
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrelctora Szpitala Wolskiego nr 215/2022

z dnia 05.09.2022 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIEAI\IBULATORYJNYCII SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCII

W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII W CZf;SCI AI\IBULATORYJNEJ WOLSKI EGO CENTRUM ZDROWIA
PSYCHICZNEGO SZPIT ALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE

I. Niniejsze szczeg610we warunki konku",u ofert na udzielanie ambulatoryjnyeh speejalislyeznyeh swiadezen
zdrowolnyeh w zakresie psyehoterapii w ezt;sei ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego
[Poradnia Zdrowia Psyehieznego, Zesp61 Leezenia Srodowiskowego (domowego)J Szpilala Wolski ego,
wykonywanyeh w dni powszednie (od poniedzialku do pi~tku z wyl~ezeniem swi'l!) w godzinaeh praey
ambulatorium (pomit;dzy 08.00 a 21.00) okreslaj~ m. in.:
a) przedmiot konku",u ofert
b) kryteria oeeny ofert
c) wamnki wymagane od oferent6w w Iym zwi¥3ne ze sposobem przygotowania oferty i trybem ieh skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania prolesl6w oraz odwola!\ zwi~zanyeh z tymi ezynnoseiami.

2. \V eelu prawidlowego przygotowania i zlo:ienia swojej oferty, oferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi
inforrnacjamizawartymi w "Szczeg61owych warunkach konkursu ofert".

3. Konku", ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 usl. 1 USlawy z dnia 15 kwielnia 2011 r. 0 dzialalnosei
leezniezej (teksljedn. Oz. U. z 2022 r., poz. 633 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148
us!. I, art. 149, art. 150, art. 151 us!. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 us!. I i 2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004
r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (teksl jedn. Oz. U. z 2021 r., poz.
1285 z p6in. zm.) oraz zar~dzenia Oyreklora Szpita1a Wolskiego Nr 215/2022 r. z dnia 05.09.2022 r. w sprawie
udzielenia zam6wienia na udzielanie ambulatoryjnyeh speejalistyeznych swiadczen zdrowotnyeh w zakresie
psyehoterapii w e"isei ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego [poradnia Zdrowia
Psyehieznego, Zesp61 Leezenia Srodowiskowego (domowego))Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konku",u
ofert na wykonywanie swiadezen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej za~dzeniem.

4. Udzie1aj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed lerminem skladania ofert,
przesuni~cia tenninu skladania ofert, uniewainienia post~powania konkursowego oraz przesunic;cia terrninu
ro25trzygni~cia post~powania w przypadkukonieeznosci uzupclnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczegolowyeh Warunkach Konkursu Ofert" zastosowanie majll
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

6. Ilekroc w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert" oraz w zal~eznikaeh do tego dokumentu jest mowa 0:
1) oferende. to rorumie sit; przez to osobt;, 0 kt6rej mowa art. 26 usl. I Uslawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o dzialalnosci leezniezej, legitymuj~e~ sit; nabyeiem faehowyeh kwalifikaeji do wykonywania swiadezen
zdrowotnyeh objt;lyeh przedmiotem zam6wienia, kl6ryeh kwalifikaeje okrdlone zostaly w rozdziale III pkl. I
niniejszego SWKO;

2) UdzieJaj~eym zamow;en;a - rozumie sit; przez to Szpital Wolski im. dr Anny Goslynskiej Samodzielny
Publiezny zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty • rozumie sit; przez to obowi~uj~ey formularz oferty przygotowany przez Udzielaj~cego
zamowienia. stanowi'lcy zalatcznik nr 3 do zarz<:}dzeniawskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych";

4) swiadezeniach zdrowolnych - rorumie sit; przez to swiadezenia, 0 kl6ryeh mowa wart. 5 pk!. 40 Ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych obejmuj'tce specjalistyczne
swiadczenia zdrowotne w zakresie psyehoterapii w cZlfsci ambulatoryjnej \VeZp - Poradni zdrowia
psychicznego i Zespole Leczcnia Srodowiskowego (domowego) wykonywane w dni powszednie od
poniedzialku do pi~tku z wyl~ezeniem swi~t (pomit;dzy 08.00 a 21.00) w godzinaeh praey ambulatorium w
szczeg61nosci dla os6b b~d'tcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh; CPV 85121270-6

5) umowie - rozumie siC;przez to wwr umowy opracowany przez Udzielaj'tcego zam6wienia, stanowillcy
zal~eznik nr 4 do zar~zenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6lnyeh";

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

RozdziallI. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
I. Przedmiotem postt;powania konkursowego jest wykonywanie ambulatoryjnyeh speejalistyeznyeh swiadezen

zdrowotnych w zakresie psychoterapii w czc;sci ambulatoryjnej \Volskiego Centrum Zdrowia Psychicmego
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[Poradnia Zdrowia Psyehieznego, Zesp61 Leezenia Srodowiskowego (domowego)] Szpitala Wolskiego, w dni
powszednie (od poniedzialku do pi~tku z wyl~ezeniem swi'll) w godzinaeh praey ambulatorium.

2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia 01.10.2022 r.
do dnia 30.09.2024 r.

3. l.~cma szacunkowa Hezba godzin obj~tazam6wieniem wynosi przeciertnie w miesi~cu160 godzin.
4. L~ezna szaeunkowa liezba punkt6w NFZ do wykonania przeei~tnie w miesi~eu wynosi 2587 pkt.
5. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostanie wybrana 3 najkorzystniejsze oferty, zapewniaj~e

wyezerpanie Iiezby punkt6w wskazanyeh w pkt. 4, zawieraj~ea propozyeje eenowe znajduj~e pokrycie w wielkosci
~rodk6wprzemaczonych na sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.

