
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 177/2022

z dnia 18.07.2022 r.

SZCZEG6LOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPEC.JALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

PROKTOLOGII POLEGAJACYCH NA WYKONYW ANIU BADAN, ZABIEG6W
I KONSUL TACJI SPECJALlSTYCZl''YCH W PORADNI PROKTOLOGICZNEJ I

ODDZIALACH SZPITALA W TYM W KLINICZNYMODDZIALE CHIRURGII OG6LNEJ I
ONKOLOGICZNEJ Z CZF,SCIA URAZOWA SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial J. POSTANOWIENIA OG6LNE
I. Niniejsze szezegolowe warunki konkursu ofen na lOwieranie umow na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen

zdrowotnyeh w lOkresie proktologii polegaj~eyeh na wykonywaniu badan, lObieg6w, konsultaeji speejalistyeznyeh
w Poradni proktologieznej i Oddzialaeh Szpitala m. in.:
a) przedmiot konkursu ofen,
b) kryteria oeeny ofen,
e) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi~lOne ze sposobem przygotowania ofeny i trybem ieh skladania.
d) tryb zgtaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwilJZ3.nych z tymi czynnosciami

2. \V eelu prawidlowego przygotowania i zloienia swojej oferty, oferent winien zapoznac siC; ze wszystkimi
informaejami lOwanymi w niniejszyeh SWKO.

3. Konkurs ofen prowadzony jest na podstawie an. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leezniezej
(tekstjedn. Oz. U. z 2022 r., poz. 633 z pOm. zm.), an. 140, an. 141, an. 146 us!. I, an. 147, an. 148 us!. I, an. 149,
an. 150, an. 151 us!. I, 2 i 4-{i, an. 152, an. 153 ian. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh
opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 1285 z pOm. zm.) oraz
zar~dzenia Oyrektora Szpitala Wolskiego 177/2022 z dnia 18.07.2022 r. w sprawie udzielenia zamowienia na
udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie proktologii polegaj~eyeh na wykonywaniu badaD,
lObieg6w, konsultaeji speejalistyeznych w Poradni proktologieznej i Oddzialaeh Szpitala w tym w Klinieznym
Oddziale Chirurgii Og61nej i Onkologiezncj z e~sci~ urazow~ oraz przeprowadzenia konkursu ofen na wykonywanie
swiadczen zdrowotnych w przedmiotowyrn zakresic. zwanego dalej zarUldzeniem.

4. Udzielaj,!cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninem skladania ofert, przesuniercia
terminu skladania ofert, uniewainienia Postlfpowania konkursowego oraz przesunilfcia tenninu rozstrzygnilfcia
post~powania w przypadku konieeznosei uzupe!nienia dokument6w przez oferenta.

S. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie maj'l przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.
6. lIekroc w "Szczeg6!owyeh warunkaeh konkursu ofert" oraz w lOl~eznikaeh do tego dokumentujest mowa 0:

I) oferende - to rozumie si~ przez to podmiot, 0 kt6rym mowa an. 26 us!. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzialalnosei leezniezej, lOrejestrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnosc leeznie~ w formie indywidualnej
speejalistyeznej praktyki lekarskiej.

2) Udzi.laheym zam6wi.nia - rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostytlskiej Samodzielny
Publiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) swiadez.niach zdrowotnych - rozumie si~ przez to swiadezenia, 0 kt6ryeh mowa wan. 5 pkt. 40 ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh, obejmuj~ee na speejalistyezne
swiadezenia zdrowotne w lOkresie proktologii polegaj~eyeh na wykonywaniu badan, lObieg6w, konsultaeji
specjalistyeznyeh w Poradni proktologieznej i Oddzialach Szpitala Wolskiego, w szezeg61nosci dla os6b b~d~eyeh
swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodkow publieznyeh; CPV - 85121200-5

4) formularzu oferty - rozumie si~ przez to obowi¥uj~ey formularz ofeny przygotowany przez Udzielaj~eego
zam6wieni •• stanowi~ey zal~cznik nr 3 do lOr~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych";

5) umowie - rozumie silf przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj(Jcego zam6wienia, stanowi'lcy zalltcznik
nr 4 do lOrz~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inyeh".

Rozdzial II. PRZEOMIOT POSTf;POWANIA KONKURSOWEGO i WARUNKI REALlZACJI
SWIADCZEN
l. Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie proktologii

polegaj~eyeh na wykonywaniu badari, lObieg6w, konsultaeji speejalistyeznyeh w Poradni proktologieznej
i Oddzialaeh Szpitala w tym w Klinieznym Oddziale Chirurgii Og61nej i Onkologieznej z ez~sci~ urazow~ Szpitala
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Wolskiego.
2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnla 01.08.2022 r.

do dnia 31.07.2023 r.
3. Lljczna szacunkowa liezba punkt6wNFl do wykonania w POladniproktologieznej przeci~ie w miesi¥u wynosi 2S 000 pkL
4. L~ezna szaeunkowa liezba zabieg6w i konsultaeji proktologieznyeh do wykonania srednio w miesi~eu w dni

powszednie dla paejent6w hospitalizowanyeh w Szpitalu wynosi:
S kon,uUacjl W oddzialach szpltalnych,
16 zableg6w operacyjnycb- Kliniczny oddzlal chirurgii og61nej i onkologlcznej z cz~.cl~ urazow~

5. Udzielaj~ey zam6wienla ustala nast~puj~ec warunkl realizaeji swiadezen:
a. Swiadezcnia obejmuj~ee poradylbadania udzielane w Poradni proktologieznej realizowane b~d~ w

nast~puj~ee dni tygodnia i godziny:

Dzie6 tygodnia 1I.lt godzin Godziny praq

Ponicdzialek 5 8:30 13:30
Wtorek 2 14:30-16:30
Czwartek 4,5 9:00 - 13:30

b. Konsultaeje paejent6w hospitalizowanyeh w Oddzialaeh Szpitala, w tym z wykonywaniem rektoskopii,
realizowane b~d~ w ezasie wynikaj~eym z wymog6w wskazanyeh w ust. 5 lit. a. niniejszego Rozdzialu.

e. labiegi operaeyjne (zabiegi planowe) wybrani oferenei b~d~ mogli wykonywae w dniu tygodnia
wyznaczonym przez Udzielaj~cego zam6wienia tj. - w SRODY - w godzinie uzgodnionej uprzednio z
Ordynatorem Klinieznego Oddzialu Chirurgii og61nej i onkologieznej z ez~sei~ urazow~.

6. Minimalna Hewa punkt6w NFZ do wykonania w miesi(Jcu w zakresie udzielania powierzonych umow~ swiadczeJi
zdrowotnyeh w Poradni proktologieznej przezjednego oferenta nie powlnna bye mniejsza nit 7 000 pkt.

7. Minimalna liezba konsultaeji i zabieg6w do wykonania w miesi~eu dla paejent6w hospitalizowanyeh w Szpitalu
wynosi: S.

8. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan~ wybrane maksymalnie dwie najkorzystniejsze
oferty, zawieraj~ce propozycje cenowe znajduj"ce pokrycie w wielkosci srodk6w przemaczonych oa sfinansowanie
przedmiotu zam6wienia.

9. Szezeg610we warunki wykonywania .wiadezen okreSlaj~ odpowiednie przepisy, a w szezeg6lno.ei przepisy ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh oraz
postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski z NFl. z kt6rymi oferent mOl.e si~ zapoznae w siedzibie
Udzielaj~eego zam6wienia.

