
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wo/skiego nr 171/2022

z dnia 12.07.2022 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W TYM MEDYCZNYCH CZYNNOSCI
RATUNKOWYCH I'RZEZ RATOWNIKA MNEDYCZNEGO W RAMACH PANSWOWOEGO
SYSTEl\1U RATOWNICTW A MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POST ANOWIENIA OGOLNE
I. Niniejsze szczeg61O\\lCwanmki konkursu ofert na udzielanie s\',iadczcn zdrowotnych w tyro medycznych czynnosci

ratunkowych przcz ratownika medycznego w ramach pailstwowego systemu ratownietwa medycmego w Szpitalnym
Oddziale Ratunko"ym Szpitala Wolskiego, \')'konywanych pomi~ godzin~ 7.30 a 19.30 oraz pomi~ 19.30 a 7.30 dnia
nast~pnego,oraz pomi~dzy 7.30 a 7.30 dnia nast~nego okreSlaj~m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oceny ofert
c) warunki W)'maganeod oferentow w tym zwi'JZ'llleze sposobem przygotowania oferty i trybern jej skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protestow oraz odwolan zwi~zanych z t}mi czynnosciami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i ztoienia swojej arerty. ofceent winien zapomac si~ ze wszystkimi infonnacjami
z3wartymiw "Szczeg6l0\')'ch warunkach konkursu ofert".

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej
(tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z pain. zm,), art. 140, art. 141, art. 146 ust. I, art. 147, art. 148 ust. I, art. 149, art.
150, art. 151 us!. 1,2 i 4-{j, art. 152, art. 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 pain. zm.) oraz
zar~dzenia Dyrektora Szpitala Wolski ego Nr 17112022 r. z dnia 12.07.2022 r. w sprawie udzielenia zamowienia na
udzie1anie swiadczetl zdrowotnych obejrnuj,!cych medyczne czynnosci ratunkowe w ramach panstwowego systemu
ratownietwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego przez ratownika medycznego oraz
przcprowadzenia konkursu ofen oa ""'Ykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej
z.aTZ(Jdzeniem,

4. Udzielaj'lcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninem sktadania ofert., przeslUlil;ciatenninu
skladania ofen. uniewainienia postwowania konkursowego oraz przesuni~ia tenninu roZ5trzygni~ia postwowania w przypadku
koniecznoSciuzupclnienia dokument6w przez oferenta,

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie maj~ przepisy i postanowienia wskazane w pkL3.
6. lIekroew "Szczeg6l0W)'chwarunkach konkursu ofert" oraz w zal~cznikachdo tego dokumentujest mowa 0:

I) oferencie. to rozumie si~ przez to oso~, 0 ktorej mowa art. 26 us!. I UstaW)' z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnoSci
ieczniczej, legil}'muj~~ si<; nabyciem fachowych kwalifikacji do \')'konywania swiadczen zdrowotnych obj<;tych
przedmiotem zamowienia, kt6rych kwalifikacje okreSlonezostaly w rozdziale III pkt. I niniejszego SWKO;

2) Udzielaj'lcym zamowienia - rozumie si~ prLez to Szpital Wolski im. dr Anny GostyJiskiej Samodzielny Publiczny laklad
Opieki Zdrowotnej;

3) pnedmioric konkursu ofcl1 • rozumie sit; przez to udzielenic zam6wienia oa udzielanic swiadczen zdrowotnych w tyro
medycznych czynnosci ratunkowych przez ratownika medycznego w ramach paOstwowego systemu ratownietwa
medycznego, w Szpitalnym Oddziale RatunkO\')'ffi Szpitala Wolskiego, pomi~ godzin~ 7.30 a 19.30 oraz pomi~
19.30 a 7.30 dnia nast~nego oraz pomi~ 7.30 a 7.30 dnia nast~pnego;

4) fonnulanu oferty • rozumie si~ przez to obowiljZUj~cyformularz oferty przygotowany przez Udzielaj~cego zamowienia,
stano"i~cy zal~C"Lniknr 3 do ~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnych";

5) swiadczcniach zdro\\:otn)'ch - rozumie sit; przez to s\viadczenia, 0 kt6rych mowa w art. 5 pkt. 40 Ustawy 0 swiadczeniach
opieki zdrov,:otncj finansowanych ze srodk6w publicmych obejmuj<}ceswiadcz.enia zdrowotne w zakresie rato\\Tlietwa
medycmego. w szczegolnosci dla os6b ~'lcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu USlawyz dnia 27 sierpnia 2004 r. 0
swiadczeniach opieki z.drowotnej finansowanych ZI: srodkow publicznych; CPV 85121200.5; 85141000.9

6) umo\\"ie - rozumie sit; przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj'lcego zamowienia, stanowi<}cyzal~cznik Dr 4 do
1N14dzeniawskazancgo w pk1.3 ••PostanO\vienog61nych",

7) dui powszednie - dni tygodnia od poniedzialku do pi(}tkuz wyl'lczeniem swi'lt.

Rozdzialll.I'RZEDMIOT I'OSTF;I'OWANIA KONKURSOWEGO
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i. Pm:dmiotem post,powania konkursowego jest udzieienie zamowienia na wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh w tym
medyeznyeh ezynnosei ratunkowyeh , 0 ktoryeh mowa w rozdz. I pkt. 3, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala
Wolskiego, pomil'dzy godzin~ 7.30 a 19.30 omz pomil'dzy 19.30 a 7.30 dnia nast,pnego omz pomil'dzy 7.30 a 7.30 dnia
nastcypnego.

2. Wykon)'\\'anie swiadczen zdrowotnych slanO\vi,,!cych przedmiot zarnowienia obejmuje okres:
od dni. 02.08.2022 r. dn dni. 31.08.2023 r.

3. L,,!czna szacunkowa Iiczba godzin udzielania swiadczen objcrta przedmiotem zamowienia wynosi miesi~cznie 1920
godziny.

4. W wyniku przeprowadzonego postcrpowania konkursowego zostan(J wybrane najkorzystniejsze oferty. zawieraj<tca
propozycje cenowc znajduj'lce pokrycie w wielkosci srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu
zarnowienia.

4. Szezeg6l0we wanmki wykonywania swiadezen okreSlaj~ odpowiednie przepisy, a w szezegolnoSci przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh i akty wykonaweze wydane najej
rxxistawie oraz postanowienia umaw zawartych przez Szpital Wolski. z kt6rymi orerent moZe sier zapomac w siedzibie
Udzielaj'lcego zamowienia.

RozdzialllI. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
I. Ofert, sklada oferent posiadaj~ey odpowiednie kwalifikaeje i dysponuj~ey uprawnieniami do wykonywania swi.dezen

zdrowotnyeh objl'lyeh przedmiotem niniejszego post,powania konkursowego tj ktory, 00 najrnniej (wymogi formalne):
• Ukonezyl szko!, polieealn~ i uzyskal dyplom potwierdzaj~ey t)'lul zawodowy ratownika medyeznego, albo dyplom

potwierdzaj,!cy kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownika medycznego. lub
• Uzyskal tylul zawodowy licencjata na kierunku (specjalnosci) ratownictwo medyczne,

oraz
• Posiada, co najrnniej 3 letnie doswiadczenie w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w Paitstwowym Ratownietwie

Medycznym, w tym minimum 8 micsitrcy doswiadczenia w peacy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
2. Oferta zlowna przez oferenta powinna bye kompletna, zlowna zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh SWKO na

formularzu udost,pnionym przez Udzielaj~eego zamowienia omz zawierae wszystkie wymagane oswiadezenia i dokumenty
opisane w SWKO omz w tresei formularza ofertowego.

