
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 17312022 r.

Z dnia 13.07.2022 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII OGOLNEJ W SZPITALNYM

ODDZIALE RATUNKOWYM

Rozdzial I. POST ANOWIENIA OGOLNE

I. Niniejsze szczeg6lowe warunki konkursu ofert na zawieranie um6w na udzielanie ealodobowyeh
speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie ehirurgii og61nej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
zwane dalej "Szczeg610wymi warunkami konkursu ofert" okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oeeny ofert
e) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi¥ane ze sposobem przygotowania oferty trybem ieh

skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolari zwi~zanyeh z tymi ezynnoseiami.

2. W eelu pmwidlowego przygotowania i zlozenia swojej oferty, oferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi
informaejami zawartymi w "Szezeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofert".

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 us!. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 201/ r. 0 dzialalnosci
leezniezej (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, art. 146 ust. I, art. 147, art. 148
us!. 1, art. 149, art. 150, art. 151 us!. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 us!. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1285 z p6in. zm.) oraz ~dzenia Dyrektom Szpitala Wolskiego Nr 173/2022 r. z dnia 13.07.2022 r. w
sprawie udzielenia zam6wienia oa calodobowe specjalistyczne swiadczenia z.drowotne w zakresie chirurgii
og61nej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie
swiadezen zdrowotnyeh w przedmiotowym zakresie zwanego dalej zarZljdzeniem.

4. Dokonuj~e wyboru najkorzystniejszyeh ofert Udzielaj~y zam6wienia stosuje zasady okreslone
w niniejszyeh "Szczeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofert" omz "Regularninie pmey komisji konkursowej".

5. Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed term inem skladania ofert,
przesunitrcia terminu skladania ofert, uniewatnienia po~tc;powania konkursowego oraz przesunic;cia tenninu
rozstrzygni~eia post~powania w przypadku konieeznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

6. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh "Szezeg610wyeh Warunkaeh KonkurSu Ofert" zastosowanie maj~
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3. .

7. Ilekroc w "Szezeg6l0wyeh Warunkaeh Konkursu Ofert" oraz w zal~eznikaeh do tego dokumentujest mowa 0:
1) oferencie - to rozumie si~ przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 us!. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 .

r. 0 dzialalnosei leezniezej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnosc leeznieZlj w formie
indywidualnej pmktyki lekarskiej lub indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej; zwanym r6wniei
..Przyjmujqcym zam6wienie".

2) Udzielaj~eym zam6wienia - rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostyriskiej Samodzielny
Publiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty - rozumie si~ przez to obowi~zuj~ey formularz oferty przygotowany przez
Udzielaj~eego zam6wieni •• stanowi~ey zal~eznik nr 3 do za~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien
og61nych";

4) swiadezeniaeh zdrowotnyeh - rozumie si~ przez to swiadezeni •• 0 kt6ryeh mowa w art. 5 pkt. 40 ustawy 0
swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh. obejmuj~ee ealodobowe
speejalistyezne swiadezenia zdrowolne w zakresie ehirurgii og61nej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
dla paejent6w Szpitala Wolskiego, w szczeg61nosci dla os6b b~d~eyeh swiadezeniobiorcami w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w
publieznyeh; (CPV - 85121300-6).

5) umowie - rozumie siC; przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj~cego zam6wienia, stanowi'lcy
zal~eznik nr 4 do zarZljdzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inyeh";

Rozdziaill. PRZEDMIOT poSn;POWANIA KONKURSOWEGO

1. Przedmiote~ ~6wienia jest wykonywanie catodobowych specjalistycznych .swtadczen. zdrowotnych.
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w zakresie ehirurgii og61nej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
2. Wykonywanie swiadezeli zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okr.. od dnla ',.

05.08.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. .
3. L~ezna szacunkowa Iiezba godzin udzielania swiadezen zdrowotnyeh do wykonania przeci~tnie w' mlesi~cu

wynosi: 1440 godzin. ':
4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan~ wybrane najkorzystniejsze oferty, w Iiezbie .,

zapewniaj~eej wyezerpanie liezby godzin, wskazanej w pkt. 3, zawieraj~ee propozyeje eenowe zOlijduj~ee
pokrycie w wielkosci srodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie przedmiotu zam6wieni.. .

5. Szezeg610we warunki wykonywania swiadezen okreSlaj~ odpowiednie przepisy, a w szczcg61nosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh Zc: srodk6w publieznyeh
oraz postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent mote si~ zapoznae w siedzibie
Udzielaj~eego zam6wienia.

RozdziallII. WARUNKI WYMAGANE on OFERENT6w

1. Ofert~ sklada oferent dysponuj~ey odpowiednimi kwalifikaejami i uprawnieniami: posiada tytul specjalisty w
dziedzinie chirurgii Daczyniowej, chirurgii og6lnej, torakochirurgii lub II stopnienia specjalizacji w
dziedzinie chirurgii naczyniowej, chirurgii ogolnej, torakochirurgii.

2. Oferent zobowi¥any jest do posiadania wpisu w rejestrze prowadzonym przez wlasciw~ ok~gow~ rad~
lekarsk~ 0 wykonywaniu dzialalnosci leezniezej w formie indywidualnej I indywidualnej speejalislyeznej
praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy 0 dzialalnosci leezniczej.

3. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna, zlotona zgodnie z wyrnogami opisanymi w niniejszyeh
SWKO Da formularzu udostcrpnionym przez Udzielaj(Jcego zam6wienia oraz zawierac wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w S\VKO oraz w tresci formularza ofertowego.

4. Niniejszym post~powaniu konkursowyrn niedopuszezalnejest zlotenie ofert alternatywnyeh.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szezeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofert"
oa formularzu udostcrpnionym przez Udzielajq.cego zam6wienia.

2. Liezba deklarowanyeh przez oferenta godzin wykonywania swiadezen srednio w miesi~eu nie powinna bye
mniejsza nit 24 godzlny oraz wi~ksza nit 72 godzlny.

3. Deklarowane przez oferenta godziny swiadczenia ustug obejmuj~ udzielanie swiadczen zar6wno w dni
powszednie jak r6wniet w soboty, niedziele i swi~ta.

4. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwi~ne z przygotowaniem i zloteniem oferty.
5. Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zal~ezonego wzoru wraz zal~eznikami wyrnienionymi w

formularzu oferty.
6. Oferta winna bye spor~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
7. Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki nalety spo~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wyl~ezeniem poj~e medyeznyeh.
8. Ofert~ oraz katd~ zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
9. Strony oferty oraz miejsea, w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye

dokonane jedynie poprzez przekreslenie bllfdnego zapisu i umieszczenie oOOk niego czytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent mote wprowadzie zmiany lub wyeofae zlozon~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlotenie nowej
oferty zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zlozonej wezesniej. Wyeofanie oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~cego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez
zlotenie nowej lub wyeofaniu oferty mote nast~pie nie p6zniej jednak nit przcd uplywem terminu skladania
ofert. Wymogi oznaezenia koperty opisane w pkt. 11 stosuje si~ odpowiednio.

11. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~eznikami nalety umieseie w zamknif;tej kopercie opatrzonej napisem:
nKonkurs na udzielanie calodobowych specjaJistYCV1)'chswiadczen zdrowotnych w zakresie chirurgii ogolnej
II'Szpitalnym Oddziale Ratunkoll'ym" i dostarezye na adres: Szpital Wolski ul. M. Kasprzaka 17,01.211
Warszawa.

12. Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega, it nie jest moiliwe l(Jczcnie swiadczcnia ustug w ramach umowy 0
udzielenie zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu, z zatrudnieniem na
podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielaj(Jcym zam6wienia.

13. Oferta zlozona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski w ei~gu 5 lat poprzedzaj~eyeh dzien rozstrzygni~eia
niniejszego konkursu rozwi'JZ3t umow~ na udzielanic swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym przedmiotem
niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyo le4eyeh po stronie oferenta • pOdlega\6
odrzuceniu.
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Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENT A
1. W eelu uznania, te oferta spelnia wymagane warunki. oferent wbowi'lZ"ny jest dol~ezye do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumenty, 0 kt6ryeh mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub

kserokopii poswiadewnej przez siebie za zgodnosc z oryginalem.
3. W eelu sprawdzenia autentyeznosci przedloronyeh dokument6w Udzielaj~ey zam6wienia moze za4dae od

oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu
jest nieezytelna lub budzi w~tpliwosei, co do jej prawdziwosei.

4. Oferent jest wbowi'lZ"ny do zal~ezenia do formularza oferty dokument6w zwi'lZ"nyeh z rejestraej~
indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej jako podmiotu wykonuj~eego dzialalnosc leeznie~ • zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leezniezej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERM IN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolski ego, Paw. II Kaneelaria Og61na w terminie do dnis 19.07.2022 r.

do godz.13.15.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~eego zam6wienia uprawniony jest Dzial

Kadr i Szkolen, tel. 022.38.94.888.

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

Rozdzisl VIII. KOMISJA KONKURSOWA
I. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~ey zam6wienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczeg610we zasady praey komisji konkursowej i tryb post~powania okrdla "Regulamin praey Komisji

konkursowej" obowi¥Uj¥y na podstawie za~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inyeh".
3. Czlonkiem komisji nie mote bye osoba podlegaj~ea wyl~ezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanyeh

w "Regulaminie praey komisji konkursowej".
4. W razie koniecznosci wyl~ezenia ezlonka komisji konkursowej z przyezyn, 0 kt6ryeh mowa w pkt. 3, nowego

ezlonka komisji powoluje Udzielaj~ey zam6wienia.
5. Udzielaj~ey zam6wienia nie powoluje nowego ezlonks komisji konkursowej w przypadku okrdlonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liezye b~dzie, pomimo wyl~ezeniajej ezlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje nowego przewodnie~eego, jdli wyl~ezenie ezlonka komisji konkursowej

dotyezy osoby pelni~eej t~ funkek .
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brak6w formalnyeh w zloronej ofereie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie infonnacji o,brakach na zewn~trmej
stronie intemetowej Szpitala Wolski ego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta, stwierdrone W ofercie braki oraz oslatecmy tenni" ich usunic;cia.

8. W przypadku odrzueenia oferty z przyezyn formalnyeh Komisja konkursowa zamieszcza informaej~ 0
odrzuceniu oferty na zewn~trznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolskLmed.pl
wskazuj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) skladaj~eego odrzucon~ ofert~ oraz przyezyn~ odrzueenia oferty.

RozdziallX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie zloronyeh ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolski ego w Pawilonie II, pok. lOa, Dzial Kadr i Szkolen
w dniu 19.07.2022 r. do godz. 13.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAM6wIENIA CENA
JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielaj~eego zam6wienia maksymalna kwota nalemosei za jedn~ godzin~ wykonywania

swiadezen zdrowotnyeh wynosi 150,00 zl brullo, kt6ra bez podatku VAT stanowi kwot~ nelto.
2. Cena wskazana w pkt. I wstala prZY.i~taw oparciu 0 wielkose srodk6w przeznaewnyeh na sfinansowanie

swiadczen bcrd~cych przedmiotem zam6wienia.
3. Oferty zawieraj~ee eeny przekraezaj~ee kwot~ wskazan~ w pkt. I uznaje si~ za nieodpowiadaj~ee wymogom

formalnym i podlegaj~ee odrzueeniu.
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Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny
I. Kwalifikacje oferenta - 10%
2. Doswiadczenie - 10%
3. Cena - 70%
4. Dost~pnosc - 10%

Maksymalna liczba punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 3,1 pkL

Ad. I. Kwalifikacje oferenlJl
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny kwalifikacji oferenla bierze pod uwag~ nast~puj~ce dokumenty stanowi~ce
zal~czniki do formularza oferty:

Tytul specjalistyl specjalizacja w dziedzinie chirurgii og61nej, naczyniowej, torakochirurgii - 3 pkL
ZaSwiadczenia 0 ukonczonych kursach, szkoleniach, warszlatach itp. w ilosci 3 i wi~cej - 2 pkl.
Zaswiadczenia 0 ukonczonych kursach, szkoleniach, warszlatach itp. 1-2 - 1 pkl.

Maksymalna l~czna Hczba punkl6w motliwa do uzyskania przy ocenie kwalifikacji oferenta wynosi 4 pkL

Ad. 2. Doswiadczenie (DI)
Komisja konkursowa dokonuj~c occoy doswiadczenia w udzielaniu swiadczen bierze pod uwag~ stat pracy oferenta
w szpilalu w oddziale ratunkowym lub izbie przyj~c.
Dokonuj~c oceny doswiadczenia na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa

znaoc oferentowi od 1 do 3 kt. z ednie z nast u' c i zalo!eniami:
Slat rae w oddziale ralunkow m lub izbie r . c Liczba unklow
2 - 10 lal 1 kl.
II - 20 lal 2 kl.
~~'20~ 3~
W przypadku niepe/nych lat kalendarzowych niepe/ne lata statu pracy zaokr~gla si~ w d61.Oferenci posiadaj~cy slat
pracy kr61szy nit 2 lata olrzymuj~ 0 punkt6w.

Ad. 3. Cena *( klora bez podatku VAT slanowi cen~ neno)
Komisja konkursowa dokonujilc occoy cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwagcr ofert
zawieraj~cych propozycje cenowe za jedn~ godzin~ wykonywania swiadczen przewytszaj~ce wartosc srodk6w
przeznaczonych na realizacj~ przedmiotu posI~powania.
Dokonuj~c Decoy cen proponowanych przez oferenta w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa w pierwszej
kolejnosci przyznaje oferentowi od 1 do 3 pkl., w zale!nosci od ceny zaproponowanej przez oferenta za 1 godzin~
udzielania swiadczen, Z odnie z nast u' c i zaioieniami:
Cena fa onowana rzez oferenta
130,01 - 150,00 zl
110,01 - 130,00 zl
100,00 - II 0,00 zl

Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny eeny zaproponowanej przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj~eyeh propozyeje eenowe nie maj~ee pokryeia w wielkosci srodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie
swiadczen b~d~cych przedmiotem posI~powania, tj. powyiej 150,00 zI brutto za 1 godzin~ udzielania swiadczen
zdrowotnych.
Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe ponitej 100,00 bruno zI zajedn~ godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych
zostan~ uznane za oferty zawieraj~ce r~co nisk~ cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly
odrzuceniu .
• Ceny obejmuj~ wynagrodzenie bruno

Ad. 4. Dosl~pnosc (D2)
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeoy dost~pnosci swiadezen gwarantowanych przez oferenta bierze pod uwag~
minimaln~ liezb~ godzin udzielania swiadezen oferowanyeh przez oferenta w formularzu oferty zgodnie z
zaJozeniami:

Minimalna ilose udzielania swiadczen calodobowych Liczba punkt6w
oferowan ch rzez oferenta
24-47
48-59
60 -72
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Dost~pnosc ponizej minimum stanowi podstaw~ odrzucenia oferty.