10. Udzielaj~ey zam6wienia, uwzgl~dniaj~e warunki realizaeji zam6wienia zawarte w zlownyeh ofertaeh, zastrzega sobie
prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych Z oferentami wylonionymi w wyniku niniejszego
post~powania konkursowego, ilosei punkt6w przeznaezonyeh do realizaeji przedmiotu zam6wienia, przypadaj~eyeh
do wykonania przez danego oferenta.

Rozdzial Ill. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
1. Ofert~ sklada oferent dysponuj~ey odpowiednimi kwalifikaejami i uprawDleDlami tj. oferent po,iada tytut

specjalisty w dziedzinie chirurgii og61nej/specjalizacji 11° w dziedzinie chirurgii og61nej, posiada minimum 3
lelnlq praktyk~ lekank~ w dziedzinle proktologll oraz posiada certyfikat wydany przez odpowlednle
towarzystwo naukowe potwierdzajllcy uprawnienia do wykonywania badan i zabieg6w proktologicznych do
wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem zam6wienia w zakresie obj~tym post~powaniem
konkursowym.

2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w postcrpowaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrzc
prowadzonym przez wlaSeiw~ okr~gow~ rad~ Iekarsk~ 0 wykonywaniu dzialalnosei leezniezej w formie
indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisaeh ustawy 0 dzialalnosei leezniezej.

3, Oferta zlotona przez oferenta powinna bye kompletna, zlorona 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 trdci formularza ofertowego.

4, W ninlejszym post~powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zlotenie ofert altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSionymi w "Szezeg6lowyeh

na fonnularzu udostcrpnionym przez Udzielajllcego zam6wienia.
2. Oferenei ponos~ wszelkie koszty zwi~zane z przygotowaniem i zloteniem oferty.
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3. Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zal~czonego wzoru wraz zal~cznikami wymienionymi w formularzu
oferty.

4. Oferta winna bye spo~dzona w spos6b przejrzysty i czytelny.
5. Ofert~ oraz wszystkie zal~czniki nalezy spor~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,

z wyl~czeniem poj~e medycznych. Ofert~ oraz kazd~ z jej stron podpisuje oferent osobiscie. Udzielaj~cy zam6wienia
przy zachowaniu wszystkich wymog6w SWKO dla zlozenia oferty, dopuszcza motliwose jej zlotenia przez
upowatnion~ przez oferenta w formie pisemnej osob~.

6. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonane
jedynie poprzez przekreSlenie bl~dnego zapisu i umieszczenie oOOkniego czytelnego zapisu poprawnego.

7. Oferent mote wprowadzie zmiany lub wycofae zlozon~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlotenie nowej oferty
zawieraj~cej zmiany i uzupeloionej 0 adnotacj~ 0 wycofaniu oferty zlotonej wczeSniej. Wycofanie oferty nast~puje
poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj<}cego zamowienia 0 tyro fakcie. Zmiana oferty poprzez zlozenie nowej lub
wycofanie oferty mote nast~pie nie p6iniej jednak niz przed uplywem terminu skladania ofert. Wymogi oznaczenia
koperty opisane w pkt. 9 stosuje si~ odpowiednio.

8. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~cznikami nalery umiescie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: .Konkurs na
Jpecjalistyczne sw;adczenia zdrowotne w zakre.de prok/%gii polegajqcych na w}'konywaniu badan, zab/egow
Ikonsultacjl specjaiistycznych w Poradni proktologlcznej I Oddzialach Szpltala w tym w Kiinlcznym Oddzlale
Chlrurgii Ogo/nej I Onkologlcznej Zcz~sciqurazowq Szpita/a Wo/sk/ego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. M.
Kasprzaka 17,01-211 Warszawa lub dostarczye osobiscie.

9. Udzielaj'lcy zam6wienia zastrzega, it nie jest mozliwe lllczenie swiadczenia usJug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem oa podstawie
stosunku pracy zawartym z Udzielaj,!cym zam6wienia.

10. Oferta zlozona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski w ci~gu 5 lat poprzedzaj~cych dzien rozstrzygni~cia
niniejszego konkursu rozwi¥-31 umowlf na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie objlft)T1l przedmiotem
niniejszego posttrpowania w trybie natychmiastowym z przyczyn lez.:,cych po stronie ofcrenta. podlega odrzuceniu,

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. W celu uznania, te oferta speloia wymagane warunki, oferent zoOOwi~y jest dol~czye do oferty dokumenty

wskazane w forrnularzu oferty.
2. Dokumenty. 0 kt6rych 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 zam6wienia mote zaZijdae 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 podmiot6w 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 SKI_ADANIA OFERT
I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolski ego. Paw. II, pok. lOa do dnia 22 lipes 2022 r. do godz. 14.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~cego zam6wienia uprawniony jest Dzial Kadr

i Szkolen. tel. 022-38-94-888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\
Oferent zwi~zany jest ofert~ do 30 dni ad daty uplywu (erminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A
I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zam6wienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb post~powania okreSla "Regulamin pracy Komisji konkursowej"

obowi~zuj~cy na podstawie zarZ4dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6lnych",
3. Czlonkiem komisji nie mote bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w

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

komisji powoluje Udzielaj~cy zam6wienia.
5. Udzielaj~cy zam6wienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreslonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liczye b~dzie. pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje nowego przewodnic~cego, jeSli wyl~czenie czlonka komisji konkursowej dotyczy

osoby pelni~cej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisjlf konkursow~brak6w forrnalnych w zJozonej ofercie. Komisja konkursowa
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wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach na zewnlftrmej stronie intemetowej
Szpilala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podajqe nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenla, stwierdzone
w ofercie braki oraz ostateczny term in ich usunilfcia.

8. W przypadku odrzueenia oferty z przyezyn formalnyeh Komisja konkursowa zamieszeza informaej~ 0 odrzueeniu
oferty na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolskLmed.pl wskazuj~c nazw,!
(imi~ i nazwisko) skladajqeego odrzueonq ofert~ oraz przyezyn~ odrzueenia oferty.

Rozdzial IX, MIEJSCE I TERMIN OTW ARCIA OFERT

Otwarcie zlozonyeh ofert nastqpi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II
w dniu 22.07.2022 r. 0 godzinie 14.30.

pok. lOa

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA CENA
JEDNOSTKOWA

Proponowana przez Udzielajqeego zam6wienia maksymalna eena jednostkowa (kt6ra bez podatku VAT jest r6wnorz~dna
z kwotq netto) wynosi:

- 340,00 zl brullO-

100,00 zl brullo-

0,70 zI brullo

za wykonanie 1 zabiegu operaeyjnego w Klinieznym Oddziale Chirurgii og61nej i
onkologieznej z ez~sciq urazowq Szpitala Wolskiego w ramaeh,
za 1 konsultaej~ paejenta hospitalizowanego w Oddzialaeh Szpitala (z
rektoskopiq),
za 1 punkt NFl wykonany. prawidlowo sprawozdany i wskazany w Poradni
Proktologieznej

Oferty lOwierajqee eeny przekraelOjqee w/w kwoty maksymalne oraz lOwierajqee propozyeje eenowe ponitej kwot
minimalnyeh lraktowane b~dq jako oferty lOwierajqee ratqeo niskqlwysokq een~, kl6re nie odpowiadajq wymogom
formalnym i podlegajq odrzueeniu.

Informaeja dodatkowa
Przewidziane w projekcie umowy wynagrodzenie za udzielenie jednego swiadczenia osobom uprawnionym do swiadczen
zdrowolnyeh na innej podslawie nit umowa z NFl (tj. umowy lOwarte przez Szpital Wolski z platnikami innymi nit NFl,
swiadezenia komereyjne) uslalono w wysokosci 50% wartosei oplaty pobieranej przez Szpital i wskazanej w aktualnie
wydanym i opublikowanym eenniku swiadezen zdrowotnyeh.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryleria oceny
I. Ooswiadeunie - 20%
2. Cena Cl - 20%
3. Cena C2 - 40%
4. Oost~pnosc 0 I - 10%
5. Oost~pnosc 02 - 10%

Maksymalna liewa punkt6w za oeen~ oferty wynosi: 4,00 pkt.