6. Udzielaj~ey zam6wienia, uwzgl~dniaj~e warunki realizaeji zam6wienia zawarte w zlownyeh ofertaeh zastrzega
sobie prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych Z oferentami wylonionymi w wyniku
niniejszego postc;powania konkursowego. ilosci godzin prze1ll8czonych do realizacj i przedmiotu zam6wienia,
przypadaj~eyeh do wykonania przez danego oferenta.

7. Szezeg610we warunki wykonywania swiadezen okreslaj~ odpowiednie przepisy, a w szezeg61nosci 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 mote si~ zapoznae w siedzibie
Udzielaj~eego zam6wienia.

RozdziallIl. WARUNKI WYMAGANE 00 OFERENT6w
I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~ey odpowiednie kwalifikaeje i dysponuj~ey uprawnieniami do wykonywania

swiadczen zdrowotnych objcrtych przedmiotem niniejszego postc;powania konkursowego, tj. osoba kt6ra z godnie
z Rozporz.ildzeniem l\linistra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 f. W sprawie swiadczen gwarantowanych z
zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzaletnien jest osob~ ubiegaj~c~si~ 0 otrzymanie certyfikatu
psychoterapeuty tj. posiada zaswiadczenie 0 posiadaniu statusu osoby uczestniczJlcej, co najmniej dwa lata
w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddzialywan psychoterapeutycznych majJtcych zastosowanie w
leczeniu zaburzen zdrowia oraz posiada tytul zawodowy lekarza lub magistra piel~gniarstwa, lub
psychologii, Jub pedagogiki, lub resocjalizacji lub socjologii (warunek formalny przyj~cia oferty).

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

3. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna, zlowna zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadezenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresei formularza ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zlozenie ofert altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSionymi w "Szezeg6l0wyeh warunkaeh konkursu ofert"

na fonnularzu udostcrpnionym przez Udzielaj'lcego zam6wienia.
2. Minimalna liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych przez jednego oferenta

miesicrcznie nie powinna bye mniejsza niz 40 godzin.
3. Minimalna liczba punkt6w NFZ do wykonania przecit;tnie w miesi~cu przez jednego oferenta wynosi

646 punkt6w.
4. Oferenci ponos14 wszelkie koszty zwilJZ3ne z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
5. Ofert~ stanowi wypeJniony formularz oferty wg zal'lczonego wzoru wraz zal'lcznikami wymienionymi

w formularzu oferty.
6. Oferta winna bye spor~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
7. Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki naleZy sporz~zie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,

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

dokonane jedynie poprzez przekre!lenie b1~dnego zapisu i umieszczenie obok niego ezytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wyeofa.: zlozon~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlozenie now
oferty zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zlownej wezesniej. Wyeofanie ofert
nastr;puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielajllccgo zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez
zlozenie nowej lub wyeofaniu oferty moze nast~pie nie p6iniej jednak niz przed uplywem terminu skladania ofert.
Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. II stosuje sicrodpowiednio.

II. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~eznikami naleZy umieseie w zamkni~tej kopereie opatrzonej napisem: ,,Konkurs
na specjalisfyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii W CZfsciambulatoryjnej Wolskiego Centrum
Zdrowia PSj'chicUlego {Poradnia Zdrowio Psj'chicznego, ZespOi Leczenia Srodowiskowego (domowego)f
Szpltaia IVo/skiego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.
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12. Udzielajllcy zam6wienia zastrzega, it niejest moiJiwe lllczenie swiadczenia usrug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie
stosunku pracy zawartym z Udzielaj'lcym zamowienia.

13. Oferta zlozona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwiqzal w okresie 5 lat poprzedzajljCyeh ogloszenie
niniejszego post'rpowania rozwi'lzal umow~ na udziclanie swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym przedmiotem
niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le4cych po stronie oferenta . podlega
odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH I'RZEZ OFERENTA
I. W eelu uznania, ze oferta spelnia wymagane warunki, oferent wbowiqzany jest dolqezy~ do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumenty,o kt6ryeh mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii

poswiadewnej przez siebie za zgodnos~ z oryginalem.
3. W eelu sprawdzenia autentyeznosei przedlozonyeh dokument6w Udzielajqey zam6wienia moze za4da~ od

oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdwnej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest
nieezytelna lub budzi wqlpliwosei co do jej prawdziwosei.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ nalezy z10zyc w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. 10 a w terminie do dnia 12.09.2022 r, do

godz.12.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielajqeego zam6wienia uprawniony jest Dzial

Kadr i Szkolell, tel. 022-38.94-888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\
Oferent zwiqzany jest ofertq do 30 dni od daty up/ywu lerminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A
1. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielajqey zam6wienia powoluje komisj~ konkursowq.
2. Szezeg610we zasady praey komisji konkursowej i tryb posl~powania okreSla "Regulamin praey Komisji

konkursowej" obowiqzujqey na podstawie zarzqdzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowiell og6Inyeh".
3. Czlonkiem komisji nie mote bye osoba podlegajqea wylqezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanyeh w

"Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie konieeznosei wylqezenia ezlonka komisji konkursowej z przyezyn, 0 kt6ryeh mowa w Regulaminie praey

komisji konkursowej, nowego ezlonka komisji powoluje Udzielajqey zam6wienia.
5. Udzielajqey zam6wienia nie powoluje nowego ezlonka komisji konkursowej, 0 ile komisja konkursowa liezy~

b~dzie, pomimo wylqezeniajej ezlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielajqey zam6wienia wskazuje nowego przewodniezqeego, jeSli wylqezenie ezlonka komisji konkursowej

dotyezy osoby pelniqeej t~ funkej~.
7. W przypadku s\Wierdzenia przez Komisj~ konkursowq brak6w formalnyeh w zlozonej ofereie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach na zewn~trmej
stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podajqe nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta. stwierdzone w ofcrcie braki oraz ostateczny tennin ich usuniftCia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj~ 0 odrzuceniu
oferty na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolski ego pod adresem www.wolski.med.pl wskazujilc nazwc;
(imi~ i nazwisko) skladajqeego odrzuconq ofert~ oraz przyezyn~ odrzueenia oferty.

