
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
DyrekJora Szpitala Wolskiego nr 21412022

z dnia 05.09.2022 r.

SZCZEG6LOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCII

W ZAKRESIE PSYCIIOTERAPII W CZIlSCI AMBULATORYJNEJ WOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA
PSYCIIICZNEGO SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. I'OST ANOWIENIA OCOLNE

I. Niniejsze szczeg6lowe warunki konkursu ofert na udzielanie ambulatoryjnyeh speejalistyeznyeh swiadezen
zdrowotnyeh w zakresie psyehoterapii w e~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego
[Poradnia Zdrowia Psyehieznego, Zesp61 Leezenia Srodowiskowego (domowego)] Szpitala Wolskiego,
wykonywanyeh w dni powszednie (od poniedzialku do pi~tku z wyl~czeniem swi~t) w godzinaeh praey
ambulatorium (pomi~dzy 08.00 a 21.00) okreslaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oeeny ofert
e) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi¥8ne ze sposobem przygotowania oferty i trybem ieh skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolarl zwi¥8nyeh z tymi ezynnoseiami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zlotenia swojej oferty, oferent winien zapoznae si~ ze wszystkimi
informacjami zawartymi w "Szczeg6Jowych warunkach konkursu of en",

3. Konkurs ofert prowadwny jest na podstawie art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei
leezniezej (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, art. 146 ust. I, art. 147, art. 148
ust. I, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publicznyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
1285 z p6in. zm.) oraz za~dzenia Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 214/2022 r. z dnia 05.09.2022 r. w sprawie
udzielenia zam6wienia na udzielanie ambulatoryjnyeh speejalistyeznych swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
psyehoterapii w ez~sei ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego [Poradnia Zdrowia
Psyehieznego, Zesp61 Leezenia Srodowiskowego (domowego ))Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu
of en oa wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zarnJdzeniem.

4. Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni~cia tenninu skladania ofert, uniewainienia posterpowania konkursowego oraz przesunit;cia terminu
rozstrzygniercia postt;powania w przypadku koniecznosci uzupemienia dokument6w przez oferenta.

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

6. I1ekroe w "Szezeg610wyeh warunkach konkursu ofert" omz w zal~eznikach do tego dokumentu jest mowa 0:
I) oferencie - to rozumie si~ przez to osob~, 0 kt6rej mowa art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o dzialalnosei leezniezej, legitymuj~q si~ nabyciem faehowyeh kwalifikaeji do wykonywania swiadezen
zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem zam6wienia, kt6rych kwalifikacje okreSione wstaly w rozdziale III pkt. 1
niniejszego SWKO;

2) Udzielajqcym zam6wienia • rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostyriskiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) lormularzu olerty • rozumie si~ przez to obowiqzuj~ey formularz oferty przygotowany przez Udzielaj~cego
zam6wienia, stanowi'lcy zahlcznik nr 3 do zarZ4dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych";

4) swiadczeniach zdrowotnych - rozumie si~ przez to swiadezenia, 0 kt6ryeh mowa w art. 5 pkt. 40 Ustawy
o swiadezeniach opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh obejmuj~ee speejalistyezne
swiadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii w czc;sci arnbulatoryjnej WCZP - Poradni zdrowia
psyehieznego i Zespole Leezenia Srodowiskowego (domowego) wykonywane w dni powszednie od
poniedzialku do pi~tku z wyl~czeniem swi~t (pomi~dzy 08.00 a 21.00) w godzinaeh pracy ambulatorium w
szczeg61nosci dla os6b bC;d<Jcychswiadczeniobiorcarni w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o swiadczeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznych; CPV 85121270-6

5) umowie - rozumie siC; przez to wzOr umowy opracowany przez Udzielaj<Jcego zamowienia. stanowi<Jcy
zalqcznik nr 4 do zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 ,'postanowieri og6Inych";

6) dni powszednie - dni tygodnia od poniedzialku do pi~tku z wyl~ezeniem swi~t.

Rozdzial II. I'RZEDMIOT I'OSTF,I'OWANIA KONKURSOWEGO
1. przedmiotem post~powania konkursowego jest wykonywanie ambulatoryjnyeh speejalistyeznyeh swiadezen

zdrowotnyeh w zakresie psyehoterapii w ez~sci ambulatoryjnej Wolski ego Centrum Zdrowia Psyehieznego
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[Poradnia Zdrowia Psyehieznego, Zesp61 Leezenia SrOOowiskowego (domowego)] Szpitala Wolskiego, w dni
powszednie (00 poniedzialku do pi~tku z wyl~ezeniem swi~t) w godzinaeh praey ambulatorium.

2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dola 01,10.2022 r.
do doia 30.09.2024 r.

3. Ll:lczna szacunkowa Hezba godzin objc;ta zam6wieniem wynosi przecic;tnie w miesiC}cu 16 godzin.
4. L~ezna szaeunkowa liezba punkt6w NFZ do wykonania przeei~tnie w miesi~eu wynosi 276 pkt.
5. W wyniku przeprowadzonego post~wania konkursowego zostanie wybrana I najkorzystniejsza ofena, zapewniaj~a

wyezerpanie liezby punkt6w wskazanyeh w pkt. 4, zawieraj~ea propozyeje eenowe znajduj~ee pokrycie w wielkosci
srodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.

6. Udzielaj~ey zam6wienia, uwzgl~dniaj~e warunki realizaeji zam6wienia zawarte w zloronyeh ofertaeh zastrzega
sobie prawo do jednostronnego wskazania w umowaeh zawieranyeh z oferentami wylonionymi w wyniku
niniejszego post~powania konkursowego, i10sci godzin przeznaezonyeh do realizaeji przedmiotu zam6wienia,
przypadaj~eyeh do wykonania przez danego oferenta.

7. Szczeg610we warunki wykonywania swiadezen okreSlaj~ odpowiednie przepisy, a w szczeg61nosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh oraz
postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent moZe si~ zapoznae w siedzibie
Udzielaj~eego zam6wienia.