Ad. I. Doswiadczenie E
Komisja konkursowa dokonujqe oceny doswiadczenia oferenla bierze pod uwag~ iloso lat praey oferenta przy
wykonywaniu badan i lObieg6w proktologieznyeh.
Ookonujqe oeeny doswiadezenia na podstawie oswiadezcnia oferenla (formularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje
oferenlowi od I do 4 kl. z odnie z nasI u e i zaloteniami:
Doswiadczenie w kOD aniu ~wiadcze6 roktolo iczn ch unktow
3 - Sial
6 - 9 lal
10-l2lal
ow to 12 lal 4 kt.

W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata statu praey zaokrqgla si~ w d61. Oferty os6b posiadajqeyeh
doswiadeunie w praey przy wykonywaniu badan i lObieg6w proktologieznyeh ponitej 3 lat zostanq odrzucone jako
niespelniajqee wymog6w.
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Ad. 2a. Cena CI (kwola brulto rownorz~dna z kwol~ nelto)
Komisja Konkursowa dokonuj~c oceny oferty pod wzgl~dem proponowanych przez oferenla cen kieruje si~ bilansem
proponowanych przez oferenta cen za wykonanie konsultacji lub zabiegu operacyjnego. wg ponizszego wzoru:

CI = (PCK + PCZ)
gdzie: PCK - proponowana cena za wykonanie J KOA'SULTACJI (z rekloskopiqj.

pel - proponowana cena zo wykonanie I ZABIEGU operacyjnego
CI- bilans cen zo zabiegi operacyjne j konsullacje

Dokonuj~c oceny bilansu cen proponowanych przez oferenla w formularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje
~ .. ho erenlowi od I do 4 pk!. zgod",e z nastepulacvm sc ematem:
Bilans cen Liezba punklow
400,01 - 440,00 zl I pkl.
360,01 400,00 zl 2 pkl.
320,01 - 360,00 zl 3 pkl.
280,00 - 320,00 zl 4 pkt.

unklowLiezba
I kl.
2 kl.
3 kl.
4 kt.

Ad. 2b. Cena C2 (kwola brullo rownorz~dna z kwol~ nello)
Komisja konkursowa dokonuj~c occuy cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert zawierajqcych
propozycje cenowe za jeden punkl rozliczeniowy wykonany, prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ,
przewyiszaj~ce wartose srodk6w przeznaczonych na realizacj, przedmiolu post,powania.
Dokonuj~c oceny ceny proponowanej przez oferenla w formularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od
I do 4 kt. Z odnie z nast u' c mi zato:ieniami:
Cena ro onOW808 rzez orercota za 1 unkt w Poradni
0,55 - 0,70 zl
0,48 - 0,54 zl
0,41 - 0,47 zl
0,35 - 0,40 zl

Ad. 3a. Dosl~pnosc DI
Komisja Konkursowa dokonuj~c oceny oferty pod wzgl~dem proponowanych przez oferenla ilosci wykonywania zabiegow
i konsultacji kieruje si, bilansem proponowanych przez oferenla deklarowanej ilosci wykonywania konsultacji i zabieg6w
operacyjnych. wg poniiszego wzoru:

Dl = (PIK + PIZ)
gdzie: PIK - proponowana i/oit wykonywanyeh KONSULTACJI (z rekloskopiq).

PIZ - proponowana i/ost wykon,wanyeh ZABIEG6W OPERACYJNYCII
DJ- bilans proponowanych ilosci wykonywanych konsultacji i zabiegow.

Dokonuj~c oeeny bilansu ilosci wykonywanych konsultaeji i zabieg6w proponowanyeh przez oferenla w formularzu oferty
Komis'a Konkursowa rz zna'e oferentowi od 1 do 4 kt. z ednie z nast
Liczba oferowanvch zabie 6w i konsultac'j w Oddzialach
5.9
10.14
15.18
19 - 21

schematem:
unktow

Ad. 3b. Dosl~pnosc D2
Komisja konkursowa dokonujllc oceoy dostc;pnosci swiadczen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwager minimalnll
Hezber punktow NFZ udzielania swiadczen w miesi(Jcu oferowanych pezez oferenta w fonnularzu oferty zgodnie
z zatoi:eniami:
l\1inimalna Hose uoklow orerowan ch rzez oferenta w miesi Cll uoktow
7000 - 8499 unklow
8500 - 10499 unklow
10500- 11999 unklow
12000 - 25000 unklow

Deena koncowa orerty zostanie wyliczona wg nastf;pujJtcego wzorD:

\VO = LpE x 20% + LpCI x 20%+ LpC2 x 40% + LpDI x 10%+ LpD2 x 10%
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gdzie:
WO - Deena oferty
LpE - Iiczba punk/ow wynikajqca Z oceny dOSwiadczenia oferenta
LpCI -Iiczba punktow wynikajqca Z oceny ceny J proponowanej pnez oferenta
LpC2 -liczba punk/ow wynikajqca Z oceny ceny 2 proponowanej przez oftrenta
LpDJ - /iczba punk/ow wynikajqca Z oceny doslfpnosci J iwiadczen proponowonych przez oferenta
LpD2 - Iiczba punk/ow wynikajqca Z oceny doslfpnosci 2 iwiadczen proponowanych przez oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNn;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygniercie konkursu Oll1acza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku post~powania konkursowego

zapewniaj~cych realizacj~ zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia odnosnie ilosci godzin wykonywania
swiadczen stanowi~cych przedmiot zam6wienia. kt6rzy uzyskali l~cznie ze wszystkich kryteri6w najwi~ks~ ilosc
punkt6w.

2. Rozstrzygniercie konkursu orert ogtasza sier w rnteJscu i tenmme okreslonym W ogtoszeniu
o konkursie ofert, na tablicy ogtoszen w siedzibie Udzielajqcego zamowienia oraz na zewn~trznej stronie intemetowej
Udzielaj~cego zam6wienia. podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsce zamieszkania i adres)
Oferenta/Oferent6w. kt6rzy zostali wybrani.

3. Tennin rozstrzygni~cia ofert wyznacza si~ na dzieJi 22 lipc. 2022 r. 0 godzini. 13.00
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje tennin

i miejsee zawareia i podpisania urnowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewainienie post~powania

konkursowego w przypadkach okreSlonych w Regulaminie pracy Komisji konkuTSowej.
6. W przypadku wyboru wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na koniecznosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cych kryteria

oeeny ofert na tym samym poziomie punktowym lub zaoferowania harmonogramu zawieraj~cego te same godziny.
Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo wskazania konkrelnego przedzialu czasowego przypadaj~cego na
swiadezenia realizowane w Poradni proktologieznej, kt6ra umozliwi dostosowanie warunk6w urnowy do
zapotrzebowania Udzielajqeego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
1. W toku post~powania konkursowego. jednakze przed rozstrzygni~ciem konkuTSu. oferent moze zlozyc do komisji

konkursowej w terminie 7 dni robocz)'ch od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w formie pisernnej
umotywowany protest.

