
Za/qcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego nr 216/2022

z dnia 05.09.2022 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAN

ECHOKARDIOGRAFICZNYCH WRAZ Z OPISEM W KLINICZNUM ODDZIALE CHOROB
WEWNETRZNYCH I ENDOKRYNOLOGII SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE

I. Niniejsze szczeg6towe warunki konkursu ofert na zawieranie um6w na udzielanie specjaJistycznych swiadczen
zdrowotnych polegaj~cych na wykonywaniu badan cchokardiograficznych wraz z opisem w Klinicznym
Oddziale Chorob Wewn~trznych i Endokrynologii okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert,
b) kryteria oceny ofert,
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi¥ane ze sposobem przygotowania oferty trybem ich

skladania,
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protestow oraz odwolat\ zwi~zanych z rymi czynnosciarni.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zlo:!enia swojej oferty, oferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi
informacjarni zawartymi w niniejszych SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnosci
leczniczej (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z poin. zm.), art. 140, art. 141, art. 146 us!. I, 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 z dnia 27 sierpnia
2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Iekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
pOZ. 1285 z pOin. zm.) oraz za~dzcnia Dyrektora Szpitala Wolski ego Nr 21612022 z dnia 05.09.2022 r. w
sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych polegaj~cych na
wykonywaniu badat\ echokardiograficznych wraz z opisem w Klinicznym Oddziale Chomb Wewn~trznych i
Endokrynologii oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych
w przedmiotowym zakresie. zwanego dalej zarzqdzeniem.

4. Udzielaj~cy zamowienia zaslrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed termincm skladania ofert,
przesunic;cia terminu sktadania ofert, uniewatnienia postc;powania konkursowego oraz przesunic;cia tenninu
rozstrzygnic;cia postc;powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych S\VKO zastosowanie maj~przepisy i postanowienia wskazane
w pkl. 3.

6. lIekroc w "Szczeg6l0wych warunkach konkursu ofert" oraz w zal~cznikach do tego dokumentu jest mowa 0:
I) oferencie - to rozumie sil' przez to podmiot, 0 ktorym mowa art. 26 usl. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

r. 0 dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~cy dzialalnosc lecznic~ w formic
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskicj, 0 ktorcj mowa w ustawie 0 dzialalnosci leczniczej.

2) Udzielaj~cym zam.wienia • rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostyt\skiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej; ~ •

3) formularzu ofcrty • rozumic sil' przcz to obowi¥uj~cy formularz ofcrty przygolowany' przez
Udzielaj~ccgo zamowienia, stanowi~y zal~cznik nr 3 do zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Po,lanowien
ogolnych";
swiadczeniach zdrowotnych - rozumie si~przez to swiadczenia. 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy
swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych obejmuj~e spccjalistyczne
swiadczenia zdrowotnc w zamsie chomb wewn~trznych, kardiologii, w szczegolnosci dla osob b~d~cych
swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodkow publicznych; Przedmiot konkursu wg CPV obejmujc uslugi oznacrone kodarni:
85121200.5.

4) umowie - rozumie si~przez to wror umowy opracowany przez Udzielaj'lcego zam6wienia. stanowilJcy
zal~cznik nr 4 do zar~zenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnych".

Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
1. przedmiotem zam6wienia jesl wykonywanic spccjalistycznych swiadczen zdrowotnych polegaj~cych na

wykonywaniu badat\ echokardiograficznych wraz z opisem w Klinicznym Oddziale Chomb Wewn~trznych i
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Endolaynologil.

2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowiqeyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres ad dnia
01.10.2022 r. do doia30.09.2023 r.

3. Lqezna maksymalna !iezba badail eehokardiografieznyeh wraz z opisem srodnio miesi,eznie wynosi 100 badan.
4. W wyniku przeprowadzonego post,powania konkursowego zostanq wybrane najkorzystniojsze oferty w Hosei

zapewniajqeej wyezerpanie liezby badarl wskazanyeh w pkt. 3, zawierajqee propozyeje cenowe znajdujqee
pokrycie w wielkosci srodk6w przeznaczonych os sfinansowanie przedmiotu zam6wienia

5. Szezeg6!owe warunki wykonywania swiadezerl okreSlajq odpowiednie przepisy, a w szczeg61nosei przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. a swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w pub!ieznyeh
oraz postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski z Narodowym Funduszem Zdrowia, z kt6rymi
aferent moze sil; zapoznac w siedzibie Udzielaj'lcego zam6wienia.

6. Udzielajqey zam6wienia, uwzgl,dniajqe warunki rea!izaeji zam6wienia zawarte w zloianyeh ofertaeh, zastrzega
sobie prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych Z oferentami wylonionymi w wyniku
niniejszego post,powania konkursowego, Hosci badarl przeznaezonych do realizaeji przedmiotu zam6wienia,
przypadajqeyeh do wykonania przez danego oferenta.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofert, sklada oferent posiadajqey prawo wykonywania zawadu lekarza i dysponujqey odpowiednimi
kwalifikaejami: poslada 1)'lul specjallsl)'/specjallzacjf II. w dzledz/nle kardlologU I chorob wewnfln;n)'ch oraz
potwlerdzonq cerl)'jikalaml umiejflnose w)'konjowanla I Inlerprelacjl bada,; echokardlograjiczn)'ch (wymogi
fonnalne).

2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w post,powaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze
prowadzonym przez wlaSeiwq okr,gowq rad, lekarskq a wykonywaniu dzialalnosci leezniezej w formie
indywidualnej praktyki lub indywidualnej speejalistyeznej prakryki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisaeh
ustawy 0 dzialalnosei leezniezej.