RozdziallX. MIEJSCE I TERM IN OTW ARCIA OFERT
Olwareie z1ozonyeh ofert nastqpi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konfereneyjna
w dniu 12.09.2022 r.o godzinie 12.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAM6WIENIA CENA
JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielajqeego zam6wienia maksymalna kwota (bez podatku VAT rownowamajest eenie neno)

nalemosei za jeden punkt rozliezeniowy wykonany, prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ
wynosi: 5,50 zl brullo - zajeden punkt NFZ.

2. Cena wskazana w pkt. I zostala przyj~ta w oparciu 0 wielkoSc srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie
swiadczen b~dilcychprzedmiotem zamowienia.

3. Oferty zawierajqee eeny przekraezajljCe kwot~ wskazanq w pkt. 1 uznaje si~ za nieodpowiadajqee wymogom
formalnym i podlegajqee odrzueeniu.
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Liczb. punkt6w

1 kt.
2 kt.
3 kt.
4 kt.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oeeny

1. Doswiadezenie - 40%
2. Cena. 60%

Maksymalna \iezba punkt6w za oeen~ oferty wynosi: 3,4 pkt.

Ad. I. Doiwladezenle dla swiadezen
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny w ramaeh kryterium jakosci udzielanyeh iwiadezen bierze pod uwag~
doswiadezenie oferenta wynikaj~ee ze statu zawodowego zwi~ego z udzielaniem swiadezen w zakresie
psyehoterapii indywidualnej.
Dokonuj~e oeeny jakosci na podstawie oswiadezenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje
oferentowi od 0 do 4 kt. Z odnie z nast u' c schematem:
Stat zawodowy zwillzan)' z udziclanicm iwiadczen w zakrcsic ps)'chotcrapii ind)'l"idualnej i1lub
ru owe" lub/i
2 .3 lat
4 • 5 lat
6 -7 lat
o U. 81at

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

Ad. I. Cena'
Komisja Konkursowa dokonuje oeeny oferty pod wzgl~dem proponowanej przez oferenta eeny za I punkt wykonany,
prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ i przyznaje oferentowi od 1 do 3 pkt .• zgodnie
Z onii:s i zalozeniami:
Pro onowana cena dis unkt6w
4,51 - 5.50
4,01- 4,50
3,50- 4,00

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 swiadezen b~d~cyeh
przedmiotem post~powania, tj. odpowiednio powytej 5,50 zl brulto za 1 pkt NFZ, oferty takie b~d~ podlegaly
odrzuceniu.
Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe ponizej odpowiednio 3,50 zl brulto za I punk! NFZ zostan~ uznane za oferty
zawieraj~ce ra4co nisk~ een~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzueeniu.

, cena O[erenta hezpodatku VAT jest rownowatnajest cenie nella

Dcena koncowa orerty zostanie wyliczona wg nast~puhcego wzoru:

O. LpD x 40% + LpC x 60%
gdzie:
o -oeena oferty poszczegd/nego pakietu
LpD ./iczba punk/ow wynikajqca Z oceny doiwiadczenie proponowanej przez oftrenta
LpC - /iczba punk/ow wynikajqca Z oceny ceny proponowanej przez oftrenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygni~cie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku post~powania konkursowego

zapewniaj~cych realizacj~ zapotrzebowania Udzielaj~cego 1.am6wienia odnosnie ilosci godzin wykonywania
swiadezen stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyska\i I~eznie ze wszystkich kryteri6w najwi~ks~ ilos.:
punkt6w.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofert oglasza si~ w miejscu i tenninie okreslonym w ogloszeniu 0 konkursie ofert, na
tablicy ogloszen w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia oraz na zew"';trznej stronie intemctowej Udzielaj<}cego
zam6wienia, podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsee zamieszkania i adres) OferentalOferent6w,
kt6rzy zosta\i wybrani.
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3. Tennin rozstrzygni,cia ofert wyznacza si, na dzien 21.09.2022 r. 0 godzini. 12.30.
4. Oferentom wybranym w wyniku postc;powania konkursowego Udzielaj~cy zamowienia wskazuje term in

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowae do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewatoienie post,powania

konkursowego w przypadkach okreslonych w Regulaminie pracy Komisji konkurliowej.
6. W przypadku przekroczenia liczby godzin obj,tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku

wyboru wi,kszej ilosci oferent6w ze wzgl,du na koniecznose uwzgl"dnienia ofert spelniaj~cych kryteria oeeny
ofert os tym sarnym poziomie punktowym, Udzielajqcy zamowienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowach
zawartyeh w tym oferentami takiej ilosci godzin wykonywania swiadezen, kt6ra umoiliwi dostosowanie warunk6w
umowy do zapotrzebowania Udzielajqcego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLAWCZE
I. W toku post,powania konkurliowego. jednakze przed rozstrzygni"eiem konkursu. oferent moze zloZye do komisji

konkursowej w tenninie 7 clui roboczych ad dnia dokonania zaskarZonej czynnosci, w formie pisemnej
umotywowany protest.