Ocena koncowa orerty zostanie wyliczona wg nast'tpuj:tcego wzoru:
WO ~ LpK x 10% + LpDI x 10% + LpC x 70%+ LpD2xIO% gdzie:

WO - Deena koncowa oferty
LpK. Iiczba punktow wynikajqca z oceny kwalifikacji oferenta.
LpDI - Iiczba punktow wynikajqca z oceny doswiadczenia oferenta.
LpC - Iiczba punktow wynikajqca z oceny ceny proponowanej przez oferenta.
LpD2 - Iiczba punktow wynikajqca z oceny dost~pnoSci swiadczen udzielanych przez oferenta.

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygni~cie konkursu omacza wskazanie oferentow wybranych w wyniku post~powania konkursowego w
ilosci wynikaj~cej z zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia odnosnie ilosci godzin wykonywania
swiadczen stanowi~cych przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali kolejno l~cznie ze wszystkich kryteri6w
najwi~ksz~ ilosc punkt6w.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofert oglasza si~ w miejscu okreslonym w ogloszeniu 0 konkursie ofert, na tablicy
ogJoszen w siedzibie Udzielaj'lcego zam6wienia oraz Da zewnl;trmej stronie intemetowej Udzielaj'lcego
zam6wienia, podajqc nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsce zamieszkania i adres) Oferenta/Oferent6w,
kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstnygni~ia ofert wyznacza si~ na dzien 28.07.2022 r.o godzinie 13.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielajqcy zam6wienia. wskazuje term in

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewaznienie post~powania

konkursowego w przypadkach okreSlonych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej.
6. W przypadku przekroczenia Iiczby godzin obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku

wyborn wi~kszej i10sci oferent6w ze wzgl~du na koniecznosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cych kryteria oceny
ofert oa tym samym poziomie punktowym. Udzielaj<}cy zam6wienia zastrzega sobie prawo okreslenia w
umowie zawartej z oferentem takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen. kt6ra umoiliwi dostosowanie
warunk6w umowy do zapotrzebowania Udzielaj"cego zamowienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE

1. W toku post~powania konkursowego, jednakze przed rozstnyg",~clem konkursu, oferent moze zlozyc do
komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w formie
pisemnej umotywowany protest.

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

skladaj~cemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do ezasu rozpatrzenia protestu postc;powanie konkursowe zostaje zawieszone. ehyba ie z treSci protestu wynika,

ze jest on bezzasadny. .
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja pOwlarza zaskariDn~ czynnosc.
6. Oferent, moze z10tyc do Udzielajqcego zam6wienia odwolanie dotyc~ce rozstrzygni~cia konkursu w ci~gu 7

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

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.
9. Srodki odwolawcze nie przysluguj~ na:

a)wyb6r trybu post~powania;
b) niedokonanie wyboru swiadezeniodawey;
c) uniewaz.nienie postc;powania w sprawie zawarcia umowy a udzielanie swiadezen opieki zdrowotnej.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Dokumenty dotyc~ce post~powania konkursowego przechowywane s~ w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr /73/2022 r.

z dnia l3. 07. 2022 r.

Warsza wa, dn ia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej

Samodzieln)' Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

ul. M. Kasprzaka 17

01 - 211 Warszawa

OF E R TA

na udziclanie calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie chirurgii ogolnej

w siedzibie Szpitala Wolskiego

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Speejalizaeja w zakresie (stop ien speejalizaej i) .

Nr dokumentu specjal izaej i : .

Nr ksi~gi rejestrowej w rejestrze indywidualnyeh specjalistyeznyeh praktyk lekarskieh wykonywanyeh

w przedsi~biorstwie podmiotu leezniezego prowadzonego przez wlaSciWllORL .

Nr wpisu do ewideneji dzialalnosci gospodarezej/ data rozpoez~eia dzia/alnosci wg CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu .

Adres zarn ieszkan ia .

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

przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie calodobowych specjalistyczuych swiadczen zdrowotuych

w zakresic chirurgii ognlnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zgodnie z przedmiotem zamnwienia

wskazanym w Szczegn/owych Warunkach Konkursu Ofert, na zasadach okr.slonych we wzorze umowy na

udzielanie swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii;:

I. Zapoznal si~ z tresei~ ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg6lowymi warunkami konkursu ofert" oraz postanowieniami

okreslonymi we wzorze umowy ije akeeptuje.

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

miejseu wskazanym przez Udziclaj~eego zamnwienia oraz przy uryeiu sprz~tu naleZljeego do Udzielaj~eego

zam6wienia.

3. Prowadzi Indywidualn~ I Specjalistyezn~ Indywidualn~ Praktyk~ Lekarsk~ w przedsi~biorstwie podmiotu

leezniezego w dziedzinie , wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh

dzialalnosc leeznie~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymicnionym na wst~pie niniejszej oferty.
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4. SwiadezeJl zdrowolnyeh udzielae b~dzie osobiseie.

5. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosci eywilnej (OC) na minimalnq kwOI~ gwaranlowanq

w wysokosci .

6. Oswiadeza, it Szpital Wolski nie rozwiqzal z nim w okresie 5 lat poprzedzajqcych ogloszenie niniejszego

post~wania umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego

post~powania w trybie natyehmiaslowym z przyezyn letqeyeh po slronie oferenta.

7. Deklaruje Iiczb~ godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w miesiqeu: min i m.x .

8. Deklarowane przez oferenta godziny swiadezenia uslug obejmujq udzielanie swiadezen zar6wno w dni

powszednie jak r6wniet w soboty, niedziele i swi~la.

9. Proponuje nast~pujq",! kwOI~ nalemosci za realizaej~ zam6wienia: wysokose stawki w kwocie zl

nelto (r6wnow.tne z brulto) zajednq godzin~ wykonywania swiadezen zdrowotnyeh.

10. zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zalqeznikami od nr 3a do or .

11. Oswiadeza, it swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tym konkursem udzielal w szpilalu w oddziale ratunkowym

lub izbie przyj~e przez okres .Iat i zobowiqzuje si~ do okazania na tqdanie Udzielajqeego zam6wienia

dokumenl6w potwierdzajqcyeh wskazanq ilose lal praktyki zawodowej.