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

sktadajqcemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba ze z Iresci protestu wynika. ze

jesl on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja poWlarza zaskartan~ czynnosc.
6. Oferent. moze zlotyc do Udzielaj~cego zam6wienia odwolanie dotyc~ce rozstrzygni~cia konkursu w ci~gu 7 dni od

dnia ogtoszenia 0 rozstrzygni~eiu.
7. Odwolanie zlozone po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwotanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dniajego otrzymania. Wniesienie odwotania wstrzymuje zawarcie

urnowy do czasu jego rozpatrzenia.
9. 5rodki odwolawcze nie przysluguj~ na:

a)wyb6r Irybu post~powania;
b) niedokonanie wyboru swiadczeniodawcy;
c) uniewatnienie post'rpowania w sprawie zawareia urnowy 0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

Rozdzial XIV. POST ANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotyc~ce post~powania konkursowego przechowywane s~ w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.
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Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr /77/2022

z dnia /8.07.2022 r.

Warszawa, dn ia .

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

OF E R TA

na udzielanie specjalistyczn)'cb swiadczen zdrowotnych w zakresie proktologii polegajllcych na
wykonywaniu zabiel(ow i konsultacji specjalistycznych w Oddzialach Szpitala w tym w

Klinicznym Oddzialc Chirurgii Ogolnej i Onkolol(icznej z cz~scill urazowll oraz porad/badan
wykonywanych w Poradni proktologicznej Szpitala Wolskiego

Imi~ i nazwisko .

PESEL.. .

Zawod .

Nr prawa wykonywan ia zawodu .

Specj alizaeja w zakresie (stopie,;) .

Nr dokumentu potwierdzajqeego uzyskanie tytulu speej ali sty .

Nr WPISU do rejestru indywidualnyeh praktyk lekarskieh prowadzonego przez wlaSciwq

ORL.. .

Data rozpoez~eia dzialalnosci wg. CEIDG .

NiP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

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

przedmiotem nm,e)szej oferty jest udzielanie speejalistyeznyeh .wiadezen zdrowotnyeh
w zakresie proktologii polegajqeyeh na wykonywaniu hadan, zahiegow i konsultaeji speejalistyeznyeh w
Poradni proktologieznej i Oddzialaeh Szpitala w tym w Klinieznym Oddziale Chirurgii Ogolnej i
Onkologieznej z ez~.ciq urazowq Szpitala Wolskiego zgodnie z przedmiotem zamowienia wskazanym w
Szezegolowyeh Warunkaeh Konkursu Of crt, na zasadaeh okrdlonyeh we wzorze umowy na udzielanie
.wiadeze,; zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii::
I. Zapoznal si~ z treseiq ogloszenia 0 konkursie, SWKO oraz projektem umowy i nie zglasza zastrzezen.

2. Swiadeze,; zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,
w miejseu wskazanym przez Udzielajqeego zamowienia oraz przy u!yeiu sprz~tu naleZlleego do
Udzielajqcego zamowienia.

3. Prowadzi indywidualnq praktyk~ lub indywidualnq speejalistyeznq praktyk~ lekarskq wpisanq do rejestru
podmiotow wykonujqeyeh dzialalnosc leezniezq prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi
wymienionymi na wst~pie niniejszej oferty.

4. Swiadezen zdrowotnyeh udzielac b~dzie osobiseie.

S. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnoSci eywilnej (OC) na minimalnq kwot~ gwarantowanq
w wysokosei .

6. Oswiadeza, it Szpital Wolski nie rozwiqzal z nim w okresie 5 lat poprzedzajqcyeh ogloszenie niniejszego
postePowania umowy na udzielanie swiadeze,; zdrowotnyeh w zakresie obj~tyrn przedmiotem niniejszego
postePowania w trybie natyehmiastowym z przyezyn leZlleyeh po stronie oferenta.
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7. W zakresie udzielania swiadczell zdrowotnych w zakresie proktologii tj. zabiegow i konsultacji
specjalistycznych polqczonych z wykonywaniem rektoskopii w Oddzialach Szpitala dcklaruje:

wykonanie min max zabiegow operacyjnych w miesiqeu,

wykonanie min max konsultacji (z rektoskopiq) w miesiqcu,

proponuje wysokosc stawki w kwocie zl netto (rownowa1ne z brutto) za wykonanie 1

zabiegu operacyjnego,

proponuje wysokosc stawki w kwoeie zl netto (rownowatne z brutto) za I konsultaej~
specjalistycznq (w polqczeniu z reluoswpiq).

8. Deklaruje Iiczb~ min ..•.•............ i max punktow NFZ w miesiqcu udzielania swiadezell
zdrowotnyeh w Poradni proktologicznej w terminaeh obj~tyeh niniejszym post~powaniem konkursowym
oraz ze zglaszanym harmonogramem na kazdy kolejny miesiqe.

8. Proponuje wysokosc stawki w kwocie zl netto (rownowatne z brutto) za I punkt
rozliezeniowy wykonany, prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ.

9. Zakres posiadanyeh kwalifikacji udokumentowal zalqcznikami od nr 3a do or .

10. Oswiadcza iz posiada praktyk~ w wykonywaniu swiadczell zdrowomyeh z dziedziny proktologii:
........... .Iat.

ZALJ\CZNIKI:
I. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG • :01. nr J,
2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiotow wykonujqcych dzialalnosc leezniczq (ksi~ga rejestrowa) ..

zgodnie z ustawq 0 dzialalnosci leezniezej • prowadzonego przez ORL - :01. nr 2,
3. Kopie dokumentow dotyezqeych prawa wykonywania zawodu Ickarza i posiadanyeh kwalifikaeji, w tym

specjalizaeji .:aL nr 30, 3b, itd., tj.:
- dyplom ukotlezenia slUdiow;
- prawo wykonywania zawodu lekarza;
- dokument potwierdzajqcy uzyskanie tytulu specjalisty w dziedzinie chirurgii ogolnejlspecjalizacji JI' w

dziedzinie ehirurgii ogolnej;
- dokument potwierdzajqce 3 letnie doswiadczenie w dziedzinie proktologii;
- eertyfikat potwierdzajqcy uprawnienia do wykonywania bad all i zabiegow proktologicznych;
- inne dokumenty potwierdzajqce kwalifikaeje i doswiadczenie zawodowe,
- zaswiadczenia 0 przebytych kursaeh, szkoleniach, warsztatach.

4. Zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazall do wykonywania swiadczetl zdrowotnych obj~tyeh
przedmiotem zamowienia lub zlozone oswiadczenie 0 przedlozeniu w/w zaswiadezenia w okreslonym
tenninie - zal. nr 4,

5. Kserokopia polisy OC-:aL nr 5,
6. Wykaz podmiotow, w ktoryeh oferent udzielal swiadczetl zdrowomyeh w zakresie wykonywania badall

i zabiegow proktologicznyeh z podaniem okresow, w ktorych uslugi te byly swiadczone - :aL nr 6.

Oswiadczenie oferenta w zakresie wypelnienia obowiqzkow informacyjnych przewidzianych wart. 13 lub
art. 14 RODO
Oswiadczam, ze wypelnilem obowiqzki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO' wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzielenie
zamowienia w niniejszym post~powaniu • t5

(podpis i pieczfc oferenta)

I rozporntdzenie Parlamentu Europcjskicgo i Rady (V E) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oehrany os"b
fizycznych w zwiqzku z przctwarzaniem danych osobo\''''}'ch i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oruz
uchylenia dyrekty\ry 95/46/WE (og6lne rozporzqdzcnie 0 ochronic danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016. sir. I) .
• W przypadku gdy "ykonawca nie przekazuje danych osobo",,)'ch innych nit bClposrcdnio jego dotyczqcych lub zachodzi
wyl<Jczenie swsowania obowiq.zku informacyjnego, stosownie do art. J 3 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO trcSci oswiadczenia
wykonawca nic sklada (usuni~cie tresci oswiadczenia "p. przezjego "ykrdlenie).
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Zalqeznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 177/2021

z dnia /8.07.2021 r.