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

skladaj,!cemu protest, Nieuwzglc;dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu postr;powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba i.e z trdci protestu wynika.

ze jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl"dnienia protestu komisja pOWlarza zaskarzon~ ezynnose.
6. Oferent, moze zloZye do Udzielaj~eego zam6wienia odwolanie dotye~ee rozstrzygni"cia konkursu w ci~gu 7 dni

od dnia ogloszenia 0 rozstrzygnic;ciu.
7. Odwmanie zlozone po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w tenninie 14 dni od dnia jego otrzyrnania. Wniesienie odwolania wstrzyrnuje

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

a)wyb6r trybu post"powania;
b) niedokonanie wyboru swiadczeniodawcy;
c) uniewaznienie postc;powania w sprawie zawarcia umowy 0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenly dotye~ee post"powania konkurliowego przeehowywane s~ w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia.

'lober! MazDr
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Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr 2 J 5/2022

z dnia 05.09.2022 r.

Warszawa, dn ia .

Szpital Wolski im. cir Anny Gostynskiej
Samodzielny Publiczn)' Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Warszawie
ul. M. Kasprzaka 17
01 - 211 Warszawa

OF E R TA

na udziclanie ambulatoryjnych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie

psychotcrapii w cz'tsci ambulatoryjncj Wolskiego Centrum Zdrowia Psychiczncgo [Poradnia

Zdrowia Psychicznego, Zesp611eczcnia Srodowiskowego(domowego») Szpitala Wolskicgo

Imi~ i Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr dyplomu potwierdzaj~eegokwalifikaeje zawodowe .

Data rozpoez<;eia dzialalnosei wg eElDG .

NIP REGON .

Nr telefonu e-mail .

Adres zamieszkania .

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

Pnedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie ambulatoryjnyeh specjalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w

zakresie psyehotcrapii w ez~sci ambulatoryjncj Wolskiego Centrum Zdrowia Psychieznego IPoradnia Zdrowia

Psychiczncgo, Zespol leczenia Srodowiskowego(domowego)] Szpitala Wolskiego zgodnie z pncdmiotem

zamowienia wskazanym w Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert, na zasadach okreSlonych we wzone

umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:
I. Zapozna/ si~ z tresci~ ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg6/owymi warunkami konkursu ofert" oraz projektem umowy i

nie zglasza zastrzezen.

2. Swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem udzielae b~dzic w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie, w
miejseu wskazanym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz przy utyciu sprz~tu naleZlleego do Udzielaj~cego

zam6wienia.
3. Swiadczen zdrowotnych udzielae b~dzieosobiseie.
4. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnej (OC) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~

w wysokosci (minima/no kwofa ubezpieczenia nie mote
bye mniejsza nit 30 000 euro zajedno zdarzenie i /50 000 euro na wszystkie zdarzenia).
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5. OSwiadeza, it Szpital Wolski nie rozwiqzal z nim w okresie 5 lat poprzedzajljCyChogloszenie niniejszego posl'rlJOW<lIlia

umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnych w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie

natyehmiastowym z przyczyn letJjcych po stronie oferenta.

6. Deklaruje Iiczb~ godzin oraz liczb~ punkt6w w miesiqeu udzielania swiadezen zdrowotnyeh

obj~tych niniejszym post~powaniem konkursowym.

7. Proponuje wysokose stawki w kwoeie zI nello (r6wnowatne z brullo) za 1 punkt rozliczeniowy

wykonany, prawidlowo sprawozdany i wskazany do zaplaty przez NFZ.

8. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zalqcznikami od nr 2a do or .

9. Oswiadeza, it swiadczen zdrowotnyeh w zakresie psychologii udzielal przez okres .Iat zgodnie z

zalqczonym wykazem i zobowiqzuje si~ do okazania na tJjdanie Udzielajqcego zam6wienia dokument6w

potwierdzajqcych wskazanq ilose lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:,
I. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG - zal. nr J.

2. Kopie dokument6w dotyezqcych posiadanych kwalifikacji:

zaswiadczenie 0 posiadaniu stalUsu osoby uczestniezqcej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w

zakresie oddzialywali psyehoterapeutyeznych majqcych zastosowanie w leezeniu zaburzeli oraz jednoczesnie

osoby te posiadajq tytul zawodowy lekarza lub magistra piel~gniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii

oraz pracujq pod nadzorem superwizora - zal. nr 2a.

inne dokumenty potwierdzajqce kwalifikaeje i doswiadczenie zawodowe -zal. nr 2b, 2e, 2d, ... ild.

3. Wykaz podmiot6w, w kl6rych oferent udzielal swiadczen zdrowotnych w zakresie psychoterapii z podaniem

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

4. Kserokopia polisy OC - zal. nr 4,

5. ZaSwiadezenie lekarza medyeyny praey 0 braku przeciwwskazali do udzielania swiadczeli obj~tyeh post~powaniem

konkursowym oraz w tym w zakresie przepis6w sanitarno-epidemiologieznych - zal. nr 5.

Oswiadezenie oferenta w zakresie wypelnienia obowiqzk6w informaeyjnyeh przewidzianyeh wart. 13 lub arl. 14
RODO

Oswiadezam, ze wypelnilem obowiqzki infonnaeyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO' wobee os6b fizyeznyeh,
od kt6ryeh dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia w
niniejszym posl~powaniu'.

(podpis ipieezfc o/eren/a)

I rozporz<Jdl.enie Parlamcntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 f. W sprawie ochrony os6b fizycmych w
zwiqzku z przetwarzaniem danyeh osobowyeh i w sprawie swobodnego przcplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE
(og6lne rozp0l'Zljdzenie0 ochronic danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, sIr. 1).
• W przypadku gdy wykonawca nie pr7.ekazujedanych osobowych innych oii bezposrednio jego dotyCZllcych lub zachodzi \\)'Il:}czenie
stosowania obowi¥ku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODD treSci oswiadczenia \\')'konawca nie sklada
(usuni.;eie treSci oswiadczenia np. przezjego wykrcSlenie).
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Zalqcznik nr 4 do zorzqdzenia
Dyreklora Szpilala Wolskiego nr 215/2022

z dnia 05.09.2022 r.