3. Oferta zloiana przez oferenta powinna bye kompletna, zloiana zgodnie z wymogarni opisanymi w niniejszyeh
SWKO os fonnularzu udostlfpnionym przez Udzielajllcego zam6wienia oraz zawierac wszystkie wymagane
oswiadezenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.

4. W niniejszym post,powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zlozenie ofert alternatywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Oferent sklada ofert, zgodnie z wymaganiami okreSionymi w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert"
na formularzu udost,pnionym przez Udzielajqeego zam6wienia.

2. Liezba deklarowanyeh badarl eehokardiografieznych wraz z opisem w miesiqcu przez jednego oferenta nie
powinna bye mniejsza niz 40.

3. Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
4. Ofertlf stanowi wypeJniony fonnularz oferty wg za1'lczonego wzoru wraz zall}cznikami wymienionymi w

formularzu oferty.
5. Oferta winna bye sporzqdzona w spos6b przejrzysty i czytelny.
6. Ofert~ oraz wszystkie zalqezniki naleZy sporzqdzic w j,zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wylqczeniem poj,e medycznych.
7. Ofert, oraz kazdq zjej stron podpisuje oferent osobiseie.
8. Strony oferty oraz miejsea, w kt6rych naniesione zosta/y poprawki, podpisuje oferen!. Poprawki mogq bye

dokonane jedynie poprzez przekreSienie b1,dnego zapisu i umieszczenie oOOk niego czytelnego zapisu
poprawnego.

9. Oferent maze wprowadzie zmiany lub wyeofac zloianq ofert,. Zmiana oferty nast,puje poprzez zlozenie nowej
oferty zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej, a wyeofaniu oferty zloianej wezesniej. Wycofanie oferty
nast,puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielajqeego zam6wienia 0 tym fakeie. Zmiana oferty poprzez
zlozenie nowej lub wyeofaniu oferty maze nastqpic nie p6fniej jednak niz przed up/ywem terminu skladania
ofert. Wymogi omaezenia koperty opisane w pkt. 10 stosuje si, odpowiednio.

10. Ofert, wraz z wymaganymi zalqcznikarni nalezy umiescie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: ••Konkurs
na udzie/anie specja/islj'CVI)'ch swiadczen zdrowotnych w zakresie wykonywaniu bada,;
echokardlograjiczn)'ch w Klinlcznym Oddz/ale Chorob Wewnfln;nych IEndokr)'nologii Szpitala Wolsklego" i
przeslac na adres: Szpital Wolski ul. M. Kasprzaka 17.01-211 Warszawa.

11. Udzielajl}cy zam6wienia zastrzega. it nie jest moi:liwe l'lczenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0
udzielenie zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na
podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielaj'lcym zam6wienia.

12. Oferta zloiana przez oferenta. z kt6rym Szpilal Wolski w ci~gu Sial poprzedzaj'lCyeh ogloszenie niniej ze

Strona 2 z 5



konkursu rozwi¥M umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie objytyJnprzedmiotem niniejszego
post,powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn leiljeyeh po stronie oferenta. podlega odrzueeniu.

Rozdz;a! V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENT A

I. W eelu uznania, ie oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi~zany jest dol~ezye do oferty dokumenty
wskazane w formularzu oferty.

2. Dokumenty, 0 kt6ryeh mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w formie oryginalu lub
kserokopii poswiadczonej przez siebie za zgodnosc z oryginalem.

3. W eelu sprawdzenia autentyeznosci przedlozonyeh dokument6w Udzielaj~ey zam6wienia moZe zailjdae od
oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu
jest nieezytelna lub budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosei.

4. Oferent jest zobowi~y do przedstawienia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnose leeznie~
w formie indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej • zgodnie z przepisarni ustawy z dnia 15 kw;etnia
20 II r. 0 dzialalnosei leezniezej.

Rozdz;a! VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofert, sklada si, w siedzibie Szpi!ala Wolskiego, Paw. II, pok. lOa do dnia 13.09.2022 r. do godz. 10.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania siy z Oferentami ze strony Udzielajqcego zam6wienia uprawniony jest

Kierownik Dzialu Kadr i Szkoleli, tel. 022-38-94-888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\

Oferent zwi~y jest ofert~ do 30 dni od daty up!ywu terminu skladania ofert.

Rozdz;a! VIII. KOMISJA KONKURSOWA

I. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~ey zam6wienia powoluje komisj> konkursow~.
2. Szezeg610we zasady praey komisji konkursowej i tryb post,powania okre5la "Regulamin praey Komisji

konkursowej" obowi~j~y na podstawie ~dzenia wskazanego w pkl. 3 "Postanowieli og6Inyeh".
3. Czlonkiem komisji nie moZe bye osoba podlegaj~ea wyl~ezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanyeh

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

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

w pkl. 3 0 ile komisja konkursowa Iiezye b,dzie, pomimo wyl~ezeniajej ezlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzieiajqcy zam6wienia wskazuje nowego przewodnicZltcego, jesli wylctczenie czlonka komisji konkursowej

dotyezy osoby pelni~eej t, funkej,.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj, konkursow~ brak6w formalnyeh w zloionej of ereie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupeJ:nieniapoprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach na zewnf;trznej
stronie intemetowej Szpitala Wolski ego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~e nazw, (imi, i nazwisko)
oferenta, stwierdzone w ofercie brakioraz ostateczny tennin ich usuniycia.

8. W przypadku odrzueenia oferty z przyezyn formalnyeh Komisja konkursowa zamieszcza informaej, 0

odrzueeniu oferty na zewn,trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl
wskazuj~e nazw, (imi, i nazwisko) skladaj~eego odrzucon~ ofert, oraz przyezyn, odrzueen;a oferty.