WZ6R UMOWY
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

PROKTOLOGII POLEGAJ~CCYCH NA WYKONYWANIU BADAN, ZABIEG6W I KONSULTACJI
SPECJALISTYCZNYCH W PORADNI PROKTOLOGICZNEJ

I ODDZIALACH SZPITALA W TYM W ODDZIALE CHIRURGII OG6LNEJ I ONKOLOGICZNEJ Z
CZF,SCI~ URAZOW~ SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2022 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z
siedzib~ w Warszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17.01-211 Warszawa, wpisanym do rejesteu stowarzyszen, innych
organizacji spolecznych i zawodowyeh. fundacji oraz samodzielnyeh publieznych zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajowcgo Rejesteu S~dowego prowadzonego przez S~d Rejonowy dla m. 51. Warszawy w Warszawie, Xl1I Wydzial
Gospodarezy Krajowego Rejesteu 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~eym/~ dzialalnosc gospodare~ pod firrn~ " ". na podstawie wpisu
do Centralnej Ewideneji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarezej z siedzib~ pod adresem:

Wpisanym/~ do rcjestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ nr ................• or PWZ .......................•
Posiadaj~eym/~ NIP ". i REGON " .. """"""
Zwanym/~ dalej Przyjmuj~eym zam6wienie

I~eznie zwanyeh Stronami

Przy}mu}qey zamowienie zoslal wybrany w wyniku konkursu o/ert na udzielanie spee}alistyeznyeh swiadeze,;
zdrowolnyeh przez podmioly okrd/one w orr. 26 usl. / uslawy z dnia /5 kwietnia 20/ / r. 0 dzialalnosei leeznieze}
(teksl}edn. Dz. U. z 2022 r.. pOZ. 633 z poin. zm.).

~I
I. Przedmiotem nln,eJszej umowy jest wykonywanie speejalistycznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie

proktologii polcgaj~cyeh na wykonywaniu:
a. zabieg6w operaeyjnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii og61nej i onkologicznej z cz~sci~ urazow~

Szpitala Wolskiego
b. konsultaeji paejent6w hospitalizowanyeh w Oddzialach Szpitala (konsultaeje spccjalistyezne lub

konsultaeje weaz z rektoskopi~)
e. badania/porady w Poradni proktologiezncj Szpitala Wolski ego

zwanyeh dalej swiadezeniami zdrowotnymi, dla paejent6w Szpitala Wolskicgo w szezcg61nosei dla os6b
b~d~eych swiadezeniobioreami w rozumieniu przcpis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh
opieki zdrowotncj finansowanyeh zc srodk6w publieznyeh.

2. Przyjmuj~ey zam6wienic zgodnie ze zloion~ ofert~ zobowi~zuje si~ do nast~puj~eyeh warunk6w realizaeji
swiadezen:

a. Swiadezenia udzielane w Poradni proktologieznej realizowane b~d~ wg w nast~puj~eyeh dniaeh i
godzinaeh:

Dzien tygodnia Hose godzin Godziny praey

Ponicdzialck 5 8:30 - 13:30
Wtorck 2 14:30 - 16:30
Czwartck 4.5 9:00 - 13:30
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b. Konsultacje pacjent6w hospitalizowanych w Oddzialach Szpitala, w tym ewentualnie pol~czone
z wykonywaniem rektoskopii, realizowane b~d~ w czasie wskazanym w niniejszym ust~pie pod iiI. a.

c. Zabiegi operacyjne (zabiegi planowe) oferent wykonywae b~dzie w wyznaczonym dniu tygodnia tj. -
SIlOIl.\ - w godzinie uzgodnionej z Ordynatorem KliniclOego Oddz!alu Chirurgii og61nej i
onkologiclOej z cz~sci~ urazow~.

3. Oni wykonywania swiadczell zdrowotnych wskazanych w usl. 2 lit. a b~d~ okreslane w harmonogramie,
spor~dzanym - wedlug wzoru stanowi~cego Zal~clOik nr 1 do niniejszej umowy - na okresy miesi~czne w
formie pisemnej, uzgodnionym z Kierownikiem Przychodni Specjalistycznej lub inn~ osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~cego zam6wienia.

4. Harmonogramy, 0 kt6rych mowa w ust. 3 podlegaj~ katdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~cego zam6wienia, przed rozpocz~ciem miesi~ca kt6rego dotyc~.

5. 1I0sci punkt6w, zabieg6w i konsultacji okreslone zostaly w ~ 9 ust. I i ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy.
6. W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach Przyjmuj~cy zam6wienie rna prawo wskazae innego wykonawc~

zabiegu operacyjnego, wybranego sposr6d lekarzy wykonuj~cych zabiegi operacyjne z zakresu proktologii na
podstawie zawartej ze Szpitalem Wolskim umowy cywilnoprawnej, jednakte tylko po wczesniejszym
uzgodnieniu tego faktu z Ordynatorem Klinicznego Oddzialu Chirurgii og61nej i onkologiclOej z cz~sci~ urazow~
lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zam6wienia. Wynagrodzenie za zabicg Udzielaj~cy zam6wienia
wyplaca w takim przypadku lekarzowi wskazanemu przez Przyjmuj~cego zam6wienie.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ lust. 2 nmleJszej umowy
ioswiadcza, it wykonywae je b~dzie z zachowaniem naletytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied~ i standardami
post~powania obowi¥uj~cymi w zakresie w zakresie w zakresie chirurgii i proklologii, na zasadach wynikaj~cych
z ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty (lekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 790 z p6in. zm.), ustawy
o dzialalnosci leclOiczej (tekst jedn. Oz. U. z 2022 r., poz. 633 z p6in. zm.), ustawy 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Oz. U z 2021 r., poz. 1285 z pMn. zm,), ustawy
o prawach pacjenta i RzeclOiku Praw Pacjenta (Oz. U. z 2020 r., poz. 849 z p6in. zm.), i innych przepis6w
reguluj~cych zasady udzielania swiadczell zdrowotnych w podmiotach leclOiczych nie b~d~cych przedsi~biorcami
oraz ustawy 0 ochronie danych osobowych (tekst jedn. Oz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6in. zm.) i innych przepis6w
reguluj~cych zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczell zdrowotnych w podmiotach
leclOiczych nie b~d~cych przedsi~biorcami.

~3
1. Swiadczenia zdrowotne obj~te niniejs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~cego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosci w Poradni proktologiclOej i Klinicznym Oddziale Chirurgii
og61nej i onkologicznej z c~sci~ urazow~, przy utyciu spr~tu medycznego oraz aparatury medyczncj, kt6rych
obsluga jest mu lOana I z kt6rymi zostal zapolOany przez Udzielaj~cego zam6wienia najp6iniej w dniu
rozpocz~cia udzielania swiadczen*, stanowi~cych wlasnose Udzielaj~cego zam6wicnia. Sprz~t i aparatura
spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczen obj~tych niniejsz~ umow~.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do korzystania z pomieszczell oraz sprz~tu i aparatury medycznej,
nale4cych do Udzielaj~cego zam6wienia zgodnie z ich przelOaczeniem i w celach okreslonych w niniejszej
umowic.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do ponoszenia koszt6w nap raw sprz~tu medycznego nale4cego do
Udzielaj~cego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionych przez Przyjmuj~ccgo zam6wienie.

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

~5
Zlecenia na badania diagnostyczne i transport b~d~ wystawiane przez Przyjmuj~cego zam6wienie, wedlug zasad
obowi¥uj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia, z kt6rymi Przyjmuj~cy zam6wienie zostal zapoznany.

~6
1. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotnych

wskazanych w umowach zawartych przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i
innymi podmiotami oraz przepisach i zasadach obowi¥uj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia, z kt6rymi to
zasadami zostat zapoznany.