WZORUMOWY
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII W CZF,SCI AMBULATORYJNEJ WCZP SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu •••••..... 2022 r. w Warszawie

Szpitalem Wolskim im. dr Anny GostyJiskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z
siedzib~ w WarslOwie, adres: ul. M Kasprzaka 17,01-211 WarslOwa, wpisanym do rejestru stowarzyszeJi, innyeh
organilOcji spoleeznyeh i lOwodowyeh, fundaeji oraz samodzielnyeh publieznyeh lOklad6w opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru S~dowego prowadzonego przez S~d Rejonowy dla m. 51. WarslOWY w Warszawie, XIII Wydzial
Gospodarezy Krajowego Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288, REGON 011035381. NIP 527-10-45-483,
reprezentowanym przez: Roberta Mazura • Oyrektora
zwanym dalej Udzielaj~eym lOm6wienia

a
Panem/~ ................• prowad~eyrnl~ dzialalnosc gospodare~ pod firm~ " ", na podstawie wpisu do
Centralnej Ewideneji i Informaeji 0 Ozialalnosci Gospodarezej z siedzib~ pod adresem: ,
Posiadaj~eyrnl~ NIP i REGON .
Zwanyrnl~ dalej Przyjmuj~eym zamowienie

I~eznie zwanymi Stronami.

Przyjrnujqcy zarnowienie zoslal wybrany w wyniku konkursu o/ert na udzielanie specjalistycznych iwiadczen
zdrowolnych przez podrnioty okreilone w arl. 26 usl. 1 uSlawy z dnia 15 kwielnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (Ieksl
jedn. Dz. U. z 2022 r.. poz. 633 z pOin. zrn.).

~I
1. Przedmiotem D1D1ejszej umowy jest wykonywanie ambulatoryjnyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w

lOkresie psyehoterapii, a w szezeg61nosci prowadzenie sesji psyehoterapii indywidualnej i grupowej wykonywane pod
nadzorem osoby posiadaj~eej eertyfikat psyehoterapeuty wskalOnej przez Udzielaj~cego lOm6wienia 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
szezegolnosci 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. Przyjmuj~ey lOm6wienie zobowi¥uje si~ do wykonywania ambulatoryjnyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh
w lOkresie psyehoterapii zwanyeh dalej swiadezeniami zdrowotnymi, w szezeg61nosei udzielania swiadezen
zdrowotnyeh pod nadzorem osoby posiadaj~eej eertyfikat psyehoterapeuty w ramaeh ambulatoryjnej opieki
speejalistyeznej w e~sei 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 wyrnogami okreslonymi w rozpor~dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.06.2019 r. (Oz.U. 2019
poz. 1285) w sprawie swiadezen gwarantowanyeh z lOkresu opieki psyehiatryeznej i leezenia uzalemien oraz w
Zar~dzeniu Nr 7120201050Z Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 styeznia 2020 r. w sprawie okreSlenia
warunk6w lOwierania i realizaeji um6w 0 udzielanie swiadezen opieki zdrowotnej w rodlOju opieka psyehiatryezna i
leezenie uzalemien z p6miejszymi zmianami.

P
I. Przyjmuj~ey lOm6wienie zobowi¥uje si~ do wykonywania speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh, kt6ryeh mowa

w ~ I usl. 2 w dniaeh i godzinaeh okreSlonyeh w harmonogramie, stanowi~eym Zal~eznik nr I do niniejszej umowy,
spor~dlOnym miesi~eznie w formie pisemnej, uzgodnionym z Kierownikiem Wolskiego Centrum Zdrowia
Psyehieznego, lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~eego lOm6wienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6ryeh mowa w usl. I podlegaj~ kaidorazowo lOtwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~eego lOm6wieni •• przed rozpoe~ciem miesi~ea, kt6rego dotye~.

p
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do wykonania uslug. 0 kt6ryeh mowa w ~ I niniejszej umowy i oswiadeza, ii
wykonywac je b~dzie z zaehowaniem naleiylej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied~ i standardarni post~powania
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obowill',uj~cymi w zakresie psychologii i psychoterapii, na zasadach wynikaj~cych z ustawy 0 dzialalnosci leczniczej (tekst
jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z p6in. zm.), ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w
publicznych (tekstjedn. Dz. U z 2021 r., poz. 1285 z p6in. zm) oraz rozporz~dzen wykonawczych do WW. ustawy, ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z pMn. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z p6in. zm.) i innych przepis6w reguluj~cych zasady
udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie b~d~cych przedsi~biorcami w zakresie obj~tym
przedmiotem zam6wienia oraz ustawy 0 ochronie danych osobowych i innych przepis6w reguluj~cych zasady
wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie b~d~cych
przedsi~biorcami.

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

w siedzibie Szpitala Wolskiego, przy uZyciu sprz~tu medycznego oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu
znana! z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~cego zam6wienia najp6iniej w dniu rozpoc~cia udzielania
swiadczen', stanowi~cych wlasnose Udzielaj~cego zam6wienia Spr~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do
wykonywania swiadczen obj~tych umow~.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do korzystania z pomieszczen oraz spw;tu i aparatury medycznej,
nale1/jcych do Udzielaj~cego zam6wienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sp~tu medycznego nale1/jcego do
Udzielaj~cego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialal\ zawinionych przez Przyjmuj~cego zam6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dni •............... r. do dni •................ r.

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

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

2. Na 1/jdanie Udzielaj~cego zam6wienia Przyjmuhcy zam6wienie zobowi¥any jest do przedstawienia dokument6w
wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~cego
zam6wienia.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz dokumentacji
wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi¥uj~cymi w podmiotach leczniczych nie b~d~cych przedsi~biorcami
oraz przepisami i zasadami obowi¥uj~cymi u Udzielahcego zam6wienia, w tym z uZyciem systemu informatycznego
Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~cymi procedur zwi~nych z ochron~ danych osobowych.