ZALi\CZNIKI:
1. Poswiadezony wydruk z CEIDG • laL nr 1

2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiol6w wykonujqeyeh dzialalnose leezniezq - zgodnie z uslawq

o dzialalnosei leczniezej - prowadzonego przez ORL - zaL nr 2

3. Kopie dokumenl6w dotyezqeyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji, w tym dyplom

speejalisty w dziedzinie ehirurgii naezyniowej, ehirurgii og61nej, torakoehirurgii lub II slopnienia speejalizaeji w

dziedzinie ehirurgii naezyniowej, ehirurgii og6lnej, lorakoehirurgii - zal. nr 30, 3b, ild.

4. Zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeeiwwskazan do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh

przedmiotem zam6wienia - laL nr 4

5. Kserokopia polisy OC - laL nr 5

6. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferenl udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tym konkursem udzielal w

szpitalu w oddziale ratunkowym lub izbie przyj~e z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadezone -

zaL nr 6.

Oswi.dezenie oferenl. w zakresie wypelnieni. obowi~zk6w informacyjnych przewidzianych w arl. 13 lob .rl.
14 RODO
Oswiadezam, to wypelnilem obowiqzki infonnaeyjne przewidziane w art. 13 lob art. 14 ROW' wobee os6b
fizyeznyeh, od kt6ryeh dane osobowe bezposrednio lob posrednio pozyskalem w eelu ubiegania si~ 0 udzielenie
zam6wienia publieznego w niniejszym posl~powaniu'.

(padpis ipieczfc aleren/a) g
J rozporzqdzcnie Parlamentu Europejskiego iRad)' {VEl 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra\'l;e ochrony os6b fizycmych w zv.ivku l iff
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylcnia dyrcktywy 95/46f\NE (og6lnc
ro7.porzltdzenieoochroniedanych~(I}L Un. ~EL 119z04.05.201~.str.l).. . . ...5
• W pTZ)'Padkugdy \\)'konawca me pu..ekuu)c danych osobow)'ch mnych nal bezpo~redmo]ego dotyc~cych lub zachodzl wyl~czemestosowama
obowilJ.lku informac)jnego, stoSOYo1licdo an. 13 ust. 4 lub an. 14 ust. 5 ROOO trdci oSwiadC7.cniaw)'konawca nie sklada (usuni~cie lre~ci
oSwiadczenia np, przczjego wykrdlenie).
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Za/qcznik Nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 17312022 r.

z dnia 13.07.2022 r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE CHIRURGII OG6LNEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

zawarta w dniu 2022 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem \Volskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z siedzibJl W

\Varszawie, adrcs: ut. M Kaspr7.aka 17. 01~211 Warszawa. wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spolecmych i
zawodowyeh, fundaeji omz samodzielnyeh publiemyeh zaklad6w npieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sljdowego prowadzonego
przez Sljd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIll Wydzial Gospodarezy Ksajowego Rejestru Sqdowego pod nr KRS
0000226288. REGON 011035381, NIP 527-10-45-483. reprezentowanym przez:
Roberta Mazura - Dyrektora

zwanym dalej Udzielaj'lcym zam6wienia

a

P.nem/~,., ,.....• prOwad~eyml~ dzialalnosc gospodar~ pod finn~ ••...... ;;: ~.......•• , na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidenej i i Jnronnaej i0 Dzialalnosci Gospodarezej isiedzib~ pod adresem: ;.............•
Wpisanyml~ do rejestru podmiot6w wykonujqcyeh dzialalnosc leemie~ nr ..........•..... , nr PWZ .......................•
Posiadajqeyml~ NIP i REGON . .
Zwanyml~ dalej Przyjmuj~ym zam6wienie .

''lclllie zwanych Stronami

Przyjmujqcy zamowienie zosJa/ wybrarry w wyniku konkursu o/ert na udzjelanie specja/istycznych iwiadczen zdrowotrrych pnez'
podmioty okrei/one w arl. 26 usl. I ustowy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzlalalnosei leczniczej (tek.stjedn. Dz. U. z 2022 r.o poz.
633 z poin. zm.). .

~I
I. Przedmiotcm niniejszej umo",')' jest wykonywanic calodobowych spccjalistycmych swiadczcn zdrowotnych w zakresie

ehirurgii og61nej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. zwanyeh dalej 'wiadezeniarni zdrowotnymi. dla pacjent6w Szpitala
Wolskiego w szezeg61noSci dla os6b b~d~cyeh swiadezeniobiorcarni w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sicrpnia 2004.
r. ° swiadczeniach opieki zdrowomej finansowanych ze srodk6w publicznych.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowiljZUje si~ do wykonywania ealodobowyeh speejalistyemyeh swiadezen zdrowotnyeh w
zakresie ehirurgii og61nej w SzpitaInym OddziaJe Ratunkowym w i10sci godzin, 0 kt6rej mowa w ~ 10 usl I, a w
szczeg6lnosci:
a) udzielania swiadezen 7.drowotnyeh polegaj~eyeh na wst~pnej diagnostyee i podj~eiu leezenia w zakresie niezb~dnym do

stabilizacji funkcji iycio",')'ch os6b 1l1ajduj'lcych siC;w stanie naglego zagrozenia iycia lub zdrowia oraz wykonywania
wszelkich czynnosci zwii}Z8Ilych z zapeVrnieniem pacjcntom kontynuacji leczcnia adekwatnego do stanu zdrowia i
standard6w post~powania medycznego z zakresu chirurgii og61nej, .

b) porad i innych swiadczen zdrowotnych udzielanych pacjentom w ramach hospitalizacji"w SOR.. .
3. Swiadezenia, 0 ktnryeh mowa w us!. 2 udzielane ~dq w eyklach trwajqeyeh nie dlui.ej nit 24 kolejne godziny. . .
4. W ramach udzielania swiadczcn zdrowotnych stanowilJcych prtedmiot niniejszej umo'wy Przyjmujl}CY zarn6wienie jest

zobowi¥M1Y do przekazywania raport6w lekarskich w spos6b przyjt;ty u Udzietajllcego zam6wienia .
5. za wykonywanie czynnosci, 0 kt6rych mowa w ust. 4 Przr.jmuj'lccmu zam6wienie nie prZysruguje dodatkowc"

wynagrodzcnie. '
~2 .