2. Na 4danie Udzielaj~cego zam6wienia Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do przedstawienia
dokument6w wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez
Udzielaj~cego zam6wienia. ~

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do prowadzenia dokumentacji mcdycznej i statystycznej oraz dokumentaeji
wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi¥uj~cymi w podmiotach leczniczych nieb~d~cych
przedsi~biorcami oraz przepisami i zasadami obowi¥uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia, w tym z utyciem
systemu informatyclOego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~cymi procedur zwi~zanych z ochron~ danych
osobowych.
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~8
I. Za wykonane. sprawozdane zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10 i wskazane do

zaplaty swiadezenia zdrowotne, na rzeez os6b uprawnionyeh do tyeh swiadezen na podstawie umowy zawartej
pomi<;dzy Szpitalem Wolskim a NFZ w Poradni proktologieznej i Oddzialaeh Szpitala, Przyjmuj~eemu
zam6wienie przysluguje odpowiednio wynagrodzenie:
1.1 w kwoeie stanowi~eej sum<; iloezynu Iiezby zabieg6w operaeyjnyeh (planowyeh) w Klinieznym Oddziale

Chirurgii og61nej i onkologieznej z ez<;sei~ urazow~. przez stawk<; za I zabieg operaeyjny w wysokosei
.......... zl brulto (slownie: zl)

1.2 w kwoeie stanowi~eej sum<; iloezynu Iiezby speejalistyeznyeh konsultaeji paejent6w hospitalizowanyeh w
Oddzialaeh Szpitala, w tym konsultaeji pol~ezonyeh z wykonywaniem rekloskopii, przez stawk<; za I
konsultaej<; (w tym z rektoskopi~) w wysokosci zl brulto (slownie: zl)

1.3 w kwoeie stanowi~eej sum<; iloezynu liezby punkt6w rozliezeniowyeh NFZ w Poradni proktologieznej,
przez stawk<; za I punkt w wysokosci zl brulto (slownie: zl)

2. za ka!:de swiadezenie speejalistyezne zrealizowane w ramaeh um6w zawartyeh przez Szpital Wolski
z platnikami innymi ni!: NFZ. Przyjmuj~eemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi<;ezne w kwoeie
stanowi~cej iloezyn Iiezby wykonanyeh swiadezen - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa
w aktualnie wydanym i opublikowanym eenniku swiadezen zdrowotnyeh

3. Nalemosei z tytulu realizaeji umowy 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
zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezentatlj Kaneelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

4. Nale!:nose za wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~eemu zam6wienie na jego
raehunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si<; dzien obei~zenia raehunku bankowego
Udzielaj~eego zam6wienia.

~9
I. Przeei<;tna maksymalna Iiezba swiadezen proktologieznyeh do wykonania w miesi~eu zgodnie z ofert~ zlo!:on~

w post<;powaniu konkursowym wynosi konsultaeji speejalistyeznyeh (wraz z rektoskopi~ lub bez) oraz
...... zabieg6w operaeyjnyeh w okresie trwania umowy.

2. Minimalna liezba swiadezen proktologieznyeh do wykonania w miesi~eu wynosi konsultaeji
speejalistyeznyeh (wraz z rektoskopi~ lub bez) oraz zabiegow operaeyjnyeb w okresie trwania umowy.

3. Przeei<;tna maksymalna ilose punkt6w rozliezeniowyeh przewidzianyeh do realizaeji w stosunku miesi<;eznym.
do kt6ryeh wykonania zobowi'lZ"l si<; Przyjmuj~ey zam6wienie. zgodnie z ofert~ zloi:on~ w post<;powaniu
konkursowym nie powinna przekroezye punktow w okresie trwania umowy. Minimalna Iiezba
punkt6w rozliezeniowyeh przewidzianyeh do realizaeji w stosunku miesi<;eznym, do kt6ryeh wykonania
zobowi~zal si<;Przyjmuj~ey zam6wienie, zgodnie z ofert~ wynosi " punktow

4. L~ezna szaeunkowa wartose umowy wynikaj~ea z ~ 8 us!. 1.2 i ~ q us!. 1.3 wynosi zl brulto,
w okresie trwania umowy (slownie: zl).

5. Wynikaj~ee z usl. I - 3 zapotrzebowanie na minimaln~ ilose zakontraktowanyeh punkt6w lub Iiezby zabieg6w
operaeyjnyeh konsultaeji mo!:e ulee zmniejszeniu w przypadkaeh uzasadnionyeh organizaej~ funkejonowania
kom6rki organizaeyjnej Szpitala Wolskiego. w kt6rej realizowane s~ swiadezenia b~dt zmniejszeniem srodk6w
finansowyeh uzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnik6w.

6. Udzielaj~ey zam6wienia moze powierzye Przyjmuj~eemu zam6wien;e wi<;kszq Hose swiadezen obj<;tyeh
niniejszq umow~. skutkuj~eyeh przekroezeniem wartosei umowy podanej w ~ 9 usl. 4, a przeznaezonej na
wykonanie swiadezen w ramaeh srodk6w pieni<;!:nyeh przeznaezonyeh na ieh sfinansowanie. poehodzqeyeh z
NFZ lub od innyeh platnik6w. jednak nie wi<;eej ni!: 0 30% w okresie umowy.

pO
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zany jest do skladania miesi<;eznyeh sprawozdan z Iiezby wykonanyeh

udzielonyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie proktologii wg wlasciwyeh wzor6w stanowi~eyeh zal~ezniki nr
2, 3 lub 4 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania z wykonanyeh punkt6w, zabieg6w. konsultaeji zatwierdza Kierownik Przyehodni Speejalistyeznej
I Ordynator Klinieznego Oddzialu Chirurgii og61nej lub inna osoba wskazana przez Udzielaj~cego zam6wienia.

3. Sprawozdania. 0 kt6ryeh mowa w usl. I dotyez~ee wykonanyeh swiadezen zdrowotnyeh w Poradni
proktologieznej i Oddzialaeh Szpitala, skladane s~ po zakonezeniu miesi~ea kalendarzowego eelem zatwierdzenia
do Sekeji Marketingu Uslug Medyeznyeh i Um6w lub Sekeji Rozliezen Uslug Medyeznyeh nie p6iniej nii: w
ei~gu 5 dni miesi~ea kalendarzowego nast<;puj~eego po miesi~eu obj<;tym rozliezeniem. Sprawozdania po
zweryfikowaniu i potwierdzeniu wykonania swiadezen przez Sekej<; i ustaleniu prawidlowyeh danyeh
rozliezeniowyeh. stanow~ podstaw<; rozliezenia uslugi.

~II
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si<;do:

I) 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,
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2) noszenia imiennyeh identyfikator6w przekazanyeh przez Udzielaj~eego zam6wienie w zwi¥ku z niniejs~
umow~ i realizaeji pozostalyeh obowi~zk6w dotye~eyeh identyfikator6w okreslonyeh waktaeh
wewn~trznyeh Szpitala Wolski ego,

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

~12
Przyjmuj~ey zam6wienie nie mote prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraezaj~eej poza zakres umowy i
konkureneyjnej wobee dzialalnosci stalUtowej prowadzonej przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 13
Udzielaj~ey zam6wienia zobowi~zuje si~ zabezpieezye obslug~ piel~gniarsk~ oral administraeyjn~ i gospodare~ w
zakresie niezb~dnym dla realizaeji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 14
Przy realizaeji zadan obj~tyeh niniejs~ umow~ Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zany jest do wsp61praey
z personelem medyeznym zatrudnianym przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 15
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnose solidarn~.
2. Przyjmuj~ey zam6wienie ponosi odpowiedzialnose za szkody powstale z przyezyn let~eyeh po jego stronie, a w

szezeg61nosci wynikaj~ee z:
1) niewykonania lub nieprawidlowego wykonania swiadezenia zdrowotnego,
2) niewykonania lub niewlaseiwego wykonania obowi~zk6w wynikaj~eyeh z niniejszej umowy,
3) nieprawidlowego wystawiania reeept podlegaj~eyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
4) przedstawienia danyeh stanowi~eyeh podstaw~ rozliezenia niezgodnie ze stanem faktyeznym,
5) nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

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

3. Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmuj~eego zam6wienie poktyeia szkody
wyr~dlOnej niewykonywaniem lub nienaletytym wykonywaniem przez Przyjmuj~eego zam6wienie niniejszej
umowy, w tym m.in. koszt6w swiadezen nieplaeonyeh przez NFZ lub innyeh platnik6w z tego tytulu oral kar
umownyeh i obowi¥k6w odszkodowawezyeh nalo:wnyeh na Udzielaj~eego zam6wienia przez NFZ lub innyeh
platnik6w w umowaeh zawartyeh z Udzielaj~eym zam6wienia.