~8
I. Za zrealizowane swiadczenia zdrowotne na rzecz os6b uprawnionych do swiadczen na podstawie umowy zawartej

pomi~dzy Szpitalem Wolskim a NFZ Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~cznie w kwocie
stanowi~cej iloczyn Iiczby wykonanych, prawidlowo sprawozdanych i wskazanych do zaplaty przez NFZ punkt6w
rozliczeniowych w godzinach pracy -Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego - c~sci ambulatoryjnej, zgodnie ze
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10 • przez stawk~ za I punkt wwysokosci zl brulto (slownie:
................................... ).

2. Naleznosci z tytulu realizacji umowy Udzielaj~cy zam6wienia wyplaca, za miesi~c poprzedni, w terminie do 14 dni
po dniu dostarczenia przez Przyjmuj~cego zam6wienie prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze sprawozdaniem jest data
wplywu oznaczona prezentat~ Kancelarii Gl6wnej Szpitala Wolskiego.

3. Naleznose za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6wienie na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci~tenia rachunku bankowego Udzielaj~cego
zam6wienia.

4. Szacunkowa wartose umowy wynosi •................................................ zl brulto (slownie: ),
z zastrzeteniem ~ 9 usl. 3.

~9
I. Przeci~tna ilose punkt6w rozliczeniowych do wykonania w miesi~cu w godzinach pracy poradni wynosi

punkt6w oraz godzin.
2. Wynikaj~ce z usl. I zapotrzebowanie na ilose zakontraktowanych punkt6w lub godzin udzielania swiadcze'

zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ 2 usl. I, mo:re ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj
funkcjonowania kom6rki organizacyjnej, w kt6rej realizowane s~ swiadczenia b~di zmniejszeniem srodk6w
finansowych uzyskanych od NFZ lub innych platnik6w.

3. Udzielaj~cy zam6wienia mote powierzye Przyjmuj~cemu zam6wienie wi~ks~ ilose swiadczen obj~tych niniejs~
umow~ skutkuj~cych przekroczeniem ilosci punkt6w wskazanej w usl. I, zwi~kszeniem ilosci godzin udzielania
swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rej mowa w ~ 2 usl. 1 lub zwi~kszeniem wartosci umowy wskazanej w ~ 8 usl. 4 w
ramach srodk6w pieni~znych przeznaczonych na ich sfinansowanie pochod~cych z NFZ lub od innych platnik6w,
jednak nie wi~cej nit 0 20%.
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~10
1. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~y jest do skladania miesi~cznych sprawozdan z liczby godzin i punkt6w,

wykonanych swiadczen zdrowotnych wg wzoru stanowi~cego Zal~cznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w us!. I skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po zatwierdzeniu

ich przez Kierownika Wolskiego Centrum ldrowia Psychicznego - c~sci ambulatoryjnej lub inn~ osob~ wskazan~
przez Udzielaj~cego zam6wienia.

3. Sprawozdania z liczby punkt6w i wykonanych godzin w ramach um6w zawartych przez Szpital Wolski z NFl,
zatwierdzane s~ dodatkowo przez Sekcj~ Rozliczen Uslug Medycznych nie wczesniej niz w terminie 20 dni od
zakonczenia miesi~ca w kt6rym realizowane byly swiadczenia.

~1I
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do:

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

2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzielaj~ccgo zam6wienie w zwi¥ku z niniejs~ umow~
i realizacji pozostalych obowi¥k6w dotyc~cych identyfikator6w okreslonych w aktach wewn~trznych Szpitala
Wolskiego,

3) przestrzegania procedur obowi~zuj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia zwi~zanych z wykonywaniem swiadczen
zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

~12
Przyjmuj~cy zam6wienie nie moze prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczaj~cej poza zakres umowy
i konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 13
Przy realizacji zadail obj~tych nmleJs~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~any jest do wsp6lpracy
z personelem medycznym i administracyjnym zatrudnionym przez Udzielaj~cego zam6wienia.

p4
1. l tytulu niniejszej umowy Strony ponos~ odpowiedzialnosc solidarn~.
2. Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn leZllcych po jego stronie,

a w szczeg61nosci wynikaj~cych z:
a. niewykonania lub niew/aSciwego wykonania obowi~k6w wynikaj~cych z niniejszej umowy,
b. przedstawienia danych stanowi~cych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
c. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
d. braku realizacji zalecen pokontrolnych,
e. nieprawid/owego wprowadzania danych zwi~nych z realizacj~ procedur, a wymaganych przez NFl.

3. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do Zlldania od Przyjmuj~cego zam6wienie pokrycia szkody wyrz~dzonej
niewykonywaniem lub niewlaSciwym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zam6wienie niniejszej umowy, w tym
m.in. koszt6w swiadczen nieoplaconych przez NFl lub innych platnik6w z tego tytulu oraz kar umownych
i obowi~k6w odszkodowawczych nalozonych na Udzielaj~cego zam6wienia przez NFl lub innych platnik6w
w umowach zawartych z Udzielaj~cym lOm6wienia.