3. W niniejszym post,powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlozen;e ofert altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z \')'maganiami okreSlonymi w "Szezeg6l0wyeh warunkaeh konkursu ofert"

na formularzu udost,pnionym przez Udzielaj~eego zamowienia.
2. Liezba deklarowanyeh godzin \')'konywania s\\iadezen zdrowotnyeh przez jednego oferenta miesiI'Cznie nie powinna bye

mniejsza nit 12 godzin inie powiona przekroczyc 192 goonn.
3. Dcklarowane przez oferenta godziny swiadczenia us.ug obejmuj'l udzielanie swiadczen zar6wno w dni powszednie jak

r6wniei w saboty, niedziclc i swi'rta
4. Oferenei ponos~ wszelkie koszty zwi¥3ne z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
5. Ofert, stanowi wypelniony formularz oferty wg zal~ezonego wzoru wraz zal~cznikami wymienionymi w formularzu oferty.
6. Oferta winna bye spo~dzona w sposob przcjrzysty i ezytelny.
7. Ofert~ omz wszystkie zal~ezniki naleZy SporL1dzie w jl'Z)'ku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyl~czeniem poj""

medyeznyeh.
8. Ofert, oraz kai.d~ zjej SIron podpisuje oferent osobiseie.
9. Strony oferty omz miejsca, w ktoryeh naniesione zos",ly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonane jed}Tlie

poprzez przekreSlcnie bll'dnego "'pisu i umieszczenie oOOk niego czytelnego zapisu poprawnego.
10. Oferent moze wprowadzic zmiany lub wyoofae zlown~ ofert,. Zmiana oferty nast\'Puje poprzez zlozenie nowej oferty

zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej, 0 wyeofaniu oferty zlownej wczeSniej. Wyeofanie oferty nast,puje poprzez
pisemne powiadomienie Udzielaj~cego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zlozenie nowej lub wycofaniu oferty
mote nastjpie nie p6iniej jednak nit przcd uplywem terminu skladania ofert. Wymogi oznaezenia koperty opisane w pkt. II
stosuje si~ odpowiednio.

II. Ofener wraz z wymaganymi zal'lcmikami nalety umieScic w zamkni~ej kopercie opatrzonej napisem: ,J(ollkurs /lU sk'iadczellia
ulrowo/Ilt! w Ramac/z pmisth'owego .f)'stemu Tlltowllietn'(1 medycv.ego przez rll/owllika medycv.ego w Szpitaillym Oddziale
RtlitlII40wym S'I'iltlltl IVtllsMego" i przeslac na adres: Szpital Wolski ul. M. Kasprzaka 17.01-211 Warszawa.

12. Udzielaji.}cy zamowienia zastrzega. it nie jest moiliwe I,!czcnie swiadczenia usrug w ramach umowy 0 udzjelenie zam6wienia oa
swiadczenie zdrowome zawartej w w)niku niniejszego konkursu z zatrudnieniem oa podstawie stosunku peacy zawart)m
z Udzielaj~eym zamowienia.

13. Oferta zloiona przez oferenta, z ktorym Szpit.l Wolski, w ci~gu 5 lat poprzedzaj~eyeh dzien rozstrzygni,eia
niniejszego konkursu, rozwiqzaJ umowc; oa urlziclanie swiadczen zdrowotnych w zakresie objertym przedmiotem
niniejszego posterpowania w trybie natychmiastowym z przyczyn le~cych po stronie oferenta - podlega odrzuceniu.

Rozdzial V, INFORMACJA 0 DOKUMENTACII ZALi\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
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I. W celu umania, ie ofena spelnia wymagane warunki, oferent zobowi¥'U1Yjest dol~czye do oferty dokumenty wskazane
w fonnularzu oferty.

2. Dokumenty, 0 ktorych mowa w pkt. I ninicjszego rowzialu oferent przedklada w fonnie oryginalu lub kserokopii poSwiadczonej
PI7..ez siebie za zgodnosc Z orygina!em.

3. W eelu sprawdzenia autentycznoSci przedloronych dokumentow Udzielaj~cy zamowienia moie zatJjdae 00 oferenta
przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
\\.~tpliwoscico do jej prawdziwosci.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofert, nalei)' z10tye w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw.ll, pok.1Oa w tenninie do dnia 15.07.2022 r, do godz. 14.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania sicr z Oferentami ze strony Udzielaj<Jcego zam6wienia uprawniona jest Pie1crgniarka

Naczelna. tel. 022-38-94-876.

Rozdzial VII. TERM IN ZWIt\ZANIA OFERT t\
Oferent zwi~zany jest ofert~ do 30 dni od daty upl)wu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A
I. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zamowienia powoluje komisj, konkursow~.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i lr)'b post,powania okreSla "Regulamin pracy Komisji konkursowej"

obowi¥uj~cy na podstawie ~dzenia wskanmego w pkt. 3 "Postanowien ogolnych".
3. Czlonkiem komisji nie moie bye osoba podlegaj~ca wyl~zeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w "Regulaminie

pracy komisji konkursowej".
4. W rane koniecznosci wyJ,!czenia cztonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt6rych mawa w Regulaminie pracy komisji

konkursowej, nowego czlonka komisji powoluje Udzielaj~cyzamowienia.
5. Udzielaj~cy zamowienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej, 0 ile komisja konkursowa /iczye b<;dzie,pomimo

wyl~czeniajej czIonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zamowienia wskazuje nowego przewodnieLlcego, jeSli wyl~ezenie czIonka komisji konkursowej dotyezy osoby

pelni~eejt, funkek
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj, konkursow~ brakow fonnalnyeh w z1ozonej ofercie, Komisja konkursowa wzywa

oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach oa zewn~ej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego
pod adresem w"".wolski.med.pl podaj~e nazw, (imi, i nazwisko) oferenla, stwierdzone w ofereie braki oraz ostatecmy termin
ich usuni~ia.

8. \V przypadku OOrzuceniaoferty z przyezyn fonnalnyeh Komisja konkursowa zamieszcza infonnaej, 0 odrzueeniu oferty na
zewn<;trznejstronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresern ,,,,,,.wolski.med.pl wskazuj~e nazw, (imi, i nazwisko)
skladaj~eegoOOrzucon~ofert, oraz przyezyn, odrzucenia oferty.

RozdziaIIX.l\1IEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie zloronych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawi/onie II - Sala Konferencyjna w dniu 15.07.2022 r.
o gOOzini. 14.30.

Rozdzill' X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJt\CEGO ZAMOWIENIA CENA JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielaj~eego zamowienia maksymalna kwota nalemoSei za jedn~ godzin, wykonywania swiadezen

l.drowotnych wynosi 60,00 zl brutto.
2. Cena wskanma w pkt. I zostala przyj,ta w opareiu 0 wielkose srodkow przeznaczonyeh na sfinansowanie swiadczeli ~eyeh

przedmiotem zam6wienia
3. Oferty zawieraj~ee eeny przekraczaj~ce kwot, wskazan~ w pkt. 1 uznaje si, za nieodpowiadaj~ce wymogom fonnalnym

i podlegaj~ceOOrzuceniu.