RozdziallII. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENT6w
I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~ey odpowiednie kwalifikaeje i dysponuj~ey uprawnieniami do wykonywania

swiadczen zdrowotnych objC;tych przedmiotem niniejszego postc;powania konkursowego, tj. ktora z godnie z
Rozporzildzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. W sprawie swiadczen gwarantowanych z
zakresu opieki psychiatrycznej i leezenia uzaldnien jest osob~ posiadaj~ca cerlyfikat psychoterapeuly
poznawczo - behawioralnego oraz jednoczesnie posiada tytul zawodowy lekarza lub magistra
pielf,gniarstwa, psychologii, pedagogiki luh socjologii (wymogi formalne).

2. Warunkiem uwzgl~dnienia oferty, jako spelniaj~eej wymogi formalne, jest przedloZenie przez oferenta
dokument6w potwierdzaj~eyeh spelnienie wymog6w. 0 kt6ryeh mowa w usl. I.

3. Oferta zlorona przez oferenta powiona bye kompletna, zlotona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz zawierac wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zloZenie ofert altematywnych.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okrdlonymi w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert"

na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia.
2. Liczba deklarowanyeh godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh przeei~tnie w miesi~eu przez jednego

oferenta powinna wynosie 16 godzin.
3. Liezba deklarowanyeh punkt6w NFZ do wykonania przeei~tnie w miesi~eu przez jednego oferenta powinna

wynosic 276 punktow.
4. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwi~ne z przygotowaniem i zloteniem oferty.
5. Ofert~ stanowi wypeJniony fonnularz ofeny wg zat'lczonego wzoru wraz zat'lcznikami wymienionymi

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

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

dokonane jedynie poprzez przekreSlenie b1~dnego zapisu i umieszezenie obok niego ezytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent mote wprowadzic zmiany lub wyeofac zloton~ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zloZenie nowej
oferty zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zlotonej wezdniej. Wycofanie oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj'lcego zam6wienia 0 tyro fakcie. Zmiana oferty poprzez
zlotenie nowej lub wyeofaniu oferty mote nast~pie nie p6:iniej jednak nit przed uplywem terminu skladania ofert.
Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. 11 stosuje si~odpowiednio.

II. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~cznikami nalety umiescie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: ,,Konkurs
na spec}atistyczne swiadczenla zdrowotne w zakresle psychoterapii w cZfScl ambulatory}ne} Wolskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego IPoradnia Zdrowia Psychlcznego, ZesptJI Leczenla Srodowiskowego (domowego)f
Szpilala Wo/sklego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa.

12. Udzielaj'lcy zam6wienia zastnega, i.t niejest mo.tliwe l'lczenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzieleni
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawi
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stosunku pracy zawartym z Udzielaj~cym zamowienia.
13. Oferta zlozona przez oferenta, z ktorym Szpital Wolski rozwi¥al w okresie 5 lat poprzednY'JCYChogloszenie

niniejszego JX>stc;powaruaumow't na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie obj'ttym przedmiotem niniejszego
post~powania w trybie natychmiastowym z przyezyn leZljcych po stronie oferenta - podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENT ACH ZAL-\CZANYCH PRZEZ OFERENT A
I. W celu uznania, i.e oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi¥Ony jest dol~ezye do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
2. Oakumenty, a ktoryeh mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii

poswiadcwnej przez siebie 1.3 zgodnosc Z oryginaJem.
3. W celu sprawdzenia autentyeznosci przedlozonych dokumentow Udzielaj~ey zamowienia maze zaZljdae ad

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

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ nalezy zlozye w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. lOa w terminie do dnia 12.09.2022 r. do

godz.14.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~eego zamowienia uprawniony jest Dzial

Kadr i Szkole,;, tel. 022-38-94-888.

Rozdzial VII. TERM IN ZWI-\ZANIA OFERT-\
Oferent zwi¥Ony jest ofert~ do 30 dni ad daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A
1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert UdzieJaj~cy zamowienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczegolowe zasady praey komisji konkursowej i tryb post~powania okreSla ,,Regulamin praey Komisji

konkursowej" obowi¥uj~cy na podstawie za~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowie,; ogolnyeh".
3. Czlonkiem komisji nie maze bye osoba podlegaj~ea wyl~ezeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanyeh w

"Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie konieeznosci wyl~czenia czlonka komisji konkursowej z przyezyn, 0 ktorych mowa w Regulaminie praey

komisji konkursowej, nowego ezlonka komisji powoluje Udzielaj~ey zamowienia.
5. Udzielaj~ey zamowienia nie powoluje nowego ezlonka komisji konkursowej, a He komisja konkursowa Iiezye

b~dzie, pomimo wyl~ezenia jej czlonka, co najmniej trzy osoby. .
6. UdzieJaj~ey zamowienia wskazuje nowego przewodnie~eego, jeW wyl~ezenie czlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelni~cej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brakow formalnych w zlotonej ofereie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupeJnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zewn~trmej
stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta. stwierdzone w ofercie braki oraz ostateczny tennin ich usuni'tcia.

8. \V przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj't 0 odrzuceniu
oferty na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala \Volskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj~c nazw~
(imi~ i nazwisko) skladaj~eego odrzucon~ ofert~ oraz przyezyn~ odrzueenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTW ARCIA OFERT
Otwarcie zlozonych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konfereneyjna
w dniu 12.09.2022 r. a godzinie 14.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJ-\CEGO ZAMOWIENIA CENA
JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez UdzieJaj~cego zamowienia maksymalna kwota (bez podatku VAT rownowamajest eenie netto)

naleinosci za jeden punlet rozliczeniowy wykonany. prawidtowo sprawozdany i wskazany do zapJaty przez NFZ
wynosi: 7,00 zl brulto - za jeden punkt NFZ.

2. Cena wskazana w pkt. 1 zostaJa przyj'tta w oparciu 0 wielkosc srodk6w przemacwnych na sfinansowanie
swiadeze,; b~d~eych przedmiotem zamowienia.