Rozdzia! IX. MIEJSCE I TERMIN OTW ARCIA OFERT

Otwarcie zlozonyeh ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Dzial Kadr Szkoleli
w dniu 13.09.2022 r. 0 godzinie 10.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAM6wIENIA MAKSYMALNA
CENA JEDNOSTKOW A

1. Proponowana przez Udzielaj'lcego zam6wienia maksymalna kwota naleinosci za jedno badanie
eehokardiografiezne wraz z opisem wynosi 120,00 zl bruUo, kt6ra bez podatku VAT stanowi kwot, netto.

2. Cena wskazana w pkt. 1 zostala przyjc;taw oparciu 0 wielkosc srodk6w przemaczonych na sfinansowanie
swiadezeli b,d~eyeh przedmiotem zam6wienia.

3. Oferty zawierajClceccny przekraczaj(JceJewotc;wskazanClw pkt. I uznaje siC;za nieodpowiadajqce wymogom
• formalnym i podlegaj~ee odrzueeniu.
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Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryleria oceny

I. Doswiadczenie. 20%
2. Cena- 60%
3. Dost~pnosc • 20%

Moksymalna licma punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 2,4 pkt.

Ad. 1. Dolwladczenie D1
Komisja konkursowa dokonuj~e oceny doswiadezenia oferenta bierze pod uwag~ doswiadezenie oferenla wynikaj~ee
ze statu zawodowego oferenta wykonywaniu badan eehokardiograficmych.
Dokonuj~e oeeny doswiadezenia oferenta na podstawie oswiadezenia oferenta (formularz oferty) Komisja
Konkursowa zna"eoferentowi ad 0 do 3 kt. Z odnie z nast u' c i zalo.teniami:
Slat pracy w wykonywanlu I oplsie badan Liczba punkt6w
ecbokardio raficm ch
2 - 5 lal 1 kl.
6. 10 lal 2 kt.
ow •. 10 lal 3 kl.

W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowych niepelne lala statu zawodowego zao~gla si~ w d61. Oferenci
posiadaj~ey doswiadezenie w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w Oddziale ponizej 1 roku z oceny kryterium
"Dolwiadezenie" otrzymuj~ 0 punkt6w.

Ad. 2. Cena'
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny cen zaproponowanyeh przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj~eyeh propozyeje eenowe za jedno badanie, prawidlowo sprawozdane i wskazane do zaplaty,
przewytszaj~ee wartolc srodk6w przemaczonych na realizaej~ przedmiotu post~powania w zakresie wykonywania
badar\ echokardiograficmych wraz z opisem w Klinicmym Oddziale Chor6b Wewn~trmyeh i Endokrynologii.

Dokonuj~c oeeny eeny proponowanej przez oferenta w formularzu oferty Komisja Konkursowa przymaje
oferentowi od 1 do 3 pkt. zgodnie z nast~puj~eymi zalozeniami:

Ceoa orODonowana orzez oferenta za 1 badanie echokardio2:raficzne Liczba ounkl6w
90,01- 120,00 zl lokI.
80,01 - 90,00 zl 2 okt.
70,00 - 80,00 zl 3 pkt.
Oferty zawieraj~ce propozycje eenowe ponizej 70,00 zl za jednego paejenta ~d~ umane za oferty zawieraj~ce
ra4co nisk~ een~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzuceniu .
• cena Oferenta be: pod_tku VAT jest rOwnowatn_ jest cenie neuo

Ad. 4. Dosl~pnole D2
Komisja konkursowa dokonuj~e oceny dost~pnosei swiadczen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~
minimaln~ liezb~ badan echokardiograficznyeh w miesi~eu oferowanych przez oferenta w formularzu oferty zgodnie
z zalozeniami:
Mlnlmalna ilose badaR echokardiogralicznych oferowanych Liczba punkt6w
orzez urerenta w miesiacu
40 - 59 badaR 1 pkt.
60- 79 badaR 2 pkt.
80 - 100 badaR 3 okl.

OeeDS koncowa orerty zostanie wyJiczona wg nastffpujllCego wzoru:
WO = LpDI x 20% + LpC x 60% + LpD2 x 20%
gdzie:

WO - Deena koncowa ojer/y
LpDl ./iczba punktow wynikajqca z oceny dOSwiadczenia oferenta
LpC - /iczba punktow wynikajqca z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpDl -/iczba punktow wynikajqca z oceny dostfpnosci Swiadczen udzielanych przez oferenta

Strana 4 z 5



obert Mazur

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZA WARCIA UMOWY

I. Rozstrzygni~cie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku post~powania konkur.;owego
zapewniaj~cych realizacj~ zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia odnosnie Hosci badan
echokardiograficznych stanowi~cych przedmiol zam6wienia, kt6rzy uzyskali I~cznie ze wszystkich kryteri6w
najwi~ks~ Hose punkt6w.