Rozdzilll XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria ocen:)'

I. Kwalifikaeje oferenta - 40%
2. Doswiadczenie D 1 - 15% i Doswiadczenie 02 - 15%
3. Cena - 10%
4. Oost,pnose 03- 20%

Maksymalna /iezba punktow za oeen, oferty wynosi: 2,6 pkt.

Ad. 1. K,,,"alilikacjc oferenta

Komisja konkursowa dokonuj~e neeny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast,puj~ee dokumenty stanowi~ce zalqcmiki do
fonnularza oferty:
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• Posiadanie co najmniejjednego z wymienionych certytikatow doskonalenia zawodowego takichjak: ALS,ITLS/PHTLS,
PALS, kurs USG, kurs hipotermii- 1 pkl,

• znajomo,c systemu AMMS - 0,5 pkl.
• znajomo,c systemu TOPSOR - 0,5 pkl.
L'lcma ilosc punklow moiliwych do uzyskania za ocen~ oferty pod wzgI~em kwalifikaeji oferenta wynnsi 2 pkt

Ad,2,

Doswiadczenie (DI)
Komisja konkursowa dokonujije neeny w ramaeh kryterium do,wiadczenia bierze pod uwag~ do,wiadczenie oferenta wynikajijee ze
stai:u.zawodowego Z\••..i~ego z udzielaniem swiadczell zdrowotnych.
Dokonujijc oeeny doSwiadezenia na podstawie oSwiadezenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkul'Sowaprzymaje oferentowi
od I do 3 pkt. zgodnie z nast~pujijcymsehematem:

rae w Sz italnvrn Oddzialc Ratunkow 'm
1
2
3

IV przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepclne lata statu pracy zaokrijgla si~ w dOl. Ofcrty llozone przel oferenlow
legilymuj'lcych si~ stazem pracy w SOR ponizej 8 miesi~cy' b~d'l podlegaly odrzucen;u jako nie spelniaj'lce warunkow
postt;powania konkursowego (Oferent jest zobowi(Jzany udokumentowac lata udzielania swiadczen zdrowotnych stosownym
dokumentem pod rygorem odrlueenia oferty).

Ooswiadclenie (D2)

Doswiadclcnie za\'mdowe z""itlzane z prac~ w jcdnostkach Par'istwowego Ratownictwa UClba punklow
l\Icd,'czncl!o
Poniiei 3 lat 1 okt
3- 5 lata 20kt
Powy;;ej 5 lat 3 pkt

IV przypadku niepelnyeh lat kalendarzowych niepelne lata sta;;u praey zaokrijgla si~ w dOl. Oferty llozone przel oferenlow
legity'muj'lcych ,i~ slazem pracy w jednostkach Panstwowego Ralownictwa Medy'clnego ponizej 3 lal b~d'l podlegaly
odrzuceniu jako nie spelniajllce warunk6w post~powania konkursowego (Oferent jest zobowi(Jzany udokumentowac lata
udzielania swiadczen zdrowotnych stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty).

Ad. 3. Cena*( bel podatku VAT ,lanowi cen~ netto)

Komisja Konkursowa dokonuje oceny oferty pod wzgl~dem proponowanej przez oferenta ceny za 1 godzin~ wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh objc;tych przedmiotem zamowienia i przyznaje oferentowi od I do 3 pkt., zgodnie z ponizszymi
zalozeniami:
Prooonowana cena Liczba ounklow
50,01 - 60,00 1 pkt.
40,01 - 50,00 2okt.
35,00 - 40,00 30kt.
Komisja konkursowa dokonuj'}c oeeny ceny zaproponowanej przez oferenta, nie bierze pod uwagc; ofert zawieraj'}cych
propozycje cenowe nie maj<}ce pokrycia w wielkosci srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie swiadczen b~qcych
przedmiotem zam6wienia, tj. powyzej 60,00 zl neUo (bruuo) za 1 godzinc; udzielania swiadczen zdrowotnych.
Oferty zawierajijce propozycje cenowe poni;;ej 35,00 neUo (bruUo) zl za jednij godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh,
zostan'l uznane za oferty zawieraj'lce raz'lco nisk,! cenc; w stosunku do przedmiotu zam6wienia i bcrdC}podlegaly odrzuceniu.

ICZO~ go ZIn0 erowanyc I przez 0 erenta w ormu arzu 0 erty zgo me z za ozemaml:
.:\1inimalna Hose l!odzin ofcrowanych orzez oferent1l Liczba nunktow
12.59 1 okt.
60. 119 2okt.
120.192 3 pkt.

Ad. 4. ()osl~pnosc 03
Komisja konkursowa dokonujC}c oeeny dostc;pnosei swiadczen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwagC; minimaln'l
I"b d' ~ h ~ ~ I ~ d' I"

Ocena koncowa oferty zostanie wyliczona wg nast'tpuj1}cego wzoru:

WO = LpK x 40% + LpDI x 15% + Lp02 x 15% + LpC x 10% + LpD3 x 20%
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gd=ie:
WO - aeena koncowa oferty
LpK. lic=bo plink/ow wynikajqco = oceny kwolijikacji oIerento
LpDJ i D2. lic=bo plink/ow wynikajqco Z oceny doiwiodc=enio oIerento
LpC - Iiczba punk/ow wynikajqca = oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpD3 ~lie:ba punk/ow wynikajqca Z oceny dosl'fpnosci swiadc:en udzielanych pr:e: oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
I. Rozstrzygni.,eie konku"u oznaeza wskazanie oferentow wybranyeh w wyniku post~powania konku..owego zapewniaj~eyeh

realizaeje;zapotrzebowania Udzielaj¥ego zamowienia OOnosnieilosei godzin wykonywania swiadezen stanowi¥yeh przedmiot
zamowienia, ktorzy uzyskali t~eznie ze wszystkich kr)teriow najwic;ks~ ilose punktOw.

2. Rozstrzygni.,eie konk=u ofert oglasza si~ w miejscu i terminie okreSlonymw ogloszeniu 0 konku"ie ofert, na tabliey oglo""Ji
w siedzibie Udzielaj~eego zamowienia Oral na zewTlf;trznejstronie intemetowej Udzielaj¥Cgo zamowienia, podaj~e nazw~ (imi~
i nazwisko) Oral siedzi~ (miejsce zamieszkania i adres) OferentalOferentow, kt6rzy zostaIi wybrani.