~ 16
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~ny jest do:
1) zlotenia polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosei eywilnej obejmuj~eej szkody b~d~ee nast~pstwem

udzielania swiadezen zdrowotnyeh albo niezgodnego z prawem zanieehania udzielania swiadeze,; zdrowotnyeh
- zgodnie z art. 25 USI. 1 pkl. 1 ustawy 0 dzialalnosei leezniezej oraz Rozpor~dzenia Ministra Finans6w z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi¥kowego ubezpieezenia odpowiedzialnosei eywilnej podmiotu
wykonuj~eego dzialalnose leeznie~ (Oz. U. z 2019 r., poz. 866),

2) utrzymywania przez ealy okres obowi¥ywania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz wanosei
ubezpieezenia okreslonyeh w przepisaeh, 0 kt6ryeh mowa w pkl. I,

3) posiadania i przedlotenia zaswiadezenia lekarza medyeyny praey dotye~eego uprawnie,; zwi~zanyeh ze
swiadezeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanitarno-epidemiologieznyeh,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolski ego jako miejsea udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz przedlotenia Udzielaj~eemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~eego zlotenie wniosku 0 w/w wpis max. w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
pod rygorem rozwi~zania umowy, 0 ile powytszy dokument nie lOstal dol~elOny do formularza ofeny.

1.

2.

1.

2.

~ 17
W zwi¥ku z udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh zam6wieniem Przyjmuj~ey zam6wienie uprawniony
jest do wydawania paejentom zaSwiadezen 0 ezasowej niezdolnosei do praey.
Reeepty wystawiane paejentom w zwi~zku z wykonywaniem swiadezen obj~tyeh niniejs~ umow~ spor~dzane
s~ na drukaeh udost~pnianyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia oral w systemie teleinformatyeznym
udost~pnianyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 18
Przyjmuj~ey zam6wienie lObowi¥uje si~ do zaehowania w tajemniey wszelkieh informaeji, 0 kt6ryeh powzi~l ~
wiadomose przy realizaeji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnie~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwa\czaniu nieuezeiwej konkureneji (tekst jedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 1913)
oraz podlegaj~ oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh, zgodnie z wymogami
obowi~zuj~eymi u Udzielaj~eego zam6wienia.
Przyjmuj~ey zam6wienie oswiadeza, te znany jest mu fakt, it trese niniejszej umowy, a w szezeg61nosei
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informaej~ publiezn~ w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
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z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informaeji publieznej (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 z p6tn. zm.),
kt6ra podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem us!. 3.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie wyraza zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w us!. 2, zawartyeh w
niniejszej umowie dotye~eyeh go danyeh osobowyeh w zakresie obejmuj~eym imi~ i nazwisko, a takze inne
dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

4. Dla eel6w zwi~zanyeh z realizaej~ umowy Udzielaj~ey zam6wienia upowaznia Przyjmuj~eego zam6wienie do
przetwarzania danyeh osobowyeh paejent6w, kt6rym Przyjmuj~ey Zam6wienie udzielac b~dzie swiadezen
zdrowotnyeh, w zakresie i dla eel6w zwi~nyeh z realizaej~ zleeonyeh niniejs~ umow~ swiadezen zdrowotnyeh
oraz wymaganyeh stosownymi przepisami ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Prawa Paejenta, ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh. Przetwarzanie danyeh osobowyeh
przez Przyjmuj~eego zam6wienie dokonywane jest w formie papierowej oraz na sprz~cie informatyeznym
nale4eym do Udzielaj~eego zam6wienia i podlega przepisom reguluj~eym zasady oehrony danyeh osobowyeh i
proeedurom obowi¥uj~eym u Udzielaj~eego zam6wienia i z tego tylulu Przyjmuj~ey zam6wienie ponosi
odpowiedzialnosc wynikaj~e~ z ww. przepis6w oraz przepis6w dotye~eyeh oehrony danyeh osobowyeh.
Upowaznienie do przetwarzania danyeh osobowyeh oraz Oswiadezenie podpisane przez Przyjmuj~eego
zam6wienie stanowi~ integraln~ ez~sc umowy.

~ 19
I. Przyjmuj~ey zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadezen:

a. przerwy nie przekraezaj~eej I~eznie 26 dni kalendarzowyeh przypadaj~eej w okresie obowi~zywania
niniejszej umowy z zastrzctcniem ust. 2,

b. przerwy zwi~zanej z potwierdzonym udzialem Przyjmuj~eego zam6wienie w szkoleniaeh, sympozjaeh,
zjazdaeh z zastrzezeniem us!. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w us!. I wymaga zgody Udzielaj~eego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w dniaeh i godzinaeh,

o kt6ryeh mowa w ~ 2, przez Przyjmuj~eego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania
swiadezen spowodowanyeh ehorob~, udokumentowanyeh zaswiadezeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~ey
zam6wienie niezwloeznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~eego zam6wienia.

po
Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~eego zam6wienie ad wykonywania swiadezen
zdrowotnyeh, na ezas przeprowadzenia post~powania wyjasniaj~eego, w przypadku gdy do Udzielaj~eego
zam6wienia wplynie skarga lub zastrze:!enie dotye~ee sposobu wykonywania, przez Przyjmuj~eego zam6wienie,
swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh niniejs~ umow~, w tym zwi~nyeh z prowadzeniem dokumentaeji medyeznej
b~di przekazywaniem danyeh wymaganyeh przez NFZ.

pi
Umowa ulega rozwi~niu w nast~puj~eyeh przypadkaeh:
1) z uplywem ezasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na moey porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadezenia kazdej ze Stron z zaehowaniem 1 miesi~eznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadezenia Udzielaj~eego zam6wienia z zaehowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z

przyezyn stanowi~eyeh ra4ee naruszenie warunk6w umowy, le4eyeh po stronie Przyjmuj~eego zam6wienie, a
dotye~eyeh:
a. ograniezenia dost~pnosei swiadezen, zaw~zenia ieh zakresu lub ieh niewlaseiwej i10sci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejsz~ umow~ terminie wymaganyeh sprawozdan i informaeji;
e. uzasadnionyeh skarg paejent6w, uznanyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia zgodnie z proeedurami

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, jesli zwi~zane s~ one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub
przepis6w prawa reguluj~eyeh zasady wykonywania swiadezen zdrowotnyeh;

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

Przyjmuj~ey zam6wienie narusza inne niz wskazane w pk!. 4) postanowienia umowy, istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizaeji przedmiotu zam6wienia,