I. Przyjmuj'lcy zam6wienie zobowi¥uje sic;:do udzielania swiadczen zdrowotnych, ° kt6rych mowa .w ~.Iust. 2. w dniach i .
godzinaeh okrcSionyeh w harmonogramie, spor~ym • wedlug wzoru stanowi~eego Zalqcznik nr J do niniejsiej umQ'wj -
na okresy miesil;czne w formie pisemnej, uzgodnionym z Kieroy,nikiem Szpitalnego OddziaJu Ratunkowego lubinri'l osOb~
wskazan'l przez Udzielaj'lccgo zam6wienia

2. Harmonograrny, 0 kt6rych mowa w ust. 1 podlegaj'l katdorazowo zatwierd7.cniu plZez osobC; wskazanlJ przez Udzielaj'lccgo
zam6wienia. przed rozpocz~ciem miesi'lca kt6rego dOtYCl4-

~3
Pr.l)'jrnuj'lcy 7.am6wienie zobowi¥uje silf do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ I niniejszej umowy i oswiadcza. it
wykonywac je ~dzie z zachowaniem naletytej starannosci, zgodnie z posiadanlJ VriedZ4medyczn~ i standardami post~powania
obowi¥uj'lcymi w zakresie chirurgii og61nej, oa zasadach wynikaj,!cych z ustawy °zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst
jedn. Dz. U. z 2021 r.• poz. 790 z p6tn. zm.), uslawy 0 dzialalnosei leemiezej (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r.• poz. 633 z p6fn. zm)'
ustawy ° Panstwowym Ratownictwic Medyc71'lyrn (Oz. U. z 2021 r" poz. 2053 z p6in. nn.), ustawy ° swiadczeniach opicki >

zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publiemyeh (lekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz. 1285 z p6tn. zm.), ustawy 0 prawaeh
pacjenla i Rzeemiku Praw Paejenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.• poz. 849 z p6tn. zm.). Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia w
sprawie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego z dnia 27 czcrwca 2019 r. (t.j. Dz..U. 2021 paz. 2048 z p6i.n. zm.) ustawy ° ochrooie
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danyeh osobowyeh (tekstjedn. Dz. U. z 2019 r. pol. 1781 z p6i.n. zm.) i innyeh przepis6w reguluj~eyeh zasady wykonywania
zawodu lekarza oraz udzielania swiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh leezniezyeh nie ~~eyeh przedsi~biorcami.

~4
I. Swiadczenia zdrowotne obj~te n1mcJSZ4 umow~ udzielane hC;d'} przez Przyjrnuj'lcego zam6wienie

w szczeg61nosei w Szpitalnym Oddziela Ralunkowym. przy UZyeiu SPr7"ru medyeznego oraz apararury medyeznej, kt6ryeh
ohstugajest mu mana! z kt6rymi 7.oStai zapomany przez Udzielaj'lcego zam6wienia najp6iniej w dniu rozpoc~cia udzielania
swiadczeft.. stanowillcych wtasnosc Udzielajllcego zam6wienia. Spr~t i aparatura spdniajll wymagania niezb~ne do
wykonywania swiadezen obj~tyeh niniejs~ umow,!-

2. Do obowi¥k6w Przyjrnujllcego zam6wienie nalerec b~dzie udzielanie wszelkich swiadczen zdrowotnych obj~tych umow~
kt6re nale14 do zad •• Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Szpitala Wolskiego.

3. Przyjrnuj'lcy zam6wienie zobowi¥uje sit; do korzystania z pomieszczen oraz sprzr;tu i aparatury medyc711ej, naleiA}cych do
Udzielajllccgo zamOwienia zgodnie z ich prleznaczcniem iw celach okreslonych w niniejszej umowie.

4. Przyjmujqcy zam6wienic zobowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu rnedycznego nale:tllcego do Udzielajqcego
zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionych przez Prz)jrnujqcego zam6wienie.

~5
Urnowa zostaje zawarta na czas okreslony, tj. na okres od dnia 2022 r. do dnia .•.••.• .2023 r.

~6
Zleccnia na badanie diagnostyczne i transport b~dq wystawiane przez Przyjrnujqcego 7.am6wienie, wedlug zasad obowi¥ujqcych
u Udzielajqcego zam6wienia, z kt6C)mi Przyjrnujqcy zam6wienie zostal zapoznany.

P
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi¥uje si~ do przestrzcgania zasad wykonywania swiadczen zdrowotnych wskazanych w

urnowach zawartych przez Udzielajllcego 1.am6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami omz
przepisaeh i zasadach obowi¥uj~eyeh u Udzielaj~eego zarn6wienia, z kt6rymi to zasadarni zostal zapoznany.

2. Na 4danie UdzielajljCego zarn6wienia PrzyjmujljCY zarn6wienie zobowi¥a!1Y jest do przedstawienia dokument6w
wymaganyeh przez NFl lub innego platnika ,wiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez UdzieJaj~eego
zam6wicnia.

~8
Przyjmujllcy zam6wienie zobowi¥uje si~ do prowadzcnia dokumentaeji medycznej i statystycmej oraz dokumentacji wymaganej
przez NFZ, zgodnie z wymogami obowiqzujqcymi w podmiotach leczniczych nie ~dqcych przedsic;biorcami oraz przepisami i
zasadami obowi'lZUjqcymi u Udzielajllcego zam6wienia, w tym z uiyciem systcmu infonnatyc111ego Szpitala Wolskiego, w tym
dotye~cymi proeedur zwi¥a!1yeh z oehron~ danyeh osobowyeh.

~9
1. Za zrealizowane swiadczenia zdrowotnc Przyjrnujq.cemu zam6wienie przysruguje wynagrodzenie miesi~znie w kwocie

stanowiqcej iloczyn wykonanej - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w ~ II - liczby godzin
udzielania swiadczen przez stawk~ za jednq. godzin~ w wysokosci zl brutto (slownie:
.................................................................. ~

2. NalemoSci z t}tulu rcalizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielaj'lcy zam6wienia wypIaca, 1.3miesillc poprzedni, W

tenninie do 14 dni po dniu dostarczcnia przez Przyjrnuj!Jcego zam6wienie prawidlowo wystawionej faktury wral
z zatwierdzonym sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w ~ II. Pornrierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze sprawozdaniem jest
data wplywu owaczona prczcntat} Kancelarii GI6wnej Szpitala Wolski ego.

3. Nalei.n.ose za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanic przckazana Przyjmuj(}cemu zam6wienie najego rachunek bankowy
wskazany oa fakturze. Za dzien zaplaty u1l1aje si~ dzien obcil:Ji:enia rachunku bankowego Udzielaj(}Cego zam6wienia

~ 10
I. Minimalna ilose godzin udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ lust. 2 wynosi godzin w miesiq.cu.

Przeci~tna maksymalna Host godzin udzielania Swiadczen zdrowotnych w stosunku miesiC;C2l1ymnie powinna przekroczyc
....•••..•. godzin.