3. Termin rozstrzygni.,eia ofert wyznaeza siC;na dzieJi25.07.2022 r. 0 gOOzinie13.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku postc;powania konku"owego Udzielaj~ey zamowienia wskazuje termin i miejsce zawarcia

i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo v.nioskowac do Dyrektora Szpitala \Volskiego 0 uniewainienie IXlstlYpowaniakonkursowego

w przypadkaeh okreSlonyehw Regulaminie praey Komisji konku..awej.
6. W przypadku przekroczenia Iiezby godzin objc;tejzapotrzebowaniem. wskazanej w RozdI. II pkt. 3. w wyniku wyborn wiC;kszej

iloSci oferent6w ze wzglydu na koniecznosc uwzglydnienia ofert spelniaj~eyeh kry1eria aceny ofert na l)m samym poziomie
punktowym. Udzielaj<)cyzamowienia zastrzega sobie prawo okrcilenia w umowie zawartej w tym oferentami takiej iloScigodzin
wykonywania swiadczcit. ktorn umoi:liwi dostosowanie warunkow umowy do zapotrzebowania Udzielaj'lCegozamowienia

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. \V toku postc;powania konku..awego. jednakie przed rozstrzygni.,eiem konku"u. oferent mote zlotyc do komisji konk=wej

w terminie 7 dni robocZ)'ch od dnia dokonania L'1skari.onej cz)'nnosci, w formie pisernnej umotywowany protest
2. Protest zlozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci~gu 7 dni 00 daty jego otrzymania i udziela pisemnej OOpowiedziskladaj~cemu

protest. Nieuwzghrdnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konku"owe zostaje zawieszone, ehyba te z tteSci protestu wynika, te jest on

bezzasadny.
5. W przypadku uwzglydnienia protestu komisja PO"1arZazaskari.on~ezynnosc.
6. Oferent, mote zlotyc do Udzielaj~eego zam6wienia OOwolaniedoty~ee rozstrzygnic;cia konk=u w ci~gu 7 doi 00 doia

ogloszenia 0 rozstrzygni.,eiu.
7. Odwolanie zloione po terminic nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w tenninie 14 dni octdnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie umowy do

czasujego rozpatrzenia.
9. Srodki odwolawczc nie przysluguj" na:

a)wyb6r trybu post~powania;
b) niedokonanie wyboru swiadczeniodawcy;
c) uniewainienie post~powania w sprawie zawarcia umow)' 0 udzielanie swiadczeit opieki zdrowotnej.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotycl4ce post~powania konkurso\ll"ego przechowywane s'J w siedzibie Udzielaj,!ccgo zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a IVo/skiego Nr 171/2022

z dnia 12.07.2022 r.

Warszawa, dnia .

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

OFE R TA
na udzielanie swiadczen zdrowotnych w tym medycznych czynnosci ratunkowe przez ratownika

medyczncgo w ramach panstwowego systemu ratownictwa medyczncgo w Szpitalnym Oddziale

Ratunkowym Szpitala Wolskiego

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL. .

Zaw6d .

Nr dyplomu potwierdzaj~eegokwalitikaeje zawodowe .

Data rozpocz~cia dzialalnosci wg CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu , :: .

Adres zamieszkania : : :.......................................•.........: .

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

Pr.<edmiotem niniej,zej oferty je,t udzielanie swiadezerl zdrowotnyeh w lym medyeznyeh ezynnose; ratunkowych
pr.<ez ratownika medyeznego w ramaeh parl'twowego 'ystemu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddz!ale
Ratunkowym Szpitala Wolskiego zgodnie z przedmiotem zam6wienia wskazanym w Szezeg610wych Waru'o~ch
Konkursu Ofert, na zasadaeh okreSlonyeh we wzorze umowy oa udzielanie swiadczerl zdrowotoych obj~tyeh
konkursem. .

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

t. Zapoznal si~ z tresei~ ogloszenia 0 konkursie. "Szczeg6l0"Yllli warunkami konkursu ofert" oraz postanowieniami

okreSlonymiwe wzcrze umowy ije akeeptuje.

2. Swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem udzielae b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,

w miejscu wskazanym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz przy uZyeiu sprz~tu naleUleego do Udzielaj~eego

zam6wienia.

3. Swiadezerl zdrowotnych udzielae b~dzie osobiscie,

4. Posiada aktualne ubezpieezenie od. odpowiedzialnosei. eywilnej . (OC) na minimaln~. kwot~ gwarantowan~'

w wysokosci , .

5. Oswiadeza. iz Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim w o!<resie5 lat poprzedzaj~h ogloszenieniniejszegopost~wania

umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powaniaw trybie

natychmiast0"Ylll z przyczyn leUleyehpo stroni. oferenta.
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6.
7.

Deklaruje minimalna} i maksymaln21 _ :.liezber godzin udzielania ~wiadczenw miesiqcu. ,"

Proponuje nast~puj~q kwot~ naleznosci za realizacj~ zam6wienia: wysokose stawki w kwocie zl brulto za
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katd~ godzin~ wykonywooia swiadczeJl zdrowotnych.

8. zakres posiadooych kwalifikacji udokumentowal zal~cznikami od nr 2a do nr. .

9. Oswiadcza, izswiadczeJl zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego udzielal przez okres Iat.j.

ZALACZNIKI:

I. Poswiadczony aktualny wydruk z CEIDG - laL nr 1
2. Kopie dokument6w dotyc~cych posiadooych kwalifikacji - zal. Dr 2a. 2b •.... itd.)

a) dyplom licencjata ukoJlczenia na kierunku (specjalnosci) ralownictwo medyczne,
b) dyplom potwierdzaj~cy uzyskanie tytulu zawodowego ratownika medycznego,
c) zaSwiadczenie 0 posiadaniu co najmniej 3 lelniego doswiadczenia w udzielooiu swiadczeJl zdrowotnych w

Panstwowym Ratownictwie Medycznym, w tym minimum 8 miesi~cy doswiadczenia w pracy na Szpilalnym
Oddziale Ratunkowym,

d) inne dokumenty potwierdzaj~ce kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,
3. ZaSwiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazaJI do wykonywania swiadczeJl zdrowotnych obj~tych przedmiolem

zam6wienia - laL nr 3
4. Kserokopia polisy OC - laL nr 4.
5. Wykaz podmiot6w, w kl6rych oferenl udzielal swiadczeJl zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym z

podooiem okres6w, w kt6rych uslugi Ie byly swiadczone - laL nr 5.

OswiadczeDie oferenla w zakresie wypelnienia obowi~zk6w informacyjnych przewidzianych wart. 13 lub arl. 14
ROnO
OSwiadczam, te wypeinilem obowi~i informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO' wobec os6b fizycznych,
od kl6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegooia si~ 0 udzielenie zam6wienia
publicznego w niniejszym POsI~powaniu'.

(pad pis ipiecz?c a/erenra)

I rozpol'Z4d1'.enic:Parlamentu Europc:jskiego i Rad)' (liE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra.•.•;e ochrony os6b fizycrnych w zwilp'.ku 7.

przctwarzaniem danych osobowych i W sprawie swobodnego prT.eplywutakich danych omz uchylenia dyrektywy 9S/46/WE (og61ne rozporzl}dzenie 0

ochronic danych) (Oz. Un. UE L 1t9 z 04.05.2016. sir. I) .
• W pn.:ypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych nit bezpoSrednio jego doty~cych lub zachodzi ",)'14czc:nie stosowania
obowilV..ku infonnacyjnego. stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 ROOO trdci O~wi8dczeniawykonawca nie sklada (usunicrcie t~ci
oowiadczenia np. przezjcgo ",}'krdlenie).
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Zalqeznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpilala Wolskiego nr 17//2022 r.

z dnia /2.07.2022 r.