2. Rozstrzygnilrcie konkursu ofert oglasza sicr w mlcJscu i tenmmc okreslonym W ogJoszeniu
o konkursie ofert, os tablicy ogJoszen w siedzibie Udzielaj'lcego zarn6wienia oraz oa zewncrtrznej stronie
inlemetowej Udzielaj~cego zam6wienia, podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsce zamieszkania i
adres) Oferenta/Oferenl6w, kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni~cia ofert wyznacza si~ na dzien 22.09.2022 r. 0 ~odzinie 12.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkur.;owego Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje term in

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkur.;owa rna prawo wnioskowae do Dyrektora Szpitala Wolski ego 0 uniewai:nienie post~powania

konkursowego w przypadkach okrellonych w Regulaminie pracy Komisji konkur.;owej.
6. W przypadku przekroczenia liczby badan obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. It pkt. 3, w wyniku

wyboru wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na koniecznose uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cych kryteria oceny
ofert na tym samym poziomie punklowym, Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo okreslenia w
umowie zawartej w tym oferentami takiej ilosci barlan, kt6ra umoZliwi dostosowanie warunk6w umowy do
zapolrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE

I. W toku post~powania konkursowego, jednakZe przed rozstrzygni~ciem konkorsu, oferent moie zloiye do
komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych ad dnia dokonania zaskarZonej czynnosci, w fonnie
pisemnej umotywowany protest.

2. Protest z1oiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozslrzyga protest w ci~gu 7 doi od daly jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi

skJarlajf}cemu protest. Nieuwzglcrdnienie protestu wymaga uzasarlnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu postc;powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba te z tresci protestu wynika,

ie jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja poWlarza zaskarion~ czynnose.
6. Of erent, moio zloiye do Udzielaj~cego zam6wienia odwolanie dotycqce rozstrzygni~cia konkor.;u w ci~gu 7

dni ad dnia ogloszenia 0 rozstrzygnit;ciu.
7. Odwolanie z1oione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpalrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje

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

a)wyb6r trybu post~powania;
b) niedokonanie wyboru swiadczeniodawcy;
c) uniewaznienie Postf;powania w sprawic zawarcia umowy 0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotyc14ce post~powania konkursowego przechowywane S'lw sicdzibie Udzielaj'lcego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
0reklora Szpirala Wolskiego Nr 216/2022

z dnia 05.09.2022 r.

Warszawa, dn ia .

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

OF E R TA

na udzielanie swiadczen zdrowotnych na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie badan

cchokardiograficznych wraz z opisem w Klinicznym Oddziale Chorob Wewn~trzn)'ch

i Endokrynologii

Imi~ i nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Speejalizaeja w zakresie (stopieri) .

Nr dokumenlo potwierdzaj~eegouzyskanie tytulu speejalisty .

Nr wpisu do rejestru indywidualnyeh praktyk lekarskieh prowadzonego przez wlaSeiw~

oRL .

Data wpisu do CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

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

przedmiotem niniejszej oferty jesl udzielanie speejalistyeznyeh .wiadezen zdrowotnyeh w zakresie badan
eebokardiograficznyeh wraz z opisem w Klinieznym Oddziale Chor6b Wewn~lrznyeh i Endokrynologii
zgodnie z przedmiotem zam6wienia wskazanym w Szczeg610wych Warunkach Konkursu Ofert, ns
zasadaeh okrdlonyeh we wzorze umowy na udzielanie .wiadezen zdrowolnyeh obj~tyeh konkur.em.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapoznal si~ z tresci~ ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg6l0wymi warunkami konkursu ofert" oraz projektem
umowy i nie zglasza zastrzezeri.

2. Swiadezeri zdrowotnyeh obj~tyehkonkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie, w
miejseu wskazanym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz przy uryeiu 'prz~lU nale4eego do Udzielaj~cego
zam6wienia.

3. Prowadzi speejalistyezn~ indywidualn~ praktyk~ lekarsk~ w przedsi~biorstwie pedmiotu leezniezego lub
speejalistyezn~ indywidualn~ praktyk~ lekarsk~ w dziedzinie , wpisan~ do
rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi
wymienionymi na wst~pieniniejszej ofertY.

4. Swiadezeri zdrowotnyehudzielac b~dzie osobiscie.
5. Posiada akloalne ubezpieezenie od odpowiedzialnosci eywilnej (oe) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~

w wysokosei .
6. Oswiadeza, iz Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim w ci~gu 5 lat poprzedzaj~eyeh ogloszenie niniejszego

konkur.u umowy na udzielanie swiadezeli zdrowotnyeh w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego
post~powaniaw trybie natyehmiastowymz przyezyn lez~eyehpo stronie Oferenta.
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7. Deklaruje liczb~ min i max badail w miesi~cu badail echokardiograficmych wraz z
opisem badail w miesi~cu w Klinicmym Oddziale Chor6b Wewn~trmych i Endokrynologii.

8. Proponuje wysokosc stawki w kwocie ........•..... zl nelto (ro"llOwatne z bruno) za jedno badanie
echokardiograficzne przezklatkowe wraz z opisem w Oddziale neurologicmym, udarowym i Pododdziale
rehabilitacji neurologicmej.

9. Zakres posiadanych kwalifikacji udokumentowal zal~cmikarni od nr 3a do Of ••••.••••••

10. Oswiadcza, it swiadczen zdrowotnych zakresie wykonywania badail echokardiograficmych udzielal przez
okres ............••••.• I.t

ZALACZNIKI:

1. Poswiadczony aktualny wydruk z CEIDG • ,aL nr I.

2. Poswiadczona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc lecmic~ - zgOOnie z ustaw~

o dzialalnosci lecmiczej - prowadzonego przez ORL - ,aL nr 1,

3. Kopie dokument6w dotyc~cych prawa wykonywania zawOOu lekarza posiadanych kwalifikacji, w tym

specjalizacji, tj.:

I) dyplom ukonczenia studi6w;
2) prawo wykonywania zawodu lekarza;
3) dokument potwierdzaj~cy uzyskanie tytulu specjalisty/specjalizacj~ II" w dziedzinie chor6b

wewn~trznych i kardiologii,
4) cenyfikaty potwierdzaj~ce umiej~tnosc wykonywania i interpretacji badail w zakresie echokardiografii
5) inne dokumenty potwierdzaj~ce kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe - ,aL nr 3a, 3b, ltd.

4. zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadczen zdrowotnych obj~tych

przedmiotem zam6wienia - zaL nr 4,

5. Kserokopia polisy OC- ,aL nr 5,

6. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferent udzielal swiadczeli zdrowotnych w zakresie badali echo

kardiologicmych z podaniem okres6w, w kt6rych uslugi te byly swiadczone - ,aL nr 6.

Oswiadczenie oferent. w zakresie wypelnieni. obowi~zk6w inform.cyjnych przewidzi.nych wart. 13 lub
.rt. 14 ROOO
OSwiadczam, te wypelnilem obowi~zki informacyjne przewidziane w art. 13 Iub art. 14 RODO' wobec os6b
fizycmych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio Iub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzielenie
zam6wienia w niniejszym post~powaniu'.

(pod pis ipiecIft oferenta)

J rozJXl~dzenie Parlamentu Europejsldego iRady (VE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b flzycmych w zwi¥J;.u
z przctwarzaniem danych osobowych i Yo' sprawie swobodnego prz.epfywu takich danych oraz uch)'lcnia dyrektywy 9S/46/WE (og6lne
rozporz~dzenie 0 ochronie danych) (I}L. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. sIr. I) .
• W przypadku gdy \\)'konawca nie pm:kazuje danych osoboW)'ch innych nii bezpo~rednio jcgo dotyc:l4cych lub zachodzi wy1llcz.enie
stosowania obowilp'ku infonnacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 ROOO Ir~ci o~wiadczenia wykonawca nie sklada
(usuni~cie Irdci Mwiadc7.enia np. prJ".ezjego W)'kre~lenie).
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 216/2022

z dnia 05.09.2022 r.

WZOR DO UMOWY
NA UDZIELANIE SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAN

ECHOKARDIOGRAFICZNYCH WRAZ Z OPISEM W KLINICZNYM ODDZIALE CHOROB
WEWNETRZNYCH I ENDOKRYNOLOGJI SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta wdniu 2022 r. wWarszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publieznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z
siedzib~ w Warszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innyeh
organizaeji spoleeznyeh i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajawego Rejestru S~dowego prowadzonego przez S~ Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego pod or KRS 0000226288, REGON 011035381, NIP 527-10-45-483,
reprezentowanym przez:
Roberta Mazura - Dyrektora

zwanym dalej Udzielaj~eym zarn6wienia

a

Panem/~ .........•.••... , prowad~cyml~ dzialalnosc gospodarc~ pod firm~ " ", na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem:
.................................... ,
Wpisanyml~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc leeznic~ nr , nr PWZ ,
Posiadaj~cyml~ NIP i REGON .
Zwanym/~ dalej Przyjmuj~cym zam6wienie

I~cznie zwanych Stronami

Przyjmujqcy zamowienie zostal wybrany w wyniku konkursu ofert na udzielanie specja/lstycznych iwiadczen
zdrowotnych przez podmioty okreilone wart. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 201 I r. 0 dzialalnosci leczniczej
(tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., pOZ.633 z pOin. zm.).

~I
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie specjalistycznych swiadezen zdrowotnyeh polegaj~cych na
wykonywaniu badan eehokardiografieznyeh wraz z opisem, zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielaj~cego
Zam6wienie, dla pacjent6w Klinicznego Oddzialu Chor6b Wewn~trznyeh i Endokrynologii, w szczeg61nosci
dla os6b b~d~cych swiadczeniobiarcami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0
swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych oraz innych os6b uprawnionych do
swiadczen na podstawie um6w zawanych przez Szpital Wolski z podmiotami innymi ni:l:NFZ, zwanych dalej
swiadczeniami zdrowotnymi.

p
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do udzielania swiadczen zdrowotnyeh, 0 kt6rych mowa w ~1

w dniach i godzinach okreSionych w harmonogramie, spo~dzanym wed lug wzoru stanowi~cyeh Zal~cznik or 1
do niniejszej umowy, na okresy miesi~ezne w formie pisemnej, uzgodnionym z Ordynatorem Klinicznego
Oddzialu Chor6b Wewn~trznych i Endokrynologii lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zam6wienia,

2. Harmonogram, 0 kt6ryeh mowa w ust. 1 podlegaj~ kazdorazowa zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~eego zam6wienia, przed rozpocz~ciem miesi~ca kt6rego dolyc"\-

~3
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ I niniejszej umowy ioswiadcza,
i:l: wykonywac je b~dzie z zachowaniem nale:l:ytej starannasci, zgadnie z posiadan~ wied~ i standardarni
post~powania obowi~zuj~cymi w zakresie w zakresie badan eehokardiograficznych, na zasadach wynikaj~cyeh
z ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysry (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., pOZ. 1731 z p6zn. zm.), ustawy
o dzialalnosci leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., pOZ. 633 z p6in. zm.), ustawy 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poZ. 1285 z pMn. zm.), ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Paejenta (D;~~'a : ::20 r., poz. 849 z p6in. zm.), i i~



reguluj~cych zasady udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie b~d~cych przedsi~biorcami
oraz ustawy 0 ochronie danych osobowych (tekstjedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6in. zm.) i innych przepis6w
reguluj~cych zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiotach
leczniczych nie b~d~cych przedsi~biorcami.