3. Oferty zawieraj~ce ceny przekraezaj~ee kwot~ wskazan~ w pkt. 1 uznaje si~ za nieodpowiadaj~ee wymogom
formalnym i podlegaj~ee odrzueeniu.
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Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria Dceoy
I. Doswiadczenie. 40%
2. Cena - 60%

Maksymalna liczba punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 3,4 pkt.

Ad. I. Doswiadczenie dla swiadczen
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny w ramach kryterium jakosci udzielanych swiadczen bierze pod uwag~
doswiadczenie oferenta wynikajllce ze statu zawodowego zwiq.zanego z udzielaniem swiadczen w zakresie
psychoterapii indywidualnej.
Dokonuj~c oceny jakosci na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje
~ . dOd 4 kt. d' . ho erentowlO 0 DO Z20 me z nasteoUl8cvm sc ematem:
Stat zal,'odowy Zl\o'iJlzan}' z udzielaniem iwiadczen ",. zakrc5ie p!lychoterapii poznawaD • Liczba punkt6w
behawioralnei
2.31at 1 okt.
4-51at 2okt.
6 -7lat 3 ok\.
powytei 8 lat 40kt.
W przypadku niepelnych lat kalendarzowych niepelne lata statu pracy zao~gla si~ w d61.

Ad. 2. Cena"
Komisja Konkursowa dokonuje oceny oferty pod wzgl~dem proponowanej przez oferenta ceny za I punkt wykonany,
prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFl i przyznaje oferentowi od 1 do 3 pk\., zgodnie
z ponitszymi zalo1eniami:

Pro onowana cena dis oznawczo - bebawioralne 0 unktow
6,51 -7,00
5,01 - 6,50
4,50 - 5,00 3 kt.
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny ceny zaproponowanej przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert zawieraj~cych
propozycje cenowe nie maj~ce pokrycia w wielkosci srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie swiadczen b~d~cych
przedmiotem post~powania, tj. odpowiednio powyZej 7,00 zl bruno za I pkt NFl, oferty takie b~d~ podlegaly
odrzuceniu.
Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe ponitej odpowiednio 4,50 zl bruno za 1 punkt NFl zostan~ u'llane za oferty
zawieraj~ce rB4co nisk~ cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzuceniu.

" cena Oferenta bez podatku VA Tjest rownowatna jest cenie neno

Oeena koncowa oferty zostanie wyliczona wg nast~pujJtcego wzoru:

o • LpD x 40% + LpC x 60%
gdzie:
o -oeena oferty poszczeg6/nego pakietu
LpD. liczba punktOw wynikajqca Z oceny dofwiadczenie proponowanej przez oferenta
LpC - liczba punktOw wynikajqca Z oceny ceny proponowanej przez oftrenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNlf;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCtA UMOWY
1. Rozstrzygnic;cie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku postc;powania konkursowego

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

2. Rozstrzygnic;cie konkursu ofen ogtasza siC;w miejscu i terminie okreslonym w ogloszeniu 0 konkursie ofen, na
tablicy ogtoszen w siedzibie Udzielajqcego zam6wienia oraz na zewnc;trmej stronie intemetowej Udzielaj~cego
zam6wienia, podajEJcnazwc; (imic; i nazwisko) oraz siedzibc; (miejsce zamieszkania i adres) OferentalOferent6
kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni~cia ofert wY'llacza si~ na dzien 21.09.2022 r. 0 godzinie 11.30.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje
imiejsce zawarcia i podpisania umowy.
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5. Komisja konkursowa ma prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewaznienie post~powania
konkursowego w przypadkach okreSlonych w Regulaminie praey Komisji konkursowej.

6. W przypadku przekroczenia Iiczby godzin obj~tej zapotrzebowaniem. wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku
wyboru wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na konieeznosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cych kryteria oeeny
ofert Da tym samym poziomie punkt0"'Y"l. Udzielaj~cy zam6wicnia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowach
zawartych w tym oferentami takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen, kt6ra umoiliwi dostosowanie warunk6w
umowy do zapotrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLAWCZE
1. W toku post~powania konkursowego. jednakte przed rozstrzygni~eiem konkursu, oferent mote zlozyc do komisji

konkursowej w terminie 7 clni roboczych ad dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, w formie pisemnej
umotywowany protest.

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

skladaj~eemu protest, Nieuwzgl~dnienie protestu wyrnaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone. ehyba te z tresei protestu wynika,

ze jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskarion~ czynnosc.
6. Oferent, mote zlotyc do Udzielaj~eego zam6wienia odwolanie dotyc~ce rozstrzygni~cia konkursu w ci~gu 7 dni

ad dnia ogloszenia 0 rozstrzygnicrciu.
7. Odwolanie zlowne po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od 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 swiadczeniodawcy;
c) uniewaznienie postcrpowania w sprawie zawarcia umowy 0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotyc~ce post~powania konkursowego przechowywane s~ w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.

Strona 5 z 5



Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyreklora Szpita/a Wo/skiego Nr 2/4/2022

z dnia 05.09.2022 r.

Warszawa, dn ia .

Szpital Wulski im. dr Anny Gostynskiej
Samudzielny Publiczny Zak/ad Opieki
Zdrowotnej w WarslOwie
ul. M. Kasprzaka 17
01-211 WarslOwa

o FER TA

na udzielanie ambulatoryjnych spccjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie

psychoterapii w cz~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Ps}'chicznego lPoradnia

Zdrowia Psychicznego, Zespollcczcnia Srodowiskowego(domowcgo») Szpitala Wolskiego

Imi, i Nazwisko .

PESEL. .

Zaw6d .

Nr dyplomu potwierdzajqeego kwalifikaeje zawodowe .

Data rozpoez<;eiadzia/alnosei wg CElDG .

NiP REGaN .