WZOR UMOWY
UMOWA NA UDZIELANIE SWIADCZEN ZDROWOTNYCH OBEJMUJ"CYCH MEDYCZNE
CZYNNOSCI RATUNKOWE W RAMACH PANSTWOWEGO SYSTEMU RATOWNICTWA

MEDYCZNEGO W SZPIT ALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO
SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2022 r. w Warszawie

pomi~zy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowolnej z siedzib~ w
Warszaw;e, adres: ul. M Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, wpisanym do lejestru stowarzyszen, innyeb olganizaeji
spoleemyeh i zawodowyeh, fundaeji Olaz samodzielnyeh publiemyeh zaklad6w opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
S~dowego prowadzonego przez ~ Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie, XIlJ Wydzi.1 Gospod"czy Klajowego
Rejestru S~dowego pod nl KRS 0000226288, REGON 011035381. NIP 527.10-45-483, ,ep,ezentowanym p,zeZ: Roberta
Mazura . Dyrektora
zwanym dalej UdzieJaj~cym zam6wienia
a

Panem/~ ••••••••••••••••, prowa~ym/~ dzialalnosc gospodare~ pod firm~. " ", na podstawie wpisu do.
Cenlralnej Ewideneji i lnformaeji 0 Dzialalnosei Gospodarezej z siedzib~ pod adlesem: ; , ...................•
Posiadaj~yml~ NIP i REGON .
Zwanyml~ dalej Przyjmuj~eym zam6wienie

Przyjmujqcy zamawienie zoslal wybrany w wyniku konkursu o/erl na udzielanie swiadezen zdrowollf)'Ch przez podmioty
okrdlone w arl. 26 usl. I uslawy z dnia /5 kwielnia 20 JJ r. 0 dziala/nosei leezniezej (Ieksl jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.
633 z pain. zm.).

p
I. przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zam6wienia na '\\I)'konywanie swiadczen zdrowotnych. w tyro

medycznych czynnosci ratunkowych w ramach panstwo\\o'ego systemu ratownict\\'a medycmego w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Szpital. Wolskiego. lealizowanyeh p,zez 1.lownika medyemego w godzinaeh pomi~dzy 7.30 a 19.30 Olaz
pomi~dzy 19.30 • 7.30 dnia nast~pnego oraz pomi~dzy 7.30 • 7.30 dnia nast~pnego. zwanyeh dalej swiadezeniami
zdrowornymi. dla paejent6w Szpitala Wolskiego w szczeg6lnosci dla os6b b~d~eyeh swiadezeniobiolcami w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 1.0 swiadezeniaeh opieki zdlowornej fin.nsowanyeh ze srodk6w publiemyeh.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do. udzielania s",iadezen zdrowotnyeh'
w tym medyemyeh ezynnosei ralunkowyeh w ramaeh paIistwowego systemu latownictWa medyemego w Szpitalnym .•
Oddziale Ratunkowym lealizowanyeh w ramach' z.wodu :ratownika niedyemego. w godzinaeh pomi~zy 7.30. 19.30.:
oraz pomi~zy 19.30 a.7.30 dnia nasl~pnego Olaz pomi~dzy 7.30 a 7.30 dnia nast~pnego, w.ilosei godzin. 0 kt61ej mowa .
w ~ 9 us!. 1 niniejszej umowy.' . '.' .'. - • . . .

P
I. Plzyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do swiadezenia uslug, 0 kl6ryeh mowa w ~ 1, w .siedzibie Udzielaj~eego

zam6wienia, w dniaeh i godzinaeh okleslonyeh w harmonogramie. kt61ego WWI stanowi Zal~emik nl 1 do niniejszej
umowy. spo~dzanym na okresy miesi~me w formie pisemnej. uzgodnionym z Piel~gniarzemll4 Oddzi.low~ SOR lub
inn~ osob~ wskazan~ przez Udziel.j~cego zam6wienia. ..

2. Harmonogramy; o' kt6ryeh mow. w ust. I podlegaj~ kaZdorazowo ";twieldzeniu' przez Z-e~'Dyrektol" .ds:
Piel~gniarstw •• plzed rozpoe~ciem miesi~ea kr6lego dotye~.

I.

~3
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do wykonania swiadezen zdrowornyeh. 0 kr6ryeh mowa w ~ 1 n1n1ejszej
umowy i os\\riadcza, it \"'ykony".-'ac je b~dzie z zachowaniem naleZytej starannosci, zgodnie z posiadan'} wied..z'l
medycZJ1'l i standardami post'rpowania obowi'lzuj'}cymi w zakresie ratownict\v8 medycznego oa zasadach wynikaj'}cych
z ustawy z dni. 8 wrzesnia 2006 I. 0 PaIistwowym Ratownietwie Medyemym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 I., poz. 2053
z (JOin.zm.), Rozpo~dzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019 I. W sp,awie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego (t.j.
Dz.V. 2021 poz. 2048 z p6in. zm.). Rozpo~dzenia Ministra Zd,owi. z dni. 16 grudnia 2019 I. Wsprawie medyemyeh
ezynnosei ratunkowyeh i swi.dezen zdrowornyeh innyeh ni;! medyeme ezynnosci ratunkowe kt6re mog~ bye udzielane
przez I.townika medyemego (Dz.U. 2022 po". 863). ustawl' 0 dzialalnosci leezniezej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 I.• poz.
633 z (JOin. zm.). uslawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publiemyeh (tekstjedn. Dz. U.
z 2021 I., poz. 1285), usta,')' 0 plawaeh p.ejenta i Rzeczniku Praw Paejenta (Dz. U. z 2020 I.• poz. 849 z (JOin. zm.).
przepis6w dotye~cyeh oehrony danyeh osobowyeh i innyeh plzepis6w leguluj~eyeh zasady wl'konpvania ezynnosei w
zakresie ratownictwa medycznego przez ratownika medycznego oraz udzielania swiadczen zdrowotnych w po'dmiotach ".
lecmiezyeq.nie b~d~eyeh plzedsi~biorcami. . . .'
. .... . ..' . ...•. ., ..-~ 4 >... >: .'. .., . .... .,.. .. :. - ,..
Swiadezeni. zdrowotne obj~te niniejs~ umow~ udzielane b~~ przez Przyjmuj~eego zam6wienie w siedzibie Szpitala'
Wolskiego. w ramaeh Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego plZYUzyciu SPIZI'IU medyemego oraz 'aparatury'inedyczriej. ',' .
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kt6rych obsluga jest mu mana! z kt6rymi zostal zapomany przez Udzielaj~cego zam6wienia najp6iniej
w dniu rozpoc~cia udzielania !wiadczet\*, stanowi~cych wlasno!~ Udzielaj~cego zam6wienia. Sprz~ i aparatura
spelniaj~ ",ymagania niezb~dne do \\ykonywania !wiadczen obj~tych niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~y zam6wienie zobowiljZuje si~ do korzystania z pomieszczen oraz spr~tu i aparatury medycmej, nale24cych
do Udzielaj~cego zam6wienia, zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~y zam6wienie zobowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medycznego nale24cego do
Udzielaj~cego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialatl zawinionych przez Przyjmuj~cego zam6wienie.

~ 5
Umowa zostaje zawarta na czas okrellony od dni ••••••••••• 2022 r. do dni ••••••..•.•.•.•.. 2023 r,

~ 6
L Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiljZUjesi~ do przestrzegania zasad wykonY"ania !wiadczen zdrowotnych wskazanych w

umowach zawartych przez Udziel.j~cego zam6wienia z Narodo\\ym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami oraz
przepisach i zasadach obowi¥uj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia, z kt6rymi to zasadami zostal zapoznany.