2. Ll}.c2l1a szacunkowa wactose umoW)' w okresie jej obowil:}ZYWania wynosi zI brutto (slownie:
................................................................ ~

3. W)nikaj(}ce z ust. I zapotrzebowanie na minimalnq. ilosc zakontraktowanych godzin udzielania swiadczen zdrowotnych mote
ulcc zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacjlJ funkcjonowania kom6rki organizacyjnej. w kt6rej reatizowane
SIJ swiadczenia bqdi zmnicjszeniem srodk6w finansowych uzyskanych od NFZ lub innych platnik6w. Zmiana uWlgI~dniana
jest w harmonogramie ustalanym na okresy miesic;cmc i nie wymaga spor14d1..ania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

4. Udzielajqcy zam6wienia mole powierzyc Przyjrnujq.cemu zam6wienie wi~ksZll ilost swiadczen objl;tych niniejs1.l). umowq
skutkuj!JCych przekroczenicm ilosci godzin udziclania swiadczen zdrowotnych wskazanej w ust. I, w ramach srodk6w
pieni~inych prze1l1aczonych na ich sfinansowanie pochodzllcych z NFZ lub od innych platnik6w, jednak nie wi~ej nit 0

20%.
~1l

1. Przyjmujllcy zam6wienie zobowilJ1.aI1y jest do skladania miesi~cznych sprawozdan z liczby godzin udziclania swiadc7.cn
zdrowotnych wg wzoru stanowiqcego Zaiqcznik nr 2 do niniejszej urnowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w ust I skladane sll po 1.akonczeniu miesillC3 kalendarzowego oraz po zatwicrdzcniu, w
terminie do 5 dnia ka1.dego miesiqca za miesillc poprzedni. Sprawozdania, po wcryfikacji przepracowanych godzin,
zatwierdza Kierownik Szpitalnego Oddziaru Ratunkowego lub inna osoba wskazana przez Vdzielajllcego zam6wienia

~ 12
Przyjmuj(Jcy zam6wienie zobowi¥uje siC;do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Vdzielajllcego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inoe uprawnionc
organy or3Z udost~pnienia wszelkich danych i infonnacji niezb~dnych do przeprowad1.enia kontroli. ~

2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Vdzielajllccgo zam6wienie w zwi¥ku z ninicjszll umowl}. i
realizacji pozostalych obowiCJZk6w dotYCZllcych identyfikator6w okreslonych w aktach wewn~tr1llych Szpitala
Wolskiego,
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3) przestrzegania proccdur obowiCJZUjqcych u UdzielajlJcego l.am6wicnia zwil}Z81lych z wykonywaniem swiadczen
zdrowotnych i prowadzeniem dokumcntacji medyc1l1ej.

~13
Przyjmuj~ey zamllwienie nie moie prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraezaj~eej poza zakres umowy
i konkurencxjnej wobec dzialalnoSci statutowej prowad1.onej przez Udzielaj~go l.am6wicnia.

~ 14
Udzielaj~ey zam6wienia zobowi¥uje si~ zabezpieezyc obslug~ piel~gniarsk~ oraz administracyjn~ i gospodarc~ w zakresie
niezbr;dnym dla realizacji przcdmiotu niniejszej umowy.

~ 15
PrLY realizaeji zadaJi obj~tyeh mmeJs~ umow~ Przyjmuj~ey zamllwicnie zobowi¥,"y jest do wsp61pracy
1.pcrsonclcm mcdyc1l1ym zatrudnianym prze1. Udzielajqcego zam6wicnia

~ 16
l. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos14 odpowicdzialnosc solidamlJ.
2. Przyjmuj<!cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn lei:<!cych po jego stronie,

a w szczeg61nosci \\')nikajqcych z:
a. niewykonania lub niewla.sciwego wykonania obowilJZk6w W)nikajqcych z niniejszej umowy,
b. nieprawidlowego "'ystawiania recept podlegaj'lCych refundacji prLeZNarodowy Fundusz Zdrowia,
c. przedstawienia danych stanowiqcych podstawr; rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
d. nie prowadzenia dokumcntacji medYC1.nej paejenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
e. braku realizaeji zaleeen pokontrolnyeh,
f. nieprawidlowego wprowadzania danych zwiqzanych z realizacj<! procedur, a \\o)1Tlaganychprzez NFZ.

3. Udzielaj~y zamllwienia upray,niony jest do 4dania od Przyjmuj~eego zamllwienie pokrycia szkody wyrz~wnej
nicwykonywanie~ lub niewlaSciwym wykon)'\\"aniem przez PrZ)jmujqccgo zam6wienie ninicjszej 'umowy, w tym mJn.
kosztIlw swiadezen nieoplaconyeh przez NFZ lub innyeh p1atnikIlw z tego tytulu oraz kar umoy,nyeh i obowi¥k"w.
odszkodowawczych nalownych na Udzielajqcego zain6wienia przez NFZ lub innych platnik6w w umowaeh zawartych z
Udzielaj~eymzamllwienia.

4. Udzielaj'lCY zam6wienia uprawniony jest do i4dania od Przyjmuj<!cego zam6wienie zaplaty kaT)' umownej za niezgodne z
harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie W)'1l1aczonych cykli Z op6inieniem, zawinione przez
Przyjmujl}cego zam6wienie przcrwy w ud1.ielaniu swiadczen lub wczesniejszc opuszczenie SOR, kt6ra to kara przysluguje
Udzielaj~eemu zamllwienie niezaleinie od braku zaplaty za kazd~ rozpoe~tlI godzin~ sp6inicnia lub niewykonywania pracy.
Wysokosc kary umownej za kaid~ rozpoez~tlIgodzin~ sp6inienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki godzinowej
okrcSlonej w ~ 9 uS!. 1 umowy. Za szkody przekraezaj~ee wysokosc ww. kary, Udzielaj~y zamllwienia uprawniony jest do
dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.

5. W przypadku nieuzasadnionego rozwi~zania przez Przyjmuj~eego zam6wienie niniejszej umowy, samowolnego
zaprzestania realizaeji umowy lub nie zachowania proeedur dotyc~eyeh trybu rozwiljZ3nia umowy Udzielaj~cy
zam6w;enia uprawniony jest do 4dania od Przyjmujqcego zamllwienie zaplaty kary umownej w wysokosci 20 %
wartose; przedmiotu umowy wskazanej w ~ 10 uSI. 2. Za szkody przekraczajqce y,ysokosc ww. kary, Udzielajqcy
zam6wienia upra"niony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadaeh og6lnych.

~ 17
Przyjmujqcy zam6wicnie zobowi¥8J1Y jest do:

I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowicdzialnosci cywilnej obejmujl}cej szkody b~d<!ce nast~pstwem udziclania
swiadczcn zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczcn zdrowotnych - zgodnie z art. 2S ust.
1 pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci lecZJ1iczej oraz Rozporntdzenia Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
obowi¥kowego ubezpieezenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu wykonuj~eego dzialalnosc leeznic~ (Dz. U. z 2019 r.,
poZ. 866), .

2) utrzymywan.ia prlcz caly'okres obowil}ZYWania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wanosci'ubczpiecze~ia ..
okreslonych w przcpisach, 0 kt6rych mowa w pkt. I, ". . ..

3) posiadania i przedlo:t.enia zaSwiadczenia lekarza 'medycyny' pracy dotycZ<Jcego uprawnien zwiCJZ8flychze swiadczeniem uslug
i w tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologic1l1ych, .