~4
1. Swiadczenia zdrowotne obj~te niniejs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~cego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosci w Klinicznym Oddziale Chor6b Wewn~trznych i
Endokrynologii, przy utyciu spr~tu medycznego oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu znana I z
kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~cego zam6wienia najp6iniej w dniu rozpoc~cia udzielania
swiadczen'), stanowi~cych wlasnose Udzielaj~cego zam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania
niezb~dne do wykonywania swiadczen obj~tych niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do korzystania z pomieszczen oraz sprz~tu i aparatury medycznej,
naleZllcych 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 sprz~tu medycznego naleZllcego do
Udzielaj~cego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialarl zawinionych przez Przyjmuj~cego zam6wienie.

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

~6
Zlecenia na badania diagnostyczne i transport b~d~ wystawiane przez Przyjmuj~cego zam6wienie, wedlug zasad
obowi¥uj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia, z kt6rymi Przyjmuj~cy zam6wienie zostal zapoznany.

P
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 zasadach obowi~uj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia, z kt6rymi to
zasadami zostal zapoznany.

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

~8
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~uje si~ do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz dokumentacji
wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi~uj~cymi w podmiotach leczniczych nieb~d~cych
przedsi~biorcami oraz przepisami i zasadami obowi~uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia, w tym z utyciem
systemu informatycznego Szpitala Wolski ego, w tym dotyc~cymi procedur zwi~zanych z ochron~ danych
osobowych.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.

~9
za zrealizowane swiadczenia zdrowotne, 0 kt6rych mowa w ~ I, Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje
wynagrodzenie miesi~cznie w kwocie stanowi~cej Hoczyn wykonanych - zgodnie z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 11 - liczby badan udzielania swiadczen przez stawk~ za jedno badanie w
wysokosci zl brutto (slownie: zlotych).
Szacunkowa wartose przedmiotu umowy wynosi zl bruUo (slownie: ) w okresie jej
trwania, z zastrzereniem ~ 10 usl. 3.
Naleinosci 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 ~ 11. Potwierdzeniem dostarczenia fuktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaczona prezenta~ Kancelarii G/6wnej Szpitala Wolskiego.
Naleinose 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.

~ 10
Minimalna ilose badan w stosunku miesi~cznym przeznaczonych na wykonywanie swiadczen zdrowotnych,
o kt6rych mowa w ~ 1 wynosi badan. Przeci~tna maksymalna Hose badarl przewidzianych do realizacji
w stosunku miesi~cznymnie powinna przekroczyc badan.
Wynikaj~ce z usl. 1 zapotrzebowanie na Hose zakontraktowanych badarl udzielania swiadczen zdrowotnych
mote ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania kom6rki organizacyjnej, w
kt6rej realizowane s~ swiadczenia b~dt zrnniejszeniem srodk6w finansowych uzyskanych od NFZ lub innych

platnik6w. ~
Udzielaj~cy zam6wienia mote powierzye Przyjmuj~cemu zam6wienie wi~ks~ Hose swiadczen obj~tych
niniejs~ umow~ skutkuj~cych przekroczeniem Hosci badan udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rej mowa
w usl. I, w ramach srodk6w pieni~Znych przeznaczonych na ich sfinansowanie pochod~cych z NFZ lub od
innych platnik6w, jednak nie wi~cej nit 0 20%, szacunkowej wartosci przedmiotu umowy wynikaj~cej z ~ 9
usl. 2. Zmiana wymaga spor~dzenia aneksu.
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~Il
1. Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do skladania miesi~cmych sprawozdan z Iiczby wykonanych badan

udzielanych .wiadczen zdrowotnych wg wzor6w stanowiqcych Zalqcznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w ust. I skladane sq po zakonezeniu miesiqea kalendarzowego oraz po

zalWierdzeniu, w terminie do 5 dnia roboczego katdego miesiqea za miesiqe poprzedni. Sprawozdania, po
weryfikaeji przepraeowanych godzin, zatwierdza Ordynator Kliniemego Oddzialu Chor6b Wewn~trznych i
Endokrynologii, lub inna osoba wskazana przez Udzielajqeego zam6wienia.

~ 12
Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzuje si~ do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielajqeego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkieh danyeh i informaeji niezb~dnyeh do przeprowadzenia
kontroli,

2) noszenia imiennyeh identyfikator6w przekazanych przez Udzielajqeego zam6wienie w zwiqzku z niniejszq
umowq i realizaej i pozostalyeh obowiqzk6w dotyczqeyeh identyfikator6w okreSlonych w akrach
wcwn~trznyeh Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania procedur obowiqzujqcych u Udzielajqeego zam6wienia zwiqzanyeh z wykonywaniem
.wiadezen zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyemej, z kt6rymi rna obowiqzek zapomac si~ nie
p6inicj, nit w pierwszym dniu obowiqzywania umowy.

~13
Przyjmujqey zam6wienie nie moie prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnoSci wykraezajqeej poza zakres umowy
i konkurencyjnej wobec dzialalnosei statutowej prowadzonej przez Udzielajqeego zam6wienia.

~ 14
Udzielajqcy zam6wienia zobowiqzuje si~ zabezpieczyc obslug~ piel~gniarskq oraz administraeyjnq i gospodarezq
w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizaeji zadan obj~tyeh niniejszq umowq Przyjmujqey zam6wienie zobowi'llafly jest do wsp6lpraey
z personelem medyeznym zatrudnianym przez Udzielajqeego zam6wienia.

~ 16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponoszq odpowiedzialnosc solidarnq.
2. Przyjmujqey zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyezyn letqeych po jego stronie,

a w szczeg61nosci wynikajqee z:
a. niewykonania lub niewlaSeiwego wykonania swiadezenia zdrowotnego,
b. nieprawidlowego wystawiania reeept podlegajqcyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
c. przedstawienia danyeh stanowiqeyeh podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze slanem faktycznym,
d. nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
e. braku realizacji zalecen pokontrolnyeh,
f. nieprawidlowego wprowadzania danyeh zwiqzanyeh z realizaejq procedur, a wymaganyeh przez NFZ.