6) z dniem nast~puj~eym po dniu, w kt6rym nast~pilo przekroezenie I~eznej szaeunkowej wartosci umowy,
7) w wyniku oswiadezenia Udzielaj~eego zam6wienia z zaehowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku braku finansowania swiadezen obj~tyeh umow~ przez publicznego platnika (NFZ) lub zmiany przez
Platnika zasad finansowania swiadezen zdrowotnyeh w spos6b uniemozliwiaj~ey Udzielaj~eemu Zam6wienie
dotrzymanie warunk6w umowy.

p2
I. Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym, jczeli Przyjmuj~cy zam6wienie ra14co narusza istotne postanowienia umawy, tj.:
I) utraeil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowi~zki wynikaj~ee z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielaj~eego

7..am6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okrdlonyeh w ~ 16 us!. 1,2 i 4 umowy,
4) ra4eo naruszyl pozostale istome postanowienia niniejszej umowy.
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5) Za ratllce na'llszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w us!. I pkt. 4 uznaje si~
na'llszenie obowi~zk6w wynikaj~cych z ~ 2 i ~ 18 ust. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~cy zam6wienie
nie zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania
lub naruszenie obowi~zk6w zwi~nych z bezpieczenstwem pacjent6w lub zmiany przez Platnika zasad
finansowania swiadczen zdrowotnych w spos6b uniemozliwiaj~cy Udzielaj~cemu Zam6wienie dotrzymania
wa'llnk6w umowy.

p3
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~niu umowy w tym trybie Udzielaj~cy zam6wienia zloZy Przyjmuj~cemu zam6wienie na
pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

p4
Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku ratllcego 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.

ps
I. W zakresie nieuregulowanym 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 dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

p7
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

p8
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy, kt6rych
powszechny wlasciwy dla siedziby Udzielaj~cego zam6wienia .
• niepolrzebne zoslanie skreSione

nie uda si~ zalatwi" polubownie, rozpat'llje S~d

Udzielaj~cy zam6wienia:
........................ A:: .

Przyjmuhcy zam6wienie:

KI.uzul. inforrnlcyjna ROOO
Zgodnie z art. 13 ust. IOg61nego Rozp0rI4d7..enia 0 Ochronie Danych (RODO) infonnujcmy, 2:e:
1) Administratorem danych osobowych PU)jrnujqcego zam6wienie jest Szpital Wolski im, dr Anny Gostynskicj Samod7.ie1
Opieki Zdrowolnej z siedlib~ przy uL Kasprzaka 17.01-211 Warszawa;
2) Administrator wymaczyl Inspektora Ochron)' Danych. I kt6rym mogQ si~ Pailstwo kontaktowac W sprawach pm:lwBrz.ania anSlw danych
osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej: iod@wolski.med.pl;
3) Administrator ~dzie przetwanal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) RODO w zw, zan. 26 USlaw)' z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0
dzialalnosci lecllliczej. tj. przelwarzanie jest niezb~dne w celu 'Nykonania umowy, kt6rej stron4 jest osoba. kt6rej dane dotycZ4, 19b do podjt:da
dzialafl na Z4danie osoby, kt6rej dane dot)'CZ4. przed 7.Bwarciem umowy oral przetwarzanie jest niezb~dne do wypelnienia obowiltlku prawnego
ci~cego na administratorz.e;
4) Dane osobowe moglJ by~ udost~pnione innym upra\mionym podmiotom. na podstawie przcpis6w prawa, a tak2:C podmiotom. z kt6rymi
administrator zawarl umow~ w lwilj.lku 1 realizacjlJ uslug na rzeCl administratora (np. kancelari4 prawnlJ. dostawc4 oprogramowania, 7.ewn~trlJlym
audytorem);
5) Administrator nie zamicf7.B przekazywac danych osobowych do pafts""'a trzeciego 19b organizacji mi~dzynarodowej;
6) Przyjmujllcy zam6wienic rna prawo uzyskac kopi.y swoich danyeh osoboy'ych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie 1 art, 13 ust. 2 RODO informujemy, ie:
I) Pailstwa dane osobowe ~d4 przeehowywanc przcz okres 10 lat od katlea roku kalendarLOwcgo, w kt6rym urnowa zostala wykonana, chyba le
nie~dny ~dzie dlutszy okres przetwarzania np, 1 uwagi na dochodzenic rOSlClctl.
2) PrzyjmujIJccmu zam6wienie przysluguje prawo dostl;pu do tresci swoich danych, icb sproslowania 19b ograniczenia pr/.elwarzania, a takie
prawo do Yoniesienia sprz.eciYIUwobec prz.etwaf7.ania, prawo do prt.eniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorclcgo. tj,
Preusa Uf7~du Dehrony Danycb Osobowych;
3) Podanie danych osobo'wycb jest dobrowolne. jednakl:e niez~dne do zawarcia urnow)'. Konsekwencjlt niepodania danych osobowych btrdzie
brak realizacji umo\\ry;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Pnyjrnuj4ccgo zam6wienie.

podpis Przyjmujllcego zam6wienie
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Zalqcznjk nr J do umowy nil udzjelanje
specjaUstycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie proktologii w Poradnj proktologjcznej

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PROKTOLOGII W PORADNI PROKTOLOGICZNEJ

micsilj c................... ..••.... ro k , .

................................................................................................................
(imicy i nazwisko lekana)

DZIEr\! ODGODZINY' DO GODZINY' SUMA GODZIN W DANYM DNIU.

Razcm:

riccz~ci podpis Ick8rz8 Piecz~c i podpis osoby zatv...ierdz.aj~cej



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

MIESII;CZNY SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PROKTOLOGII W PORADNI PROKTOLOGICZNEJ

m iesiljC••••••••••••••••••••••••••• ro k ................................•.•.•.•.

................................................................................................................
(imiey j nazwisko lekarza)

DATA UDZIELANIA SWIADCZEN: SUMA PUNKTOW NFZ W DANYM DNIU:

RAZEM:

Piccz~c i podpis Ickal7.a Pieczc;:ci podpis osob)' zatwierdzajl}cej Pieczc;:~ i podpis pracownika Sekcji Rozliczeil.
Uslug Medyclll)'ch

Czy uzupelniono dokumentacj~ medycznlj: 0 - tak I 0 - Die **)

•• i _ zaznaczyc olipowiednie



Zaiqcznik nr 3 do umowy na udzielanie
specjalistycznych iwiadczen zdrowolnych w zakresie
proklologii w Oddzia/ach Szpilala

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

miesill e..... ro k .

................................................................................................................
(imi~ inazwisko lekarza)

:'IR KSIt;GI GL6WNEJ
RODZAJ SWIADCZENIA WARTOSC

DATA: (KONSULTACJA I ODDZIAL SWIADCZENIA
PACJENTA: ZABIEG) SZPITALA: WZL:

Piccz~ci podpis Ickarza Picc~c i podpis osoby zatwic:rdzajllccj

ezy uzupelniono dokumentaej" medyeznll: 0 - tak / 0 - nie **)
.'IJ _ zuznucZ)'c Ot!plJwietillie



Zaiqcznik nr 4 do umowy na udzielanie
specjalistycznych .iwiadczeri zdrowotnych w
zakresie proklologii w Poradni proktologicznej i
Oddzialach Szpitala

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE I'ROKTOLOGII W PORADNI PROKTOLOGlCZNEJ I ODDZIALACH SZPITALA

. swiadczenia komercyjne

miesiqc..... rok .

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

Data udzielania Nr ksi~gi gl6wnej Opis swiadczenia w danym dniu Wartosc
swiadczcn pacjcnta swiadczenia w zl.

Suma porad:

PicCZl;Ci podpis lckarza Piecz~tipodpis osoby zatwierdzajqcej Piec~t i podpis praco'Mlika Sekcji
Marketingu Uslug Medycznych

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

••I _Z<lZlIaczyc odpowiedllie