Nr telefonu e-mail .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondeneji (0 i1enie pokrywa si, z adresem zamieszkania) .

przedmiotem niniejszej olerty jest udzielanie ambulatoryjnyeh speejalist}'cznyeh swiadezen zdrowolnyeh w

zakresie psyehoterapii w cz,sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego [Poradnia Zdrowia

Psyehieznego, Zesp61 leezenia Srodowiskowego(domowego)j Szpitala Wolskiego zgodnie z przedmiotem

lOmowienia wskazanym w Szczeg610wyeh Waruukaeb Konkursu alert, na zasadaeh okreslonyeh we wzorze

umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh obj,tyeh konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapomal si, z treseiq og/oszenia 0 konkursie, "Szezeg6/owymi warunkami konkursu ofert" oral projektem umowy i
nie zglasza zastrzezen.

2. Swiadezen zdrowotnyeh obj,tyeh konkursem udzielac b,dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w WarslOwie, w
miejseu wskazanym przez Udzielajqeego zam6wienia oral przy ulyeiu sprz,!u naleZqeego do Udzielajqeego
zam6wienia.

3. Swiadezen zdrowomyeh udzielac b,dzie osobiscie.

4. Posiada aktualne ubezpieezenie ad odpowiedzialnosci eywilnej (OC) na minimalnq kwot, gwaran!owanq

w wysokosci (minima/no Kwota ubezpieczenia nie moze bye mniejsza nit 30000 euro

za jedno zdarzenie i /50 000 euro na wszystkie zdarzenia).
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5. OSwiadcza, it Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim w okresie 5 lat poprzedzaj'IC)'Chogloszenie niniejszego ~wania

umowy na udzielan;e swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie

natychmiastowym z przyczyn letljcych po stron;e oferenta.

6. Deklaruje liczb~ godzin oraz liczb~ punktow w miesi~cu udzielania swiadczen zdrowotnych

obj~tych niniejszym post~powaniem konkursowym.

7. Proponuje wysokose stawki w kwocie zl nelto (rownowatne z brulto) za 1 punkt rozliczeniowy

wykonany, prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ.

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

9. Oswiadcza, it swi.dczen zdrowotnych w zakresie psychologii udziel.1 przez okres Iat zgodnie z

zal~czonym wykazem i zobowi~zuje si~ do okazania na tljd.nie Udzielaj~cego zam6wienia dokument6w

potwierdzaj~cych wskazan~ ilose lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

1. Poswiadczony aktualny wydruk z CElDG - za/. nr 1.
2. Kopie dokument6w dotyc~cych posiadanych kwalifikacji:

certyfikat psychoterapeuty poznawczo - behawior.lnego oraz dyplom mgr psychologii lub piel~gni.rstwa lub

ped.gogiki lub socjologii lub tytul zawodowy lekarza - za/. nr 20.

inne dokumenty potwierdzaj~ce kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe - za/. nr 2b, nr 2e, 2d, 2e •... ild.

3. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferent udzielal swiadczen zdrowotnych w zakresie psychoter.pii z podaniem

okres6w, w kt6rych uslugi te byly swiadczone - za/. nr 3,

4. Kserokopia polisy OC - za/. nr 4,

5. Z.swiadezenie lekarza medycyny pracy 0 braku przeciwwskazan do udziel.nia swiadczen obj~tych post~powaniem

konkursowym oraz w tym w zakresie przepis6w sanitamo-epidemiologicznych - za/. nr 5.

Oswiadczenie oferent. w zakresie wypelnienia obowi~zkow informacyjnych przewidzianych wart. 13 lub art. 14
ROOD
Oswiadczam, :l:ewypelnilcm obowi¥ki inform.cyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO' wobec os6b fizyczny h,
od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wieni w
niniejszym postc;powaniu •.

(podpis ;pieez~c oJerenla)

I rozporLi}dzenie ParJamentuEuropejskicgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptyv~'utakich danych oraz uchylenia dyrekty\\)' 95/46/WE
(og6lnc rozporzljdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1197004.05.2016, sIr. 1).
• \V przypadku gd)"wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych nit bczposrednio jego dotyc~cych lub zachodzi wyl'lczcnie
stosowania obowiqzku infonnacyjnego, stosownic do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tTeScioswiadczenia wykonawca nie sklada
(usunic;cie tresci oswiadczenia np. przezjcgo w)'k.reslenie).
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Siron. I z 6

Za/qeznik nr -/ do zarzqdzenia
Dyrektora Szpila/a Wo/skiego nr 2/4/2022

z dnia 05.09,2022 r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII W CZf;SCI AMBULATORYJNEJ WCZP SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2022 r. w Warszawie

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publieznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z
siedzib~ w Warszawie, adles: ul. M Kasprzaka 17,01-211 Warszawa. wpisanym do rejestru stowarzyszen, innyeh
organizaeji spoleeznyeh i zawodowyeh, fundaeji oraz samodzielnyeh publieznyeh zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sijdowego prowadzonego przez Sijd Rejonowy dla m. 51. Warszawy w Warszawie, XlII Wydzial
Gospodarezy Ktajowego Rejestru Sijdowego pod or KRS 0000226288. REGON 011035381, NIP 527-10-45-483,
reprezentowanym przez: Roberta Mazura - Dyrektora
zwanym dalej Udzielajijeyrn zam6wienia

a
Panem/~ , prowadZijeymlij dzialalnosc gospodareZij pod firmij " ", na podstawie wpisu do
Centralnej Ewideneji i Informaeji 0 Dzialalnosci Gospodarezej z siedzib~ pod adresem: ....................................•
Posiadajijeymlij NIP i REGON .
Zwanym/ij dalej Przyjmuj~eym zam6wienie

lijeznie zwanymi Stronami.

Przyjmujqey zamawienie zosla/ wybrany w wyniku konkursu olerl na udzie/anie speejalistyeznych iwiadezen
zdrowolnych przez podmioty okrel/one w orl. 26 usl. 1 uslawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzia/a/nosei /eezniczej (Ieksl
jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z pain. zm.).