4. Udzielaj~cy lOm6wienia uprawniony jest do z~dania od Przyjmuj~cego zam6wienie lOplaty kary umownej za
niezgodne z harrnonogramern realizowanic przedmiotu umov..y, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych godzin
z op6inieniem, lOwinione przez Przyjmuj~cego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadczen lub wczesniejsze
opuszczenie miejsca real ilOcji swiadczen zdrowotnych. Wysokosc kary umownej za ka:l:d~ rozpocz~~ godzin~
sp6inienia lub niewykonywania swiadczen lub wczesniejsze opuszczenie miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych
wynosi 50,00 zl brulto. la szkody przekraczaj~ce wysokosc ww. kary, Udzielaj~cy lOm6wienia uprawniony jest do
dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych. W przypadku stwierdzenia powytszych namszen Udzielaj~cy
Zam6wienie zastrzega sobie prawo pot~cenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturach otrzymanych
od Przyjmuj~cego lm6wienie

~ 15
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do:
I) zlozenia polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj~cej szkody b~d~ce nast~pstwem

udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen zdrowotnych,
2) utrzymywania przez caly okres obowi~wania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wartosci

ubezpieczenia okreslonych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pkt. I,
3) posiadania zaswiadczenia lekarza medycyny pracy 0 braku przeciwskazan do udzielania swiadczen obj~tych umow~

w tym w lOkresie przepis6w sanitarno-epidemiologicznych, 0 ile taki dokument nie zostal dol~czony do formularza
oferty.
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p6
l. Przyjmuj~cy ZJlIIl6wienie zobowi~zuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, a kt6rych powzi~l

wiadomosc przy realizacji postanowieli niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. a zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., paz.
1233) oraz padlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy a ochronie danych osobowych, zgodnie z wymogami
obowi~uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie oswiadcza, tl: znany jest mu fakt, ii tresc niniejszej umowy, a w szczeg61nosci przedmiot
umowy i wysokosc wynagrodzenia stanowi~ informacj~ publiczn~ w rozumieniu art. I us!. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. a dost~pie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 z p6in. zm.), kt6ra podlega
udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeieniem ust. 3.

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

4. Dla cel6w zwi~zanych z realizacj~ umowy Udzielaj~cy zam6wienia upowainia Przyjmuj~cego zam6wienie do
przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy Zam6wienie udzielac b~dzie swiadczeli
zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwi~nych z realizacj~ zleconych niniejs~ umow~ swiadczeli zdrowotnych oraz
wymaganych stosownymi przepisami ustawy a prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych. Przetwarzanie danych osobowych przez Przyjmuj~cego
zam6wienie dokonywane jest w formie papierowej oraz elektronicznej na sprz~cie informatycznym nale~cym do
Udzielaj~cego zam6wienia i podlega przepisom reguluj~cym zasady ochrony danych osobowych i procedurom
obowi~j~cym u Udzielaj~cego zam6wienia i z tego tytulu Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi adpowiedzialnosc
wynikaj~cq z ww. przepis6w oraz przepis6w dotyc~cych ochrony danych osobowych. Upowainienie do przetwarzania
danych osobowych oraz Oswiadczenie podpisane przez Przyjmuj~cego zam6wienie stanowi~ integraln~ c~sc umowy.

~ 17
1. Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczeli:

a. przerwy nie przekraczaj~cej l~cznie 26 dni w roku kalendarzowym, a kt6rych mowa w ~ 2 us!. 1 przypadahcych
W okresie obowiwwania umowy, z zastrzezeniem ust. 2,

b. przerwy zwi~nej z potwierdzonym udzialem Przyjmuj~cego zam6wienie w szkoleniach, sympozjach, zjazdach z
zastrzeieniem us!. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, a kt6rej mowa w us!. 1 wymaga zgody Udzielaj~cego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczeli zdrowotnych w dniach, a kt6rych mowa w ~ 2

us!. 1 przez Przyjmuj~cego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczeli spowodowanych
chorob", udokumentowanej zaSwiadczeniem lekarskim, a ile Przyjmuj~cy zam6wienie niezwlocznie powiadomi
a tym fakcie Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 18
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia PrZY.imuj~cego zam6wienie - bez prawa do wynagrodzenia - ad
wykonywania swiadczeli zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjasniaj~cego, w przypadku gdy do
Udzielaj~cego zam6wienia wplynie skarga lub zastrzetl:nie dotyc~ce sposobu wykonywania przez Przyjmuj~cego
zam6wienie swiadczeli zdrowotnych obj~tych niniejs~ umow~, w tym zwi~ych z prowadzeniem dokumentacji
medycznej b~d:t przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

~ 19
Umowa ulega rozwi~niu w nast~puj~cych przypadkach.:
1) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kaidej ze Stron z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem tygadniowego okresu wypowiedzenia z przyczyn

stanowi~cych naruszenie istotnych warunk6w umowy, le~cych po stronie Przyjmuj~cego zam6wienie,
a dotyc~cych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczeli, zaw~ienia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umow~ terminie wymaganych sprawozdali i informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udziclaj~cego zam6wienia zgodnie z procedurami przyj~tymi w

Szpitalu Wolskim, jeW zwi~zane s~ one z naruszeniem postanowieli niniejszej umowy lub przepis6w praw
reguluj~cych zasady wykonywania swiadczeli zdrowotnych.

5) w wyniku oswiadczenia Udzielajl:lcego zam6wienia z zachowaniem miesicrcznego okresu wypowiedzenia. jetel
Przyjrnuj'lcy 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 nast~pilo przekroczenie l~cznej szacunkowej wartosci umowy.
7) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku

braku finansowania swiadczeli obj~tych umow~ przez publicznego platnika (NFZ) lub zmiany przez Platnika zasad
finansowania swiadczeli zdrowotnych w spos6b uniemoiliwiaj~cy Udzielaj~cemu Zam6wienie dotrzymanie warunk6w
umowy.
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po
1. Udzielaj~cy zam6wienia upra\miony jest do rozwi~zania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym,

jeteli Przyjmuj~cy zam6wienie r~co naruszyl warunki umowy, tj.:
1) przeni6s1 prawa i obowi¥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) r~co naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za r~ce naruszenie pozostalych istomych postanowieri umowy umaje si~ naruszenie obowi¥k6w wynikaj~cych
z ~ 3 i ~ 16 ust. 1 niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~cy zam6wienie nie zaniechal pomimo otrzymania od
Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania.