2. Na 24danie Udzielaj~cego zam6wienia Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiljZany jest do przedstawienia dokument6w
wymaganych przez NFZ lub innego platnika !wiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~cego
zam6wienia.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do prowadzenia dokumentacji medycmej i statystycznej oraz dokumentacji
\\ymaganej przez NFZ. zgodnie z wymogami obowi~zuj~Cl-mi w podmiotach leczniczych nie~d~cych przedsi~biorcami oraz
przepisami i zasadami obowi¥uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia, w tym z uiyciem systemu infonnatycmego Szpitala
Wolskiego. w tym dotyc~cymi procedur zwiljZanych z ochron~ danych osobo\\ych.

~8
I. za udzielanie .wiadczen okre.lonych w ~ 1 Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~cznie w

h....ocie stanowillcej iloczyo wykonanej . zgodnie z zarn:ierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mows w ~ 10 - liczby
godzin udzielania !wiadczen przez stawk~ za jedn~ godzin~ w wysoko!ci .....•......•.. zl bruUo (slownie:
......................... zlotych).

2. Naleino!ci z tytulu realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielaj~cy zam6wienia "'yplaca w tenninie do 14 dni
po dniu dostarczenia przez Przyjmuj~cego zam6wienie prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa \'or ~ 10. Potwierdzeniem dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wpl)wu omaczona prezentaUj Kancelarii G16wnej Szpitala Wolskiego.

3. Naleinosc za wykonane swiadczenia zdrowotne lDstanie przekazana Przyjmujllcemu zam6wienie os jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze. za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci~tenia rachunku bankowego Udzielaj~cego
zam6wienia.

~ 9
I. Minimalna i10~ godzin udzielania !wiadczen, 0 kt6rych mowa w ~ I, zgodnie z ofertj zloion~ w post~waniu

konkurso"'ym, wynosi godzin w miesi~cu. Maksymalna i10!~godzin udzielania !wiadczen w miesi~cu
nie powinna przekroczyc godzin.

2. L~c211aszacunkowa wartosc urno\\-)' w okresie jej tnvania \\)'nosi: zl brutto (slo\\nie: ).
3. Wynikaj~ce z us!. 1 zapotrzebowanie na minimaln~ ilo!~ zakontraktowanych godzin przeznaczonych na realizacj~

przedrniotu urno",,)' mole ulec zrnniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacjq funkcjonowania korn6rki
organizacyjnej Szpitala Wolskiego, w kt6rej realizowane s~ !wiadczenia b~di zmniejszeniem !rodk6w finansowych
uzyskanych od NFZ lub innych platnik6w. Zmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy
rniesi~czne i nie vt'yrnagasporZ'}dzania pisernnego aneksu do niniejszej urnowy.

4. Udzielaj~cy zam6wienia mOle powierzy~ Przyjmuj~cemu zam6wienie wi~ks~ ilo!~ !wiadczen obj~tych niniejs~
umow~ skutkuj~cych przekroczeniem ilo!ci godzin wskazanej w us!. I, w ramach !rodk6w pieni~inych przeznaczonych
na ich sfinansowanie, pochod~cych z NFZ lub od innych platnik6w, jednak nie wi~cej nilo 30%.

~ 10
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do skJadania miesi~mych sprawozdan z Hczby godzin udzielania !wiadczen

zdrowotnych wg wzoru stanowilJcego zal'lcmik nr 2 do niniejszej urnow)'.
2. Sprawozdania.o kt6rych mowa w ust. 1 skladane S'l po zakonczeniu rniesi'lca kalendarzowego oraz po ich zatwierdzeniu.

Sprawozdania, po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza Piel~gniarz Oddzialowy SOR oraz Zast~pca
Dyrektora ds. Piel~gniarstwa lub inna osoba wskazana przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~II
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiljZuje si~ do:

1) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaji}cego zarn6wienia, Narodo\\)' Funduszu Zdrowia, inne uprawnione
organ}' oraz udosttrpnienia wszelkich danych i infonnacji niez~dnych do przeprowadzenia kontroli,

2) noszenia irniennych identyfikatorow przekazanych przez Udzielajqcego zam6wienie w zwi~u z niniejsZit urnow'}
i realizacji pozostalych obowi~6w dotycz~cych identyfikator6w okre!lonych w aktach wewn~trznych Szpitala
Wolskiego,

3) przestrzegania procedur obowi¥uj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia zwi¥anych z \\ykonywaniem .wiadczen
zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji rnedycznej.

~12
Przyjmuj~cy zam6wienie nie mote prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalno!ci wykraczaj~cej
i konkurenc)jnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielaj'lcego zam6wienia.
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~ 13
Udziel.j~cy zam6wieni. zobowi~zuje si~ zabezpieczye obslug~ lekars"", piel~gniarsk~ oraz adminislr.cyjn~ i gospod.rc~
w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej urnow)'.

~ 14
Przy realizacji z.daJI obj~tych niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~y jesl do wsp61pracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielajqcego zam6wienia.

~ 15
I. Z Iylulu niniejszej umO\')' slrony ponos~ odpowiedzi.lno.e solidam~.
2. Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi odpowiedzialno.e za szkody powstale z przyczyn letJIcych po jego slronie,

a w szczeg61nosci wynikajqce z:
a. niewykonania lub niewlasciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego.
b. przedstawieni. danych slanowi~cych podstaw~ roz!iczeni. niezgodnie ze slanem faklycznym,
c. nie prowadzeni. dokumentacji medycznej p.cjenta lub prow.dzeniajej w spos6b niepr.widIO\')' i niekomplelny,
d. brak"Ure.liz.cji zalecen pokonlrolnych,
e. nieprawidlowego wprow.dzania danych zwi~ych z re.liz.cj~ procedur, • wym.ganych przez NFZ.

3. Udziel.j~cy zam6wieni. uprawniony jesl do tJId.ni. od Przyjmuj~cego zam6wienie zaplaty k.ry umownej za niezgodne
z h.rmonograrnem re.lizowanie przedmiolu umowy, Ij. z. rozpoczynanie wyzn.czonych godzin pracy z op6inieniem,
zawinione przez Przyjmujllcego zam6wienie przem)' w udzielaniu swiadczen lub wczesniejsze opuszczenie Szpitalnego
Oddzi.lu R.lunkowego, kl6ra 10 k.ra przysluguje Udziel.j~cemu zarn6wienie niezalemie od braku zapl.ty za k.td~
rozpoc~l~ godzin~ sp6inieni. lub nie,,)'konyw.ni. pracy. Wysoko.e k.ry umownej za k.td~ rozpoc~~ godzin~
sp6inieni. lub niewykonY"ani. pr.cy ,,)'nosi 50% stawki godzinowej okreSlonej w ~ 8 USI: 1 umo,,)'. Za szkody
przekraczaj~ce ,,)'soko.e "w. kary, Udziel.j~cy z.m6wieni. up",,,niony jesl do dochodzenia odszkodowania n.
zasad.ch og6lnych. W przyp.dku stwierdzenia po")'iszych n.ruszen Udzielaj~cy Zam6wienie zaslrzeg' sobie prawo
pol~ceni. k.ry umownej z ,,)'n.gradzeni. wskazanego w fakturach otrzym.nych od Przyjmuj~cego Zm6wienie.

p6
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~y jesl do:
I. posi.d.ni. polisy (umO\')') ubezpieczenia odpowiedzi.lnosci cywilnej obejmuj~cej szkody b~~ce n.sl~pslwem

udzielania swiadczen zdrowotnych alba niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen zdrowotnych oa
minimaln" kwot~ gwarantowan'l W "'Ysokosci nie nizsza ni:! 30000 euro e W odniesieniu do jednego zdarzenia oraz
150000 euro - w odniesieniu do wszystkich zdarzen zgodnie z ,,)'mogarni Ustawy 0 dzi.lalnose leczniczej.