~I
1. Przedmiotem nmleJszej umowy jest wykonywanie ambulatoryjnyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w

zakresie psyehoterapii, a w szczeg61nosci prowadzenie sesji psyehoterapii indywidualnej i grupowej w ez~sci
ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia - Poradnia zdrowia psyehieznego, Zesp61 Leezenia Srodowiskowego
(domowego) w dni powszednie (od poniedzialku do pi~tku z wyl~ezeniem swi~t) w godzinaeh praey
ambulatorium (pomi~dzy 08.00 a 21.00), zwanyeh dalej swiadezeniami zdrowotnymi, dla paejent6w Szpitala
Wolskiego w szczeg61nosei dla os6b b~d~eyeh swiadezeniobioreami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh.

2. Przyjmujijey zam6wienie zobowiijlUje si~ do wykonywania ambulatoryjnyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh
w zakresie psyehoterapii zwanyeh dalej swiadezeniami zdrowotnymi. w szezeg61nosci udzielania swiadezen
zdrowotnyeh w ramaeh ambulatoryjnej opieki speejalistyeznej w ez~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia
Psyehieznego Zdrowia (Poradnia zdrowia psyehieznego. Zesp61 Leezenia Srodowiskowego (domowego) w dni
powszednie (od poniedzialku do pi~tku z wyl~ezeniem swi~t) w godzinaeh praey ambulatorium pomi~dzy 08.00 a
21.00 do realizaeji kt6ryeh jest uprawniony zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporZijdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 19.06.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1285) w sprawie swiadezen gwarantowanyeh z zakresu opieki psyehiatryeznej i
leezenia uzalezoien oraz w ZarZijdzeniu Nr 712020IDSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 styeznia
2020 f. W sprawie okreslcnia warunk6w zawierania i realizacji um6w 0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej w
rodzaju opieka psyehiatryezna i leezenie uzale!nien z p6iniejszymi zmianami.

P
1. Przyjmujijey zam6wienie zobowiijZuje si~ do wykonywania speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh. kt6ryeh mowa

w ~ I usl. 2 w dniaeh i godzinaeh okreslonyeh w harmonogramie, stanowiijeym Zal~eznik nr I do niniejszej umowy.
spor~dzanyrn miesi~eznie w formie pisemnej. uzgodnionym z Kierownikiem Wolski ego Centrum Zdrowia
Psyehieznego. lub inn~ osobij wskazanij przez Udzielajijeego zam6wienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6ryeh mowa w usl. 1 podlegajij kudorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazanij przez
Udzielajijeego zam6wienia, przed rozpoc~ciem miesi~ea kt6rego dotye~.

p
Przyjmujijey zam6wienie zobowiijZuje si~ do wykonania uslug, 0 kt6ryeh mowa w ~ 1 niniejszej umowy i oswiadeza, i!
wykonywac je b~dzie z zaehowaniem nale!ytej starannosci, zgodnie z posiadanij wied~ i standardami post~powania
obowiijZuj~eymi w zakresie psyehologii i psyehoterapii. na zasadaeh wynikajijeyeh z ustawy 0 dzialalnosci leezniezej (tekst
jedn. Dz. U. z 2022 r.• poz. 633 z p6zo. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w

~



publicznyeh (tekst jedn. Oz. U z 2021 r., poz. 1285 z p6in. zm) i rozporZlldzell")'konawezyeh do ww. usta")', usta")' 0

oehronie zdrowia psyehieznego tekst jedn. Oz. U. z 2020 r. poz. 685 z p6in. zm.), usta")' 0 prawaeh pacjenta i Rzeczniku
Praw Paejenta (tekst jedn. Oz. U. z 2020 L, poz. 849 z p6in. zm.) i innych przepis6w reguluj~cych zasady udzielania
swiadczell zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie b~d~cyeh przedsi~biorcami oraz usta")' 0 ochronie danyeh
osobo")'ch i innych przepis6w reguluj~cych zasady ")'konywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczell
zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie b~d~cychprzedsi~biorcami.

~4
I. Swiadezenia zdrowotne obj~te mmeJsZll umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~cego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, przy uZyciusp~tu medycznego oraz aparatury medycznej, kt6ryeh obsluga jest mu
znana! z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~cego zam6wienia najp6iniej w dniu rozpoc~cia udzielania
swiadczell., stanowi~eychwlasnose Udzielaj~cegozam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~")'magania niezb~dnedo
")'konywania swiadczell obj~tychumow~.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~je si~ do korzystania z pomieszczell oraz sp~tu i aparatury medycznej,
naleZljeychdo Udzielaj~cegozam6wienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach okreSlonychw niniejszej umowie.

3. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~je si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medycznego naleZljcego do
Udzielaj~cego zam6wienia, uszkodzonegow wyniku dzialall zawinionyehprzez Przyjmuj~cegozam6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na ezas okreSlonyod dni•............•.• r. do dni•..•.•••.•••.•••• r.

~6
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~uje si~do przestrzegania zasad ")'konywania swiadczell zdrowotnych wskazanych

w umowach zawartych przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodo")'m Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami
oraz przepisach i zasadach obowi~ujqcych u Udzielaj~cegozam6wienia, z kt6rymi to zasadami zostal zapoznany.

2. Na ZljdanieUdzielaj~cego zam6wienia Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zanyjest do przedstawienia dokument6w
")'maganych przez NFZ lub innego platnika swiadczell pod rygorem wypowiedzenia umo")' przez Udzielaj~cego
zam6wienia.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~uje si~ do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz dokumentacji
")'maganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi~uj~cymi w podmiotach leczniczych nie b~d~cychprzedsi~biorcami
oraz przepisami i zasadami obowi~j~cymi u Udzielajqcego zam6wienia, w tym z uZyciem systemu informatycznego
Szpitala Wolskiego, w tym dotyCZllcymiprocedur zwi~nych z ochron~danych osobo")'ch.