3. Udziel.yqey zam6wienia uprawniony jest do tqdania od Przyjmujqeego zam6wienie pokrycia szkody
wyrzqdzonej niewykonywaniem lub niewlaseiwym wykonywaniem przez Przyjmujqcego zam6wienie niniejszej
umowy, w tyro m.in. koszt6w swiadezen nieplaconych przez NFZ lub innyeh platnik6w z tego tytulu oraz kar
umownyeh i obowiqzk6w odszkodowawczych nalozonyeh na Udzielajqeego zam6wienia przez NFZ lub innych
platnik6w w umowach zawartyeh z Udzielajqcym zam6wienia.

~ 17
Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do:
1) zloienia aktualnej polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosei eywitnej obejmujqcej szkody b~dqee

nast~pstwem udzielania swiadezen zdrowotnyeh albo niezgodnego z prawem zanieehania udzielania swiadezen
zdrowotnych - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. I ustawy 0 dzialalnosci leezniezej oraz wymogami Rozporzqdzenia
Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieezenia odpowiedzialno.ci
cywitnej podmiotu wykonujqeego dzialalno.c leezniczq (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z p6in. zm.).

2) utrzymywania przez ealy okres obowiqzywania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz warlo.ei
ubezpieezenia okreSlonyeh w przepisaeh, 0 kt6rych mowa w pkt. I,

3) posiadania i przedlOienia zaSwiadezenia lekarza medyeyny praey dotyezqeego uprawnien zwiqzanyeh ze
.wiadezeniem uslug i w tyro zakresie wymog6w sanitarno-epidemiologicznyeh,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gowq Izb~ Lekarskq w Warszawie, Szpitala Wolskiego
jako miejsca udzielania swiadezen zdrowotnych oraz przedlOienia Udzielajqeemu zam6wienia dokumentu
potwierdzajqeego dokonanie w/w wpisu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy pod rygorem
rozwiqzania umowy, 0 ite powyZszy dokument nie zostal dolqezony do formularza oferty.

~ 18
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I. W zwi~zkuz udziel.niem swi.dczen zdrowotnych obj~tych zam6wieniem Przyjmuj~cyz.m6wienie uprawniony
jest do wyd.w.ni. p.cjentom zaSwi.dczen 0 czasowej niezdolnosci do pr.cy.

2. Recepty wystawiane p.cjentom w zwi~u z wykonyw.niem swi.dczen obj~tychniniejs~ umow~ spor~dzane
s~ n' druk.ch udost~pni.nych przez Udziel.j~cego zam6wieni. omz w systemie teleinformatycznym
udost~pnianych przez Udzielaj~cegozam6wienia.

~ 19
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~uje si~ do zachowani. w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych powzi~1

wiadomose przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re st.nowi~ tajemnic~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233)
oraz podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0 ocbronie danych osobowych, zgodnie z wymogami
obowi~uj~cymi u Udzielaj~cegozam6wienia.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie oswi.dcza. te znany jest mu fakt, it trese niniejszej umowy, a w szczeg61nosci
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informacj~ publiczn~w rozumieniu .rt. 1 usl. 1 ustawy
z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dost~piedo informacji publicznej (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 907 z p6m. zm.),
kt6ra podlega udost~pnieniuw trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeteniem usl. 3.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie wyrata zgod~ na udost~pnienie w trybie ust.wy, 0 kt6rej mowa w usl. 2, zawartych w
niniejszej umowie dotyc~cych go danych osobowych w zakresie obejmuj~cym imi~ i nazwisko, a takte inne
dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

4. Dla cel6w zwi~nych z realizacj~ umowy Udzielaj~cy zam6wienia upowamia Przyjmujqcego zam6wienie do
przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy Zam6wienie udzielae b~zie swiadczen
zdrowotnych, w zakresie idla cel6w zwi~nych z realizacj~ zleconych niniejs~ umow~swiadczen zdrowotnych
oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych. Przetwarzanie d.nych osobowych
przez Przyjmuj~cego zam6wienie dokonywane jest w formie papierowej oraz na sprz~ie informatycznym
nalet.ljcymdo Udzielaj~cego zam6wienia i podlega przepisom reguluj~cymzasady ochrony danych osobowych i
procedurom obowi~uj~cym u Udzielaj~cego zam6wienia i z tego tytulu Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi
odpowiedzialnose wynik.j~c~ z ww. przepis6w oraz przepis6w dotyc~cych ochrony danych osobowych.
Upowamienie do przetwarzania danych osobowych oraz Oswiadczenie podpis.ne przez Przyjmuj~cego
zam6wienie stanowi~ integraln~cz~seumowy.

po
I. Przyjmuj~cy zam6wienie uprawnionyjest do przerw w wykonywaniu swiadczen:

a. przerwy nie przekraczaj~cej I~cmie 30 dni kalendarzowych przypadaj~cej w okresie obowi~ania
niniejszej umowy z zastrze:reniem ust. 21

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

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w usl. 1 wymaga zgody Udzielaj~cegozam6wienia.

