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzereniem ust. 3.

3. Przyjmujqcy zam6wienie wyrau zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w ust. 2, zawanych w
niniejszej umowie dotyc~cych go danych osobowych w zakresie obejmuj~cym imi~ i nazwisko, a takte inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz ldrowia oraz dane w zakresie firmy.

4. Ola cel6w zwi~nych z realizacj~ umowy Udzielaj~cy zam6wienia upowainia Przyjmuj~cego zam6wienie do
przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy lam6wienie udzielae b~dzie swiadczen
zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwi~nych z realizacj~ zleconych niniejs~ umow~ swiadczen zdrowotnych
oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych. Przetwarzanie danych osobowych
przez Przyjmuj~cego zam6wienie dokonywane jest w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na sprz~cie
informatycznym nale~cym do Udzielaj~cego zam6wienia i pOOlega przepisom reguluj~cym zasady ochrony
danych osobowych i procedurom obowi~zuj~cym u Udzielajqcego zam6wienia i z tego tytulu Przyjmuhcy
zam6wienie ponosi odpowiedzialnose wynikaj~c~ z ww. przepis6w oraz przepis6w dotyc~cych ochrony danych
osobowych. Upowainienie do przetwarzania danych osobowych oraz Oswiadczenie podpisane przez
Przyjmuj~cego zam6wienie stanowi~ integralnq cz~sc umowy.

po
I. Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczen nie przekraczaj~cych I~cznie 30

dni kalendarzowych rocznie, przypadaj~cych w okresie obowi¥rwania umowy, kt6re to dni uwzgl~dnia si~ w
harmonogramach spor~dzanych przez Udzielajqcego zam6wienie, w tym przerw zwi~zanych z potwierdzonym
udzia/em Przyjmuj~cego zam6wienie w szkoleniach, sympozjach, zjazdach.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w us!. I wymaga zgody Udzielaj~cego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie

z harmonogramem przez Przyjmuj~cego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczen
spowodowanych chorob~, udokumentowanych zaswiadczeniem lekarskim, 0 ile Przyjmujqcy zam6wienie
niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~cego zam6wienia.

pI
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~cego zam6wienie od wykonywania swiadczen
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjaSniaj~cego, w przypadku gdy do Udzielaj~cego
zam6wienia wplynie skarga lub zastrzerenie dotyc~ce sposobu wykonywania, przez Przyjmuj~cego zam6wienie,
swiadczen zdrowotnych obj~tych niniejs~ umow~, w tym zwi~zanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej
b~dt przekazywaniem danych wymaganych przez NFl.

~22
Umowa ulega rozwi~niu w nast~puj~cych przypadkach:

I) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawana,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia katdej ze Stron z zachowaniem I miesi~cznego okresu wypowiedzenia, :;>
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4) w wyniku oswiadezenia Udzielajqeego zam6wienia z zaehowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia
z przyezyn stanowiqeyeh naruszenie istotnyeh warunk6w umowy, letljeyeh po stronie Przyjmujqeego
zam6wienie, a dotyezqeyeh:
a) ograniezenia dost~pnosei swiadezell, zaw~zenia ich zakresu lub ieh niewlaseiwej ilosei i jakosei;
b) nie przedstawiania w ustalonym niniejszq umowq terminie wymaganyeh sprawozdall i informaeji;
c) uzasadnionyeh skarg paejent6w, uznanych przez Udzielajqeego zam6wienia zgodnie z proeedurami

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, jesli zwiqzane sq one z naruszeniem postanowiell niniejszej umowy lub
przepis6w prawa regulujqcyeh zasady wykonywania swiadezell zdrowotnyeh;

d) w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadezenia Udzielajqeego zam6wienia z zaehowaniem miesi~emego okresu wypowiedzenia,

jezeli Przyjmujqey zam6wienie narusza inne nit wskazane w pkl. 4) postanowienia umowy, istotne dla
zapewnienia prawidlowej realizaeji przedmiotu zam6wienia,

6) z dniem nast~pujqeym po dniu, w kt6rym naslljpilo przekroezenie wartosei umowy,
7) w wyniku oswiadezenia Udzielajqeego zam6wienia z zaehowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku braku finansowania swiadezell obj~tyeh umowq przez publicmego p1atnika (NFZ) lub zmiany przez
Platnika zasad finansowania swiadezell zdrowotnyeh w spos6b uniemotliwiajqey Udzielajqeemu Zam6wienie
dotrzymanie warunk6w umowy.

p3
I. Udzielajqey zam6wienia uprawniony jest do rozwiqzania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym, jeteli Przyjmujqey zam6wienie ratljeo narusza postanowienia umowy, tj.:

I) utraeil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowiqzki wynikajqee z niniejszej umowy na osob~ trzeciq bez zgody Udzielajqcego

zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okreslonych w ~ 17 pkl. I, 2 i 4 umowy,
4) ratljeo naruszyl pozosta!e istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ratljee naruszenie pozostalyeh istotnyeh postanowiell umowy, 0 kt6rych mowa w USI. I pkl. 4 umaje si~
naruszenie obowiqzk6w wynikajqeyeh z ~ 3 i ~19 ust.l niniejszej umowy, kt6ryeh Przyjmujqey zam6wienie nie
zaniechal, pomimo otrzymania od Udziel'\iqeego zam6wienia pisemnego wezwania do ieh zaprzestania, a takte
naruszania obowiqzk6w zwiqzanyeh z bezpieezellstwem paejent6w.