~8
I. za zrealizowane swiadczenia zdrowotne na rzecz os6b uprawnionych do swiadczell na podstawie umo")' zawartej

pomi~dzy Szpitalem Wolskim a NFZ Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~cznie w kwocie
stanowi~cej iloczyn Iiczby ")'konanych, prawidlowo sprawozdanych i wskazanych do zaplaty przez NFZ punkt6w
rozliczenio")'ch w godzinach pracy -Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego- cz~sci ambulatoryjnej, zgodnie ze
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10 - przez stawk~ za 1 punkt w")'sokosci zl brullo (slownie:
................................... ).

2. Naleinosci z tytulu realizacji umo")' Udzielaj~cy zam6wienia wypIaca, za miesi~c poprzedni, w terminie do 14 dni
po dniu dostarczenia przez Przyjmujqcego zam6wienie prawidlowo ")'stawionej faktury wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze sprawozdaniem jest data
wplywu oznaczona prezenta~ Kancelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

3. Natemose za ")'konane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemuzam6wienie na jego rachunek
banko")' wskazany na fakturze. Za dziell zaplaty uznaje si~ dziell obci~~enia rachunku bankowego Udzielaj~cego
zam6wienia.

4. Szacunkowa wartose umo")' wynosi zl brullo (slownie: ),
z zastrzeuniem ~9 us!. 3.

~9
I. Przeci~tna nose punkt6w rozliczenio")'ch do ")'konania w miesi~cu w godzinach pracy poradni wynosi

punkt6w oraz godzin.
2. Wynikaj~ce z us!. 1 zapotrzebowanie na nose zakontraktowanych punkt6w lub godzin udzielania swiadczel\

zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ 2 ust. 1, mo~e ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~
funkcjonowania kom6rki organizacyjnej, w kt6rej realizowane s~ swiadczenia b~d:! zmniejszeniem srodk6w
finanso")'ch uzyskanych od NFZ lub innyeh platnik6w.

3. Udzielaj~cy zam6wienia mo~e powierzye Przyjmujqcemu zam6wienie wi~ksZllnose swiadczell obj~tych niniejsZll
umow~ skutkujqcych przekroczeniem nosci punkt6w wskazanej w usl. 1, zwi~kszeniem ilosci godzin udzielania
swiadczell zdrowotnych, 0 kt6rej mowa w ~ 2 us!. I tub zwi~kszeniem wartosci umo")' wskazanej w ~ 8 us!. 4 w
ramach srodk6w pieni~mych przeznaczonych na ich sfinansowanie pochodzqcych z NFZ tub od innych platnik6w,
jednak nie wi~cej ni~0 20%.
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~ 10
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do skladania miesi~cmych sprawozdali z liczby godzin i punkt6w,

wykonanych swiadczeli zdrowotnych wg wzoru stanowiqcego Zalqcmik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w us!. I skladane sq po zakoliczeniu miesiqca kalcndarzowego oraz po zatwierdzeniu

ich przez Kierownika Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehicmego - ez~sci ambulatoryjnej lub innq osob~ wskazanq
przez Udzielajqcego zam6wienia.

3. Sprawozdania z liczby punkt6w i wykonanych godzin w ramach um6w zawartych przez Szpital Wolski z NFZ,
zatwierdzane sq dodatkowo przez Sekcj~ Rozliczeli Uslug Medycmych nie wcz.sniej nit w terminie 20 dni od
zakoliczenia miesiqca w kt6rym realizowane byly swiadczenia.

~II
Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si~ do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielajqcego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danych i informacji niezb~dnych do przeprowadzenia kontroli,

2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzielajqcego zam6wienie w zwi¥ku z niniejszq umowq
i realizacji pozostalych obowi¥k6w dotyczqcych identytikator6w okreslonych w aktach wewn~trmych Szpitala
Wolskiego,

3) przestrzegania procedur obowiqzujqcych u Udzielajqcego zam6wienia zwiqzanych z wykonywaniem swiadczeli
zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycmej.

p2
Przyjmujqcy zam6wienie nie mote prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczajqcej poza zakres umowy
i konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielajqcego zam6wienia.

~ 13
Przy realizacji zadali obj~tych nmleJszq umowq Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do wsp6lpracy
z personelem medycznym i administracyjnym zatrudnionym przez Udzielajqcego zam6wienia.

p4
1. Z tytulu niniejszej umowy Strony ponoszq odpowiedzialnose solidarnq.
2. Przyjmujqcy zam6wienie ponosi odpowiedzialnose za szkody powstale z przyczyn letqcych po jego stronie,

a w szczeg61nosci wynikajqcych z:
a. niewykonania lub niewlasciwego wykonania obowiqzk6w wynikajqcych z niniejszej umowy,
b. przedstawienia danych stanowiqcych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycmym,
c. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
d. braku realizacji zaleceli pokontrolnych,
e. nieprawidlowego wprowadzania danych zwiqzanych z realizacjq procedur, a wymaganych przez NFZ.

3. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do tqdania od Przyjmujqcego zam6wienie pokrycia szkody wyrzqdzonej
niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmujqcego zam6wienie niniejszej umowy, w tym
m.in. koszt6w swiadczeli nieoplaconych przez NFZ lub innych platnik6w z tego tytulu oraz kar umownych
i obowiqzk6w odszkodowawczych nalozanych na Udzielajqcego zam6wienia przez NFZ lub innych platnik6w
w umowach zawartych z Udzielajqcym zam6wienia.

4. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do tqdania od Przyjmujqcego zam6wienie zaplaty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wymaczonych godzin udzielania
swiadczeli z op6inieniem, zawinione przez Przyjmujqcego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadczeli lub
wczesniejsze opuszczenie miejsca realizacji swiadczeli zdrowotnych. Wysokose kary umownej za katdq rozpocz~tq
godzin~ sp6inienia lub niewykonywania swiadczeli lub wczesniejsze opuszczenie miejsca udzielania swiadczeli
zdrowotnych wynosi 50,00 zl bruno. Za szkody przekraczajqce wysokose ww. kary, Udzielajqcy zam6wienia
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych. W przypadku stwierdzenia powyzszych
naruszeli Udzielajqcy Zam6wienie zastrzega sobie prawo potrqcenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w
fakturach otrzymanych od Przyjmujqcego Zm6wienie

~ 15
Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do:
I) zlotenia polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujqcej szkody b~dqce nast~pstwem

udzielania swiadczeli zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczeli zdrowotnych,
2) utrzymywania przez caly okres obowiqzywania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wartosci

ubezpieczenia okr.slonych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pkt. I,
3) posiadania zaSwiadczenia lekarza medycyny pracy 0 braku przeciwskazali do udzielania swiadczeli obj~tych umowq

w tym w zakresie przepis6w sanitamo-epidemiologicznych, 0 ile taki dokument nie zostal dolqczony do formularza
oferty.

~ 16
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych powziql

wiadomose przy realizacji postanowieli niniejszej umowy i kt6re stanowiq tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu
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przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 L 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekstjedn. Oz. U. z 2022 L, poZ.
1233) oraz pOOlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie z wymogami
obowi¥uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie oswiadcza, 2.e znany jest mu fakt, it trese niniejszej umowy, a w szczeg61nosci przedmiot
umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informacj~ publiczn~ w rozumieniu art. 1 us!. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (tekst jedn. Oz. U. z 2022 r., poz. 902 z p6in. zm.), kt6ra podlega
udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrze2.eniem us!. 3.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie wyrata zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w us!. 2, zawartych w
niniejszej umowie dotyc~cych go danych osobowych w zakresie obejmujqcym imi~ i nazwisko, a takZe inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

4. Ola ce16w zwi¥aDych z realizacjq umowy Udzielaj~cy zam6wienia upOWalnia Przyjmujqcego zam6wienie do
przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy Zam6wienie udzielae b~dzie swiadczen
zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwi¥aDych z realizacj~ zleconych niniejs~ umowq swiadczen zdrowotnych oraz
wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze srOOk6w publicznych. Przetwarzanie danych osobowych przez Przyjmuj~cego
zam6wienie dokonywane jest w formie papierowej oraz elektronicznej na spr~cie informatycznym naleZltcym do
Udzielaj~cego zam6wienia i pOOlega przepisom regulujqcym zasady ochrony danych osobowych i procedurom
obowi¥uj~cym u Udzielaj~cego zam6wienia i z tego tytulu Przyjmujqcy zam6wienie ponosi odpowiedzialnose
wynikajqc~ z ww. przepis6w oraz przepis6w dotyc~cych ochrony danych osobowych. Upowalnienie do przetwarzania
danych osobowych oraz Oswiadczenie podpisane przez Przyjmujqcego zam6wienie stanowiq integraln~ cz~se umowy.

~ 17
I. Przyjmujqcy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczen:

a. przerwy nie przekraczaj~cej I~cznie 26 dni w roku kalendarzowym, 0 kt6rych mowa w ~ 2 us!. 1 przypadajqcych
W okresie obowi'JZYwania umowy, z zastrzezeniem ust. 2,

b. przerwy zwi~nej z potwierdzonym udzialem Przyjmuj~cego zam6wienie w szkoleniach, sympozjach, zjazdach z
zastrzeteniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w us!. 1 wymaga zgOOyUdzielaj~cego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych w dniach, 0 kt6rych mowa w ~ 2

us!. 1 przez Przyjmujqcego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczen spowodowanych
chorob'l, udokumentowanej zaSwiadczeniem lekarskim, 0 He Przyjmuj~cy zam6wienie niezwlocznie powiadomi
o tyro fakcie Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 18
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujqcego zam6wienie - bez prawa do wynagrodzenia - 00
wykonywania swiadczen zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjasniajqcego, w przypadku gdy do
Udzielajqcego zam6wienia wplynie skarga lub zastrzetenie dotyc~ce sposobu wykonywania przez Przyjmujqcego
zam6wienie swiadczen zdrowotnych obj~tych niniejs~ umowq, w tym zwi¥aDych z prowadzeniem dokumentacji
medycznej b~dt przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

~ 19
Umowa ulega rozwi¥aDiu w nast~puj~cych przypadkach.:
1) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia katdej ze Stron z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z przyczyn

stanowiqcych naruszenie istotnych warunk6w umowy, leZltcych po stronie Przyjmuj~cego zam6wienie,
a dotyc~cych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~2.enia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci ijakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umowq terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
C. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielajqcego zam6wienia zgodnie z procedurami przyj~tyroi w

Szpitalu Wolskim, jesli zwiqzane sq one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub przepis6w prawa
regulujqcych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych.

5) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia, jeteli
Przyjmuj~cy zam6wienie narusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy, istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizacji przedmiotu zam6wienia.

6) z dniem nast~puj~cym po dniu, w kt6rym nastqpilo przekroczenie I~cznej szacunkowej wartosci umowy.
7) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku

braku finansowania swiadczen obj~tych umowq przez publicznego platnika (NFZ) lub zmiany przez Platnika zasad
finansowania swiadczen zdrowomych w spos6b uniemotliwiajqcy Udzielajqcemu 2am6wienie dotrzymanie warunk6w
umowy.

~ 20
1. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwi¥aDia umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowy

jeteli Przyjmujqcy zam6wienie raZ<tconaruszyl warunki umowy, tj.:
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1) przeni6s1 prawa i obowilj1:ki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielaj~cego
zam6wienia,

2) nie dotrzymal warunk6w okreslonych w ~ 15 umowy dotyc~cych ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
3) ra4co naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ra"lce naruszenie pozostalych istotnych postanowieri umowy uznaje si~ naruszenie obowi~k6w wynikaj~cych
z ~ 3 i ~ 16 us!. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~cy zam6wienie nie zaniechal pomimo otrzymania od
Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania.

pI
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie rozwiqzaniu umowa zawarta przez Udzielajqcego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0

rozwiqzaniu umowy w tym trybie Udzielajqcy zam6wienia zloZy Przyjmuj~cemu zam6wienie na pismie, niezwlocznie po
uzyskaniu stosownej informacji.

p2
Przyjmujqcy zam6wienie uprawniony jest do rozwi~ia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym. w przypadku ra4cego naruszenia postanowieri niniejszej umowy dotyc~cych zwloki w wyplacie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 8 us!. I, przekraczajqcej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielajqcego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

p3
I. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umowq majq zastosowanie m.in. Kodeks cywilny, przepisy powolane

w niniejszej umowie.
2. Realizacj~ obowi~k6w wynikajqcych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~cy Zam6wienie.