4) zgloszenia w ksi~ze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w Wars1.a",ie, Szpitala Wolskiego jako
miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przcdlozenia Udzielajl}cemu zam6wienia dokumentu potwicrdzajqccgo
zloi:enie \ffiiosku 0 w/w wpis max. w tenninie 7 dni od daty podpisania umoW)' pod rygorem roiwiijZ8l1ia umowy, 0 i1e'
powyiszy dokument nie wstal dol~ezonydo formularza oferty. . . . ...

p8
I. W zwiqzku z udzielanicm swiadczen l.drowotnych obj'ftych zam6wieniem Przyjmuj<!cy zam6wienie zobowiqzany jc'st do

wydawania pacjentom zaSwiadczcn 0 czasowej niezdolnosci do pracy oraz wystawiania Tecept zgodnie z wymogami
okrcSlonymi w przepisach prawa

2. Recepty W)'stawianc pacjenlom w zwi<JZku z wykonywaniem swiadczen objiftych niniejs14 umow<! SpolUldzane sl} na
drukach iw systemach udostr;pnianych przez Udzielajqcego zam6wienia

p9
1. Przyjmujl}cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do zachowania w tajcmnicy wszelkich infonnacji, 0 kt6rych pawzil}1 wiadomosc

przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnicr; przedsir;bioTStwa w rozumieniu przepis6w uSlawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalezan;u nieuczciwej konkureneji (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z p6in. zm.) oraz
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podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie z wymogami obowi~j~cymi u
Udzielaj~cego zam6wienia

2. Przyjmujllcy zam6wienie oswiadcza, i.e many jest mll fakt. it tresc niniejszej umawy, a w szczeg61nosci przedmiot umowy i
wysokosc wynagrodzenia stanowiq infonnacj~ publicznq w rozumieniu art. t ust. I uslaW)' z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0
dost~pie do infonnacji publicznej (t.j. Dz. U. Z 2022 po". 902 z p6in. ZITI.), kt6ra podlega udost~pnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy. z zastrzezeniem ust 3.

3. Przyjmujllcy zam6wienie wyrai:a zgod~ na udosterpnienie w tryhie ustaw)', 0 kt6rej mawa w ust 2, zawartych w niniejszej
umowie dotycZ'J,cych go danych osobov.ych w zakresie obejrnuj<}cym imier i nazwisko, a takie inne dane wymagane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie finny.

4. Dla cel6w zwi1J2aIlych z realizacjll umow)' Udzielaj'lcy 7..am6wienia upowainia Przyjmuj'lcego zam6wienie do przetwarzania
danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj'lcy Zam6wienie udziclac ~dzie swiadczen zdrowotnych, w zakresie i dla
cel6w zwi¥JUIych z rcali7..acjll zleconych niniejszll urnowlI swiadczen zdrowotnych oraz wyrnaganych stosownymi
przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzcc7l1iku Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodk6w publicznych. Przetwarzanie danych osobowych przcz Przyjrnujllcego zarn6wienie dokonywane
jest w formic papierowej oraz w formic elektronicznej na sp~cie informatyclnym naleUfcym do Udzielajllcego zam6wienia
i podlega przepisom reguluj~ym zasady ochrony danych osobowych i procedurom obowi¥uj~cym u Udzielaj~cego
l.am6wienia i z tego tytulu Przyjmuj'lcy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc wynikaj~cll z ww. przepis6w oraz przepis6w
dotycZljcychochrony danych osobowych. Upowatnienie do przetwarzania danych osobowych zawierajljCCpodstawy prawne
ochrony danych przez Przyjmujllcego Zam6wienie oraz Oswiadczenie podpisane przez Przyjmujllcego zarn6wienie stanowill
integraln~ c~sc umowy.

po
1. Przyjmujllcy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadclen:

a. przern:y nie przekraczajllcej Il}cznie 30 dni kalendarzowych przypadajl}cej w okresie obowi4Zywania umowy. Z

zastrzeteniem ust. 2,
b. przerwy zwil}zanej z potwierdzonym udzialem Przyjmujllcego zam6wienie w szkoleniach. sympozjach, zjazdach z

zastrzczeniem ust. 2.
2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w ust. I wymaga zgody Udzielajl}ccgo zam6wienia.

3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie z hannonogramem przez
Przyjmujl}cego zam6wienie. w przypadku niczdolnosci do wykonywania swiadczen spowodowanej chorobl}..
udokumentowanej za.Swiadcz.eniem lekarskim, 0 He Przyjmujllcy zam6wienie niezwtocmie powiadomi 0 tyro fakcie
Udzielajllcego zam6wienia

pI
Udzielajllcy zarn6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjrnuj<:j.cegozam6wienie od wykonywania swiadczen z.d.rowotnych. na
czas przeprowadzenia postc;powania wyja.sniajlJccgo. w przypadku gdy do UdzielajlJCego zam6wienia \\:plynie skarga lub
zastrzezenie dotyczllce sposobu wykonywania, pnez Przyjrnuj,!cego 7.am6wienie, swiadczen zdrowotnych objfftych niniejslll
umowlJ., w tym zwi¥llilych z prowadzeniem dokumcntacji medyczncj blldi. przekazywanicm danych wymaganych prlez NFZ.

Umowa ulega rozwil}Z.aDiuw nast~pujlJcych przypadkach:
1) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawarta.
2) oa mocy porozumienia stron,
3) w wyniku oswiadczenia katdej ze Stron z zachowaniem I miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajllcego zamowienia z zachowanicm tygodniowego okresu wypowiedzenia z przyczyn

stanowh}.cych naruszenie istotnych warunk6w umO\\o')'.lei4cych po stronie Przyjmuj<:j.cegozam6wienie, a dotyClllcych:
a. ograniczenia dost~nosci swiadczen. zaw~i:enia ich zakresu lub ich niewla.sciwej i1o.scii jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejslll umow,! terminie wymaganych sprawozdan i infonnacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, u1l1anych przez Udzielajl}ccgo zam6wienia zgodnie z procedurami przyj~tymi w

Szpitalu Wolskim.jesii zwilJZ8I1e51} one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub przepis6w prawa reguluj'lcych
zasady wykonywania swiadczen ldrowotnych;

d. w przypadku nie uzgodnienia hannonogramu, 0 ktOf)lO mowa w ~ 2 urnowy.
5) w wyniku oswiadczenia UdzielajlJcego zam6wienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowicdzenia, jezeli Przyjrnujl}cy

zam6wienie narusza inne nit wsk87.ane w pkt. 4) postanowicnia umowy. istotne dla zapewnienia prawidlowej realil.acji
przedmiotu zam6wienia

6) z dniem nast~pujlJcym po dniu, w ktof)'m nastlwilo przekroczenie warto.sci umo\\')'.
7) w \\')lliku oswiadczenia Udzielaj<:j.CCgozam6wienia z zachowaniem 3 dniowego okresu \\'YPO",iedzenia w przypadku braku

finansowania s",iadczcn obj'Ylych umowet przez publicwego platnika (NFZ) lub zmiany przez Platnika zasad finansowania
swiadczen 7..drowotnych w spos6b uniemozliwiaj'lcy Udzielajllccmu zam6wicnie dolrl)'rnanie warunk6w umowy.

123
1. Udzielajetcy zam6wienia uprawniony jest do rozwilJZ8I1ia urnowy bez W)'JX)wiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. jezeli

Przyjmuj,!cy zam6wienie rai:.:}conarusza istotne postanowienia umo",y, tj.:
I) utracil prawo W)'konywania zawodu lub prawo to 7.ostalo w stosunku do niego zawieszonc,
2) przeni6s1 prawa i obowi4Zki wynikajllCe z ninicjszcj umowy na oso~ trzecill bez zgody Udzielajllcego zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okrdlonych w ~ 17pkt. I, 2 i 4 umowy,
4) ra.i1J.cOnaruszyl po7..ostale istotne postanowienia ninicjszej umowy.