~ 21
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie rozwi~niu umowa zawarta przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0

rozwi~niu umowy w tym trybie Udziclaj~cy zam6wienia zloty Przyjmuj~cemu zam6wienie na pismie, niezwlocmie po
uzyskaniu stosownej informacji.

p2
Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku r~cego naruszenia postanowieri niniejszej umowy dotyc~cych zwloki w wyplacie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 8 ust. 1, przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim wczeSniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielaj~cego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

~ 23
I. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks cywilny, przepisy powolane

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

p4
Umow~ spor~dzono w dw6chjednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

pS
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewamosci.

p6
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy, kt6rych nie uda si~ zalatwic polubownie, rozpatruje S~d powszechny
wlasciwy dla siedziby Udzielaj~cego zam6wienia.

• niepotrzebne skrdlic

Przyjmuj~cy zam6wicnie: Udziclaj~cy zam6wicnia:
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KJlUzula inrorrnacyjnl ROOO
Zgodnic z art. 13 ust. 1 Og61ncgo Rozporzlldzenia 0 Ochronic Danych (RODO) informujcmy, tc:
I) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jcst Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodziclny Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotnej z
siedziblt przy ul. KaspT7..aka 17,01.211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mOM si~ Panstwo kontaktowae w sprawach przetwarzania Pail.stwa danych
osobowych za po~rednictwcm poczry elcktronicznej: iod@wolski,mcd.pl;
3) Administrator ~dzic przetwarzal dane osobo ••••'C na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) RODO w 'ZW. z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0
dzialaln~ci lecmiczej, tj. przetwarzanie jest niezbc;dne w celu wykonaoia umowy, kt6rcj stronlljest osoba. kt6rcj dane dOI}'czll.lub do podjecia dzialail oa
14danic osoby, kt6rej dane dOtyC14. przed zawarcicm umowy oraz przetwarzanie jest niezbC;dne do wypdnienia obowi41.ku prawnego ci~cego na
administratorzc;
4) Dane osobowe mogll bye udost~pnione innym uprawnion)1n podmiotom. na podst8wie przepis6w prawa, a taku podmiotom. z kt61)mi administrator
zawarl umow~ w zwilJZku z realizacjlt usrug na rzecz administratora (np. kancclarilt prawnll. dostawC4 oprogramowania, zewn~mJ.ym aUd)1orem);
5) Administrator nie zamierza przekazywae danych osobowych do pail.sN.'a trleciego lub organizacji mic;dzynarodowej;
6) Wykonawca rna prawo uzyskae kopiC;swoich danych osobowych w siedzibie adrninistratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 ROOO informujemy, te:
I) PaIISN.'a dane osobowe bc;dlt przecho ••••).wane przez oleres 10 lat ad konca roku kalendarzowego. w kt6rym urnowa zostala wykonana. chyba te
nie~dny ~dzie dlu:t.szy okres przetwarzania np. z uwagi na docbodzenie roszczcn.
2) Wykonawcy przysluguje prawo dost~u do trc~ci swoich danycb. iell sprostowania lub ograniczenia pr7.etwarzania, a takt.e prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec pr.zetwarzania, pra ••••.o do przeniesicnia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, g. Prezesa UrzC;du Ochrony
Danych Osobowych;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. jednakte niezberdne do zawarcia umowy. Konsekwencjlt niepodania dan)'ch osobowych ~dzic brak
realizacji umowy;
4) Administrator nie podejrnuje decyzji w spos6b zautomaryzowany w oparciu 0 dane osobowe Wykonawcy.

podpis Przyjmujqcego zamowienie
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Za/qcznik nr I do umolt)' na udzielanie
ambulaloryjrrych iwiadczen zdrowolnych w
zakresie psycholerapii w WCZP Szpilala
Wolskiego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM Z ILOSCI PUNKT6w I GODZIN WYKONANYCH
W CZ~SCI AMBULATORYJNEJ WCZP W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

miesillc ••.•••.•.•••.•..•.......rok ..••.••..••.•.••••.••.••.••••.•..•.....

................................................................................................................................
(imit; i nazwisko Przyjmuj'lcego zam6wienie)

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

..

Razem I Razem pkt-6w: I2odzin:

Czy uzupeIniono dokumentacj~ szpitalnll: 0 - lak I 0 - nie .J

N _ zaznac~c odpawlednle

.......................................... . , , ".... ,.., ,.".,., .
pic~ i podpis
Prz)jmujllCCgo um6wienic

piec~ i podpig osoby zatwierdzajitccj pie<:z~ipodpig pracownika

Sekcji Rozlicze6 Uglug Medycmych



Zalqcznik nr2 do umowy na udzielanie
ambulatoryjrrych iwiadcze;, zdrowotnych w
zakresie psychoterapii w WCZP Szpitala
Wolsklego

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

miesillc ...•...••..........•..•. ro k ....•................•...................

e.e.n.e •••••• n ••••••••••••• u •••••• n •••• n •••••• n.e.e •• eee ••••••••••••••••••• ee ••• n •••• eeee ••• ee •• e.ee •• eee •••••••••••••• n

(imi~i nazwisko PrzY.imuj~cego zam6wicnic)

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

Razcm I Razcm pkl-ow: Igodzin:

ezy uzupe/niono dokumentacj~ szpitalnll: 0 - lak I 0 - nie .)
..,)- za;:nac~c odpowlednle

pie~ ipodpis

PrzY.imuj4cego l.&mOwienie

piClCZ~ ipodpis osoby z.atwierd.zaj.c~j pi~cz~6i podpis pracownika

Sekcji Rozliczcn Uslug Medycm)'(:b