~ 24
Umow~ spor~dzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaldej ze Siron.

~ 2S
Zmiany do umowy dokonywane sq w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

p6
Spory powstale na tIe realizacji niniejszej umowy, kt6rych nie uda si~ zalatwic polubownie, rozpatruje Sqd powszechny
wlasciwy dla siedziby Udzielajqcego zam6wienia.

• niepotrzebne skrei/ic

Przyjmuj~cy zam6wienie: Udzielaj~cy zam6wienia:

Strona S z 6



KlIuzula informae)'jna ROOD
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Og61nego RozpoJZ4<1zc:nia0 Ochronie Danych (RODO) infonnujemy,1:e:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyflskiej Samodzielny Publicrny Zaklad Opieki Zdrowotnej z
siedzib4 przy u1, Kasprzaka 17,01-211 Warsz.8wa;
2) Administrator wyrnaczyl lnspcktora Ochrony Danych, z kt6rym mog4 si~ Panstwo kontaktowac w sprawach przetwanania Paflstwa danych
osobowych za poSrednietwem poczty e1ektronicrncj: iod@wolski.med.pl;
3) Administrator b~dzie przetwanat dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w zw, z art. 26 Ustawy z dnia IS k\.\.'ietnia 2011 r.o
dzialalnMci leczniczej. tj. przetwarzanie jest niezb~dne w celu wykonania urnowy, kt6rej stron4jesl osoba, kt6rej dane dotycl4, lub do podj~ia dzialaft na
tlJdanie osoby, kt6rej dane dotyCl4, przed zawarciem umowy Oral przetwarzanie jest niez~dne do wypelnienia obowi4Zku prawnego ci~cego na
administratorze;
4) Dane osobowe mog4 bye udostc;pnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepis6w prawa, a tak1:e podmiotom, z kt61)mi administrator
zawarl umowcr w zwi4Zku z realizacjll uslug na rzecz administratora (np. kancelari4 pra"n~ dostawc4 oprogramowania, zewncrtrznym audytorem);
5) Administrator nie zamic:rza przekazywac danych osobo",ych do paftstwa trzeciego lub organizacji rnic;dz)narodowej;
6) Wykonawca rna prawo uzyskac kopicr swoich dan)'ch osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnic: z art. 13 ust. 2 RODO infonnujemy, U:
1) Paftstwa dane osobowc: bcrd4 przechowywanc: przcz okres 10 lat od konca roku kalendal7.owc:go, w kt6rym umowa zostala wykonana, chyba 1:e
niezbcrdny bcrdzic:dlu1:Szy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) Wykonawcy przysfuguje prawo dost~pu do trdci swoich danych, ich sprostowania lub ograniC7.enia przetwarzania, a taki.c: prawo do wnic:sienia
sprzeciwu wobec prz.etwarzania, prawo do przenic:sienia danych Oral prawo do lMliesienia skargi do organu nadzorczego, q. Preusa Urzcrdu Ochrony
Danych Osohowych;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. jednakte niezb~dne do zawarcia umowy, Konsekwencj4 niepodania danych osobowych ~dzic: brak
realizacji urnowy~
4) Administrator nie podejrnuje decyzji w sposbb zautomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Wykonawcy.

podpis Przyjmuj~cego zamowienie
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Zalqcznik nr J do umowy na udzie/anie
ambu/aloryjnych iwiadczen zdrowotnych w
zakresie psychoterapii w WCZPSzpilala
Wolskiego

MIESIF,CZNY HARMONOGRAM Z ILOSCI PUNKTOW I GODZIN WYKONANYCH
W CZI;SCI AMBULATORYJNEJ WCZP W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

m iesillc •..••••..•..••..••..•.•• rok .

................................................................................................................................
(irni~i nazwisko Przyjrnuj(Jcego zam6wicnie)

DZIEN: GODZINY 00 - DO SUMA PUNKTOW
W DANYM DNIU:

Razem I Razem pkl-ow: I~odzin:

CZ)' uzupelniono dokumentacj~ szpitalnl}: 0 - tak I 0 - nie .)
oJ _ zaznac~c odpowlednle

............... .. , .. , .. .
piec~t i podpis
Przyjmuj¥:Cgo z.amOwienie

pic:cz~ipodpis osoby zalwierdzaj4cej piec~ ipodpis pracownika

Sekcji Rozliczen Ustug Medycznycb



Zalqcznik nr2 do umolry na udzielanie
ambulatoryjnych iwiadczen zdrowotnych w
zakresie psycho/erapii w WCZP Szpi/ala
Wo/skiego

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z ILOSCI PUNKTOW I GODZIN WYKONANYCH
W CZ~SCI AM8ULATORYJNEJ W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

miesiIIc. ro k .

(irnic; i nazwisko przyjrnuj<Jccgo zarn6wicnic)

DZIEN: GODZINY 00 - DO SUMA PUNKTOW
W OANYM ONIU:

R.zem I R.zem pkl.6w: I~odzin:

ezy uzupelniono dokumeulacj~ szpilalulI: 0 - lak I 0 - uie .)
,.) - zaznac;:yc odpowlednle

p;ec~ ipodpis

Pn:yjmuj~go zamOw;enie
piecz~c ipodpis osoby zatwierdzaj4cej piec~t ipodpis pracownika

Sckcji Rozliczeri Vsrug Medycznych