3. Z dniem przekroezenia wartosei umowy, 0 kt6rej mowa w ~ 9 USI. 2 niniejszej Umowy.

p4
Udzielajqey zam6wienia uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w
kt6rym ulegnie rozwiqzaniu umowa zawarta przez Udzielajqeego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadezenie 0 rozwiqzaniu umowy w tym trybie Udzielajqey zam6wienia zloZy Przyjmujqeemu zam6wienie na
pismie, niezwloemie po uzyskaniu stosownej informaej i.

ps
Przyjmujqey zam6wienie uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natyehmiastowym, w przypadku ratljeego naruszenia postanowiell niniejszej umowy dotyezqeyeh zwloki w wyplaeie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 USI. 3 przekraezajqeej 30 dni, po uprzednim wezesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielajqeego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplaeie w/w wynagrodzenia.p6
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszq umowq majq zastosowanie m.in. Kodeks eywilny oraz przepisy powo!ane

w niniejszej umowie.
2. Realizaej~ obowiqzk6w wynikajqeyeh z art. 304' Kodeksu praey zapewnia Przyjmujqey zam6wienie.

p7
Umow~ sporzqdzono w dw6chjednobrzmiqeyeh egzemplarzaeh, pojednym dla katdej ze Stron.p8
Zmiany do umowy dokonywane sq w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewatnosei.

p9
Spory powstale na tie realizaeji niniejszej umowy, kt6ryeh nie uda si~ za!atwic polubownie, rozpatruje Sqd
powszeehny wlaseiwy dla siedziby Udzielajqcego zam6wienia.

. .

•

Przyjmuj~cy zam6wienie

niepotrzebne zostanie sueS/one
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Udzielaj~cy zam6wienia



KllIuzula inrormacyjna RODO
Zgodnie zan. 13 ust. I Og61nego Rozp0rl4dunia 0 Ochronie Danych (RODO) informujemy, 2e:
I) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Ann)' Gostynskiej Samodzielny Publicmy Zaklad Opieki
Zdrowotnc:j z siedzib<t przy ul. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa;
2) Administralor wymaczyl Inspektora Ochrony Danych. z kt6rym mog4 si~ Panstwo kontaktowac w sprawach przetwanania Par'lstwa danych
osobowych za po~rednictwcm poczty elektronicmej: iod@wolski.med.pl;
3) Administrator b~dzie przetwarzal dane osobowe na podstawie an. 6 ust. I lit. b) i c) RODO w zw. zan. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o
dlialalno~ci lecmiczej. tj. przelwarzanie jest niezb~dne w cclu wykonania umowy, kt6rej stron<t jest osoba., kt6rej dane dotycz.,.. lub do podj~cia
dzialail na 1.lJdanie osoby, kt6rc:j dane dotycZlJ, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezb~dne do wypelnic:nia obowiijZku prawnego
ci<V4ccgo na adminislratorze;
4) Dane osooo,,'e mog4 bye udostc;pnione innym uprawnionym podmiotom. na podstawie przepis6w prawa. a takt.c podmiotom. z kt6rymi
administmlor zawarl umowc; w zwi¥ku z realizacjll uslug na necz administratora (np. kancelari4 pmwn~ dostawc4 oprogramowania, ze'Wnc;trzn)1n
aud)10rcm);
5) Administrator nie zamierza przckazywac danych osobolh)"ch do pailstwa trzcciego lub organizacji mic;dzynarodowej;
6) Wykonawca rna prawo uzyskae kopic; swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodalkowo zgodnie l an. 13 us!. 2 RODO infonnujcrny, te:
I) Panstwa dane osobowe b~d4 przechowy" •.ane przez okres 10 lal od kOnCHroku kalendarzowego, w kt6rym umowa lOStala wykonana, chyba te
niczbc;dny b~dzie dlutszy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodunie roszczen.
2) Wykonawcy przyslugujc prawo dostc;pu do Irdci swoich danych. ich sprostowania Jub ograniczenia przetwarzania, a taku prawo do "niesicnia
spneciwu wobec przelwarzania. prawo do przeniesienia danych oraz prawo do Ihniesienia skargi do organu nadlOrczcgo, tj. Prczesa Urz~du
Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. jednaktc niezbc;dne do zawarcia umowy, Konsc:kwcncj~ niepodania danych osobo ••••).ch bc;dzic:
brak rcalizacji umowy;
4) Administrator nic podejmuje decyzji w spos6b zautornatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Wykonawcy.

podpis Przyjmuj~cego zamowienie
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Zalqcznik nr I do umowy na udzielanie
calodobowych specjalistycznych iwladczen
zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym

MlESII;CZNY HARMONOGRAM Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

m ICSI:tC.......................................... rok .

.........................................................................................................................................
(imi, i nazwisko lekana )

DZIEN ODGODZINY: DO GODZINY: ILose 12-STO GODZINNYCH CYKLI
W DANYM DNIU

Razcm

"",., , .
pieez,c i podpis Jekarza pieez,c i podpis osoby zatwierdzajqCej~



Za/qcznik nr 2 do umowy no udzielanie
ca/odobowych specja/istycznych iwiadczen
zdrowolnych W Szpilalnym Oddziale
Ratunkowym

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

miesillc............................ rok .

.........................................................................................................................................
(imi~ i nazwisko l.karLa )

DZIEN ODGODZINY: DO GODZINY: ILOSCI2-STO GODZINNYCH CYKLI
W DANYI\1 DNIU

Razem

Czy uzupelniono dokumenlacj~ medycznq: 0 - lak I 0 - nie .J

,.)- zaznac'fc odpowiednie

piecz~c i podpis lekarza piecz,c i podpis osoby zalWierdzaj~cej ~