2. Za ra.i4ee naruszcnie pozostarych istotnych postanowien umo\\')'. 0 kt6rych mowa w ust. I pkt. 4 u1l1aje si~ naruszenie
obowilJZk6w wynikaj<tCych z ~ 3 i ~ 19 ust. I niniejszej urnowy. ktorego Przyjmuj(}cy zamowienie nie 7.anieehal pomirno
otrzymania od UdzielajlJcego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub naruszenie obowil}Zk6w
zwil}Z.aDyehz bezpieczeflstwem pacjcnt6w.
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p4
Udziclajl}c)' zam6wienia upra\\TIiony jest do rozwi~ia niniejszej umo","')' bez wypowiedzcnia w przypadku, w kt6rym ulegnic
rozwilJZ3.tliu umowa zawarta przez Udzielaj'lccgo zam6wienia z Narodowym Funduszcm Zdrowia. Oswiadczenie 0 rozwi~iu
umo",)' w tyro trybie Udzielajl}CY7.amowienia zlo!y Przyjmujllccmu zam6wienie oa pismie. niezwlocznie po uzyskaniu stosO\\nej
infonnacji.

ps
Przyjrnuj'lcy zamowienie uprawniony jest do rozwil}Zallia niniejszcj umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. w
przypadku rai:4Jcego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyc~cych zwioki W w)'Placie 'w)'J1agrodzenia, 0 kt6ryrn mows w
~ 9 liSt. 1 przekraczajllcej 30 dni, po uprzcdnim wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Udzielajl}cego zam6wienia 0

stwierdzeniu powstania zwloki w \\.'yplacie w/w wynagrodzenia

p6
I. W zakresie nicuregulowanym niniejs74 urnow" maj" zastosowanie rn.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane w

niniejszej umowie.
2. Realizacj~ obowiljZk6w wynik.j~cych z art. 304' Kodcksu pracy zapewni. Przyjmuj~cy Zarn6wicnie.

p7
Umow~ sporzlld7.ono w dw6ch jednobrzmiijCych egzcmplarzach, po jednym dl. kaidej ze Stron.

p8
Zmiany do umowy dokonywane sC}w fonnie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

p9
Spory powstale oa tie realizacji niniejszej umo"'Y rozpatruje SC}dpowszechny, wtaSciwy dla siedziby Udzielaj¥ego zam6wienia

• - niepotrzebne zostanie sueS/one

Przyjrnuj'lcy zarn6wienie: UdzielajllCY zam6wienia:

Klauzula informat')jna ROOO
Zgodnie z art. 13 usl. I Og61ncgo Rozpol7Jldzenia 0 Ochronie Danych (RODO) infonnujemy, i.e:
I) Administratorcm danych osobowyeh Wykonawey jest Szpilal Wolski im. dr Anny Gostyfiskiej Samodzielny Publiczny Zaklad Opicki
Zdrowotnej z siedzibll przy ul. Kasprzaka 17, OI~211 Warszawa;
2) Administrator ••••'Ymaczyl Inspcktora Ochrony Danych, z kt6r}m mogll silYPailstwo kontaktowae w spra ••••.ach przetwarzania Pahslwa danych
osobo~ch za posrednictwem poczty elektronicmej: iod@ ••••.olski.med.pl;
3) Administrator ~zie przetwarzal dane osobowe na podslawie art. 6 ust. I lit. b) i c) ROOO w zw. z81t. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o
dzialalno~ci leezniezej, tj. przetwarzanie jest nie~dne w cclu W)'konania umo,",)'. kt6rej stronll jest osoba, ktOrej dane dotyC74. Jub do podjlfcia
dzialail ns i4danie osoby, kt6rej dane dotycl4> pf7..edza ••••.arciern urnowy oraz przetw8l7.8nie jest nie:zb4fdne do wypeInienia obowilJZku praMlego
ci~cego na administratone; '..
4) Dane osobowe mop bye udos~pnione innym _uprawnionym podrnioll:~rn, na podstaWie przepisOw prawa,'. a taJetC podmiotom.. z kt6ryrni
administrator za ••••.art umoWlf w zwilllku z realizacjll uslug na rzecz administrators (np. kancelarill prawnl}. dostawc4 oprogramowania, ze\lonlftrznym
audytorem); .'. .
S) Administrator nie zamicrza przekazywae danych osobowych do panstwa lJZeeiego lub organizacji mi~dzynarodowej;
6) Wykonawea rna pra ••••.o uzyskae kopilf swoich danyeh osobowyeh w siedzibie administratora ..
Dodatko ••••.o zgodnie z art. 13 ust. 2 ROOO informujemy, tc:
I) Psnstwa dane osobo ••••.e b4fd" przechowywane przez okrcs 10 lat od konea roku kalendarzowego, ••••.kt6rym umowa lOStala wykonana, chyba tc
niezb4fdny ~dzie dlutszy okres przetwsrzania np. z uwagi na dochodz..enie roszczeil. . .
2) Wykona ••••.cy przysluguje prawo dost~pu do treSci swoich dan)'ch, ich sprostowania Jub ograniczenia przetwarzania, a takte prawo do mliesieni~
spneciwu wobec przetwarzania, prawo do pf7..eniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczcgo, tj. picusa U~du
Ochrony Danyeh Osobo\\'Ych;
3) Podanie danych osobowyeh jest dobrowolne. jednalde nic~dne do zawarcis urnowy. Konsekwencj4 nicpodania danych osobowych ~zie
brak reaJizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautornalyzowany w oparciu 0 dane osobowe Wykona ••••.cy.

podpis Przyjrnuj"ctgo Zlrnowienie
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ZaIqC=lIik lIr J do umOl+Y
lIa ud:ielanle calodohowych specjalistyC=11J'Ch

iwiadc=en ::drowomych w ::akresie
chirurgii ogolnej w SOR

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCHW
ZAKRESIE CHIRURGII OGOLNEJ W SZPIT ALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

micsillC ro k .

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

wpis obejmuje wy1llcznie peine godziny lub 0,5 godi.

limioi nazwiskolokarial
DZIEN Godziny od - do Godziny od - do Suma godzin

wdanymdniu

Razem.

piecz~ci podpislekarza



Zalqc::nik nr 2 do umo,,"y
na ud=/elanie calodohowych specjali.Jtyc=rrych

iwiadc=eri =drowotnych w ::akre.Jie
chirurgii ogo/nej w SOR

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z LICZBY GODZIN UDZIELANYCH SWIADCZEN
ZAKRESIE CHIRURGII OGOLNEJ W SZPIT ALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

m ICSIIIC............ •••.•••.••.••.••.••. ro k .
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wpis obejrnuje wyl~cznie peine godziny lub 0,5 godz.

Czy uzupclniono dokumcntacj~ medycz~lI: • 0 - tak / 0 - nic .)
.J _ zaznac~c odpowiednie

limie i nazwisko lekana )
DZIEN Godziny od - do Godziny od - do Suma godzin

w danym dniu

,

Razem.

piecz~t i pOOpis lekarza