2. utrzymywania przez cary okres obowiCJzywania niniejszej umO\•..)' stalej sumy gwarancyjnej oraz wartosci
ubezpieczcnia,

3. posi.dania i przedlozeni. zaSwi.dczeni. lekarz. medycyny pracy dotyc~cego uprawnien zwi~zanych ze swi.dczeniem
uslug, w tym zakresie wymog6w s.nitamo-epidemiologicznych.

~ 17
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do zachow.ni. w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych powzi~1

wi.domo.e przy realizacji postanow!en niniejszej umowy i kl6re stanowi~ tajemnic~ przedsi~biorstw. w rozumieniu
przepis6w usta,,)' z dnia 16 kwielni. 1993 r. 0 zw.lczaniu nieuczciwej konkurencji (leksl jedn. Oz. U. z 2022 r., poz.
1233) oraz podleg.j~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie z ")'mogarni
obowi¥uj~cymi u Udziel.j~cego zam6wieni.. .

2. Przyjmuj~cy zam6wienie o.wiadcza, zeznany jesl mufakl, it tre.e niniejszej umo,,)', a w szczeg6lrio.ci przedmiol
umow)' r wysokoU wynagrodienia stano~viCJinformacj~ pupliczn'l. w rozum"ieniuart: 1 ust: I ustaw)' z dnia .6 wrzesnia '..-.
2001 r. 0 dost~pie,doinformacji pub.!icznej (lekslJednolity Oz: U. z 2022 r., poz. 902), kl6ra podleg. Udosl~pnieniu w
trybie przedmiotowej ustawY, z zastrz~zenjem U5t.3. . - '.'

3. PrzyjmujCJcy zam6wienie wyrata zgod~ na udost~pnienie w trybie ustaw)', '0 kt6rej mowa w U5t: 2, zawartych
w niniejszej urnowie dotyc~cych go danych osobowych w zakresie obejmujCJcymimic; i nazwiskq, a takte inne dane
wymagane przez Narodo\\o)' Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

4. Ola cel6w zwi~zanych z realizacj~ umowy Udziel.j~cy zam6wieni. upowatni. Przyjmuj~cego zam6wienie do
przetw.rzania danych osobo,,)'ch p.cjent6w, kt6rym Przyjmuj¥y Zarn6wienie udzielae b~dzie .wi.dczen zdrowolnych,
w zakresie i dl. c_16w zwi~zanych z re.lizacj~ zleconych niniejsz~ umow~ .wiadczen zdrowotnych oraz wym.g.nych',
stosownymi przcpisami USlaw)' 0 prawach pacjenta i Rzecmiku Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach 'opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych. Przetwarzanie danych osobo,,)'ch przez Przyjmuj~cego
zam6wienie dokonywane jest na sprzc;eie informatycznymi nale4cyrn do Udzielajqcego zam6wienia i w fonnie
papierowej i podleg. przepisom reguluj~cym zasady ochrony danych osobo,,)'ch i procedurom obowi~zuj~cym
u Udzielaj~cego zam6wieni. i z lego l}1ulu Przyjmuj~cy zam6wi_nie ponosi odpowiedzi.lnose W)'Dikaj~q z ww.
przepis6w oraz przepis6w dotyc~cych ochrony d.nych osobo,')'ch. Upowatnienie do przetwarzani. danych osobowych
oraz Oswiadczenie podpisane przez Przyjrnujqcego zam6wienie stanowiCJintegraln~ c~scurno",")'.

p8
1. Przyjrnujtlcy zam6wienie upra\\ouionyjest do przerw w wykonywaniu swiadczen:

a. przerw)' nie przekraczaj~cej I~cznie 30 dni kalendarzo\\'Ych W okresie obowiqzy,,:ania umow)' z zastrzei.eniern us1.2,
b. przenvy zwi¥8nej z potwierdzonym udziafem Przyjmuj'lcego zam6wienie w szkoleniach lub kursach

z zastrzezeniem ust. 2.
2. Skorzystanie z przcrwy, 0 kt6rej mowa w ust. 1 wymaga zgod)' Udzielaj~cego zam6wienia. .
3. Nie stanowi naruszeni.a warunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie i hannonograrriein przez

PrzyjmuJ~cego zam6wienie, .w przypadku ni~zdolnosci do :',,)'konyw.o'i. S\~i.dczen .. s~;vo~".any~: C~ .. :' "
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udokumentowanych zaSwiadczeniem lekarskim, 0 He Przyjmuj(JC)'zam6wienie niezwlocmie powiadomi 0 tym fakcie
Udzielajqeego zam6wienia.

p9
Udzielaj(Jcy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~ia Przyjmuj(Jcego zam6wienie od ,",,)'konywania swiadczen
zdrowotnyeh, na e20s przeprowadzenia post~powania wyjasniajqeego, w przypadku gdy do Udzielajqeego 2Om6wienia
wplynie skarga lub 20strzetenie dotyeZ'lCesposobu ,')'konywania, przez Przyjmujqeego zam6wienie, swiadezen zdrowotnyeh
obj~eh niniejszq umow,," w tym zwiqzanyeh z prowadzeniem dokumentaeji medyeznej bqdi przekazywaniem danyeh
Wymaganyeh przez NFZ.

po
Umowa ulega rozwiqzaniu w nast~pujqcyeh przypadkaeh:
I) z uplywem ezasu, na kt6ry zostala 2Owarta,
2) na moey porozumienia Stron,
3) w wyniku o!h,,'iadczenia kaidej ze Stron z zachowaniem I miesi~cmego okresu wypowiedzenia,
4) w ")'Iliku oswiadezenia Udzielajqcego zarn6wienia z 2Oehowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z przyezyn

stanowiqeyeh naruszenie istotnyeh warunk6w umowy, letqcyeh po stronie Przyjmujqeego zarn6wienie, a dotyezqeyeh:
a) ograniezenia dost~pnosei swiadezen, 2Ow~tenia ieh zakresu lub ieh niewlasciwej Hosci i jakosci;
b) nie przedstawiania w ustalonym niniejsZlJurnow(Jterminie wyrnaganych sprawozdan i informacji;
e) u2Osadnionyeh skarg paejent6w, uznanyeh przez Udzielajqeego zam6wienia zgodnie z proeedurarni przyj~tymi

\Ii Szpitalu \Volskim. jdli zwi'lzane S'l one z naruszeniern postanowien niniejszej urnowy lub przepis6w prawa
regulujqeyeh 20sady wykonywania swiadezen zdrowotnyeh;

d) w przypadku nie uzgodnienia hannonogramu. 0 kt6rym mowa w S 2 umowy;
5) w ,,,)'niku oswiadczenia Udzielaj'lcego zam6wienia z zachowaniem miesi~mego okresu wypowiedzenia, je1:eli

Przyjrnuj'lcy zam6wienie narusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia urnowy, istotne dla zapewnienia
prawidlowej reali20eji przedmiotu 2Om6wienia i bezpieczenstwa paejent6w.

6) z dniem nast~pujqcym po dniu, w kt6rym nasrqpilo przekroezenie Iqeznej szaeunkowej wartosei umowy.

pI
1. UdzielajlJcy zam6wienia uprawniony jest do rozwi'lzania umowy bez wypowiedzenia u skutkiem natychrniastowyrn.

jeteli Przyjmujqey 2Om6wienie:
1) przeni6s1 prawa i obowiqzki wynikajqee z niniejszej umowy na osob~ trzeciq bez zgody Udzielajqcego zam6wienia,
2) nie dotrzymal warunk6w okreslonyeh w ~ 16,
3) w spos6b ratqcy naruszyl postanowienia niniejszej umowy,
4) rahleo naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ratqce naruszenie pozostalyeh istoln)'eh postanowien umowy, 0 kt6ryeh mowa w usl. I pkl. 4 umaje si~ naruszenie
obowiqzk6w wynikajqeyeh z ~ 3 i ~ 17 usl. I niniejszej umo"y, kt6rego Przyjmujqcy zarn6wienie nie zaniechal pomimo
otrzymania od Udzielajqeego 2Om6wienia pisemnego wezwania do jego 2Oprzestania.

p2
Udzielajl}CY zam6wienia uprawniony jest do rozwi¥aDia niniejsuj umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie roZ\\'i'lzaniu umowa zawarta przez Udzielaj'lcego zam6wienia z Narodowym Fundusum Zdrowia. Oswiadczenie
o rozwilJzaniu urnow}' w tyro trybie UdzielajEfcy zam6wienia zloty Przyjrnuj'lcernu zam6wienie na pismie. niezwlocznie po
uzyskaniu stosonnej informacji.

p3
Przyjrnuj'lcy zarn6wienie uprawniony jest do rozwi'lzania niniejszej urno,",,)' bez wypowiedzenia ze skutkiem
natyehmiasto"ym, w przypadku ratqeego naruszenia postanowien niniejszej umo"y dotyezqeyeh zwloki w wyplaeie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w S 8 ust. 2 przekraczaj'lcej 30 dni, po uprzednirn wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
Udzielaj'lcego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

p4
Umow~ sporzqdzono w dw6eh jednobrzmiqcyeh egzemplarzaeh, po jednym dla katdej ze Stron.pS
1. W zakresie nieuregulowanym niniejsZ4 umow'l maj'l zastosowanie m.in. Kodeks c)'wilny oraz prupisy powolane

w niniejszej umowie.
2. Realizaej~ obowiqzk6w ''Y"ikajqeyeh z art. 3041 Kodeksu pracy 2Ope"nia Przyjmujqey 2Om6wienie.p6
Zmiany do umowy dokonywane sq w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewamoSti.p7
Spory powstale na tie reali20cji niniejszej umowy, kt6ryeh nie da si~ 20latwic polubo"nie, rozpatruje Sqd powszeehny,
wlasciwy dla siedziby Udzielajqeego 2Om6wienia.

*niepOIr::ebne =oslanie sueS/one

Przyjrnuhcy zam6wienie:
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Klauzula informacyjna ROOD
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Og61nego ROlpo~dzenia 0 Ochronic Danych (RODO) informujemy, ie:
1} Administratorcm danych osobo\'o-ych Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
1 siedzibll pay ul. KasprT.aka 17,01.211 Warszawa;
2) Administrator y,-ymaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mO&4 si~ Panstwo kontaktowac w sprawach przc:twanania Panstwa danych
osobowych 13 po~rednictwem poczty elektronicmej: iod~wolski.med.pl;
3) Administrator ~ie przetwarzal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ROOO w zw. z art. 26 Ustay,y z dnia 15 kwictnia 2011 r.o
dzialalnoSci Jeczniczej, tj. przctwarzanie jest nie~dne w cclu wykonania umoW)', kt6rej stronll jest osoba, kt6rej dane dotycl4. lub do podj~ia
dzialan na 24danie osoby, kt6rej dane dOlycl+ przed zawarciem umoW)' oraz przelwarzanie jest niezb~dne do w}'pelnienia obowi¥ku pra\'onego
cilJUlcego na administratorze;
4) Dane osobowe mogll b)'c udostl;PDione iMym uprawnionym podmiotom, Da podstawie przepis6w prawa, a talde podmiotom, z kt6rymi
administrator zawarl umow~ w ~illlku z realizacj4 uslug na rzccz administratora (np. kanceJari4 prawn~ dostawc4 oprogramowania, zcv.n~l71Iym
aud)1orem);
5) Administrator nie zamiena przckaz}'wac danych osoboy,l'ch do paflstwa trzecicgo tub organizacji mi~zynarodowej;
6) Wyleonawca rna prn.wo uzyskac kopi~ swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 ROOO informujemy, te:
I) Panstwa dane osobowe b~4 prz.echowywane przez okres 10 lat ad konca roku kalendarzowego, w kt6r)m umowa zostala wykonana, ch)'ba ie
nic~dny ~dzie dluiszy okrcs przetwarunia np. z uwagi na dochodzcnie roszC7.ei1.
2) Wykonawcy przysluguje prawo dost~u do trclci swoich dan)'ch, ich sprostowania lub ograniczenia przetwanania, a takU prawo do wniesienia
sprzcciwu wobec przctwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, lj. Prezesa U~du Ochrony
Danych Osobow)'ch;
3) Podanie danych osoboW)'ch jest dobrowolne, jednakte nie~dne do zawarcia umoW)'. Konsekwencj~ niepodania danych osobow}'ch ~dzie brak
realizacji umoW)';
4) Administrator nie podejmuje dec}'zji w spos6b zaulomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Wykonawc)' .

........................................................................
podpis prz)'jmuj4cego zam6wltnle

Robert Mazur

.' ".
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Zalqcznik nr 1 do umowy flO udzielanie
swiadczen zdrowotnych w zakresie
ratownictwa medycznego w SOR

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE RATOWNICTW A MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE

RATUNKOWYM

rniesillc.......... •••••.........•.••ro k. .

...................................................................................................................................................

wpis obejrnuje wyhlcznie peIne godziny lub 0,5 godz.

(imie inazwisko Przvimuiace20 zam6wieniel
DATA ODGODZINY DO GODZINY SUMAGODZIN

W DANYM DNW"

Razern
•

czytelny podpis Przyjrnuj4ccgo picc~c i podpis Pie1crgniarkiOddzialowej

Zam6wienie
picc~c i podpis Pielcrgniar~Naci.elnej



Zalqcznik nr 2 do umowy fill udzielanie
swiadczen zdrowotnych w zakresie ratownictwa
medycznego w SOR

MIESI~CZNE SPRAWOZDANIE Z LICZBY GODZIN UDZIELANIA SWIADCZEN
W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE

RATUNKOWYM

m ICSIl}e •••••••••••••••••••••••••••• rok .

...................................................................................................................................................
rimie i nazwisko Przvimuiace20 zam6wicniel

DATA ODGODZINY DO GODZINY SUMAGODZIN
W DANYM DNIU*

, ., . ~ , ;
. I

Razem

..

. ""pisobcjmuje wyJ~c7.niepeine godziny lub 0,5 godz.

czytclny podpis PrzyJmuJIlccgo piec~c i podpis Piel~gniarkiOddzialowej piec~c i podpis Piel~g.niarkiNaczelnej

l.am6wienie