3. Nie stanowi naruszenia w.runk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych w dniach i godzinach, 0

kt6rych mowa w ~ 2, przez Przyjmuj~cegozam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczen
spowodowanych chorob~, udokumentow.nych zaSwiadczeniem lek.rskim, 0 ile Przyjmuj~cy zam6wienie
niezwlocmie powi.domi 0 tym fakcie Udzielaj~cegozam6wienia.

pI
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~cego zam6wienie od wykonywania swiadczen
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjaSniaj~cego, w przyp.dku gdy do Udzielaj~cego
zam6wienia wplynie sk.rga lub zastrzetenie dotycz~ce sposobu wykonywania, przez Przyjmuj~cego zam6wienie,
swiadczen zdrowotnych obj~tych niniejs~ umow~, w tym zwi~anych z prowadzeniem dokument.cji medycznej
b~dz przekazyw.niem d.nych wymag.nych przez NFZ. p2
Umow. uleg. rozwi~niu w nast~puj~cychprzyp.dk.ch.:
I) z uplywem czasu, n. kt6ry zost.l. zaw.rta,
2) n. mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswi.dczeni. katdej ze Stron z zachow.niem 1 miesi~cznegookresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswi.dczeni. Udziel.j~cego zam6wienia z zachow.niem tygodniowego okresu wypowiedzeni.

z przyczyn stanowi~cych istotne naruszenie w.runk6w umowy, let.ljcychpo stronie Przyjmuj~cegozam6wienie,
a dotyc~cych:
a. ograniczenia dost~pnosciswi.dczen, zaw~tenia ich zakrcsu lub ich nicwl.sciwej ilosci ij.kosci;
b. nie przedstawiani. w ustalonym niniejs~ umow~terminie wymaganych sprawozdati i inform.cji;
c. uzas.dnionych sk.rg pacjent6w, uznanych przez Udzielaj~cego zam6wieni. zgodnie z procedur.m~

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, jesli zwi~z.ne s~ one z n.ruszeniem postanowicn niniejszej umowy lub
przepis6w pr.wa reguluj~cychzas.dy wykonywania swiadczen zdrowotnych.

d. w przypadku nic uzgodnieni. h.rmonogr.mu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy.
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5) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia, jeieli
Przyjmuj~cy zam6wienie narusza inne nii wskazane w pk!. 4) postanowienia umowy, istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizacji przedmiotu zam6wienia.

6) w dniu nast~puj~cym po dniu przekroczenia wartosci umowy wynikaj~cej z ~ 9 us!. 2.
7) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku braku finansowania swiadczen obj~tych umow~ przez publicznego platnika (NFZ) lub zmiany przez
Platnika zasad finansowania swiadczen zdrowotnych w spos6b uniemoiliwiaj~cy Udzielaj~emu zam6wienie
dotrzymanie warunk6w umowy.

~ 23
I. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym, jeteli Przyjmuj~cy zam6wienie r""lco narusza istotne postanowienia umowy, tj.:
I) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowi~ki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielaj~cego

zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okreslonych w ~ 17 us!. I, 2 i 4 umowy,
4) r""lco naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. za ra4ce na'llszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w us!. I pkt. 4 uznaje si~
naruszenie obowi¥k6w wynikaj~cych z ~ 3 i ~ 19 us!. 1 niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~cy zam6wienie nie
zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub
naruszenie obowi¥k6w zwi~ych z bezpieczenstwem pacjent6w.

p4
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku,
w kt6rym ulegnie rozwi~iu umowa zawarta przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 rozwi~zaniu umowy w tym trybie Udzielaj~cy zam6wienia zloZy Przyjmuj~cemu zam6wienie na
pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

ps
Pl'Z)jmujqcy zam6wienie upra"niony jest do rozwi¥-30ia niniejszej umowy bez "iypowiedzenia 'U skutkiem
natychmiastowym, w przypadku nlUlcego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyc~cych zwloki w ,,,placie
wynagrodzenia. 0 kt6rym mowa w ~ 9 przekraczajqcej 30 dni, po uprzcdnim \'t'czesniejszym pisemnym powiadomieniu
Udzielajqcego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w \\o)nagrodzenia.

1. W zakresie nieuregulowanym niniejs14 umowq majq zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane
w niniejszej umowie.

2. Realizacj~ obowi~zk6w wynikaj~cych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~cy zam6wienie.

p7
Umow~ sporz~dzono w dw6chjednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze Stron.

p8
Zmiany do umowy dokonywane s~w fonnie pisemnego aneksu, pod rygorem niewarnosci.

p9
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszechny, wla!ciwy dla siedziby Udzielaj~cego
zam6wienia .

.,,)- niepolrzebne skreS/ic

Przyjmuj~cy zam6wienie: Udziel.j~cy zam6wieni.:
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Klluzul. Informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. I Og61nego Rozpof74l1zenia 0 Ochronie Danyeh (ROOO) infonnujemy. 2C:
I) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyl\skiej Samodziclny Publicmy Zaklad Opieki
Zdrowotnej z siedziblt przy ul. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych, z kt6r}m moglt si~ Pailstwo kontaktowae w sprawach przetwarzania Panstwa danych
osobowych za posrednictwem poczty elektronicmej: iod@wolski.rned.pl;
3) Administrator ~ie przetwarzal dane osobowe na podsfawie art. 6 ust. I lit. b) i c) ROOO w zw. z art. 26 Ustawy z dnia IS kwietnia 2011 r.o
dzialalno~ci lecmiczcj, tj. przctwlU7.anie jest nie~dne w cclu wykonania umowy, kt6rej stron4 jest osoba, kt6rej dane dofyczlt, 19b do podj~cia
dzialafl na tltdanie osoby, kt6rej dane dotycZ4, prz.cd zawarciem umowy oraz przetwarzanic jest nie~dne do "')'pclnienia obowiltZku prawnego
ci~ccgo na administratorze;
4) Dane osobowe moglt bye udost~pnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepis6w prawa, a tak1:e podmiotom. z kt6rymi
administrator zawarl umow~ w zwiltZku z reaJizacjlt usrug na rzeez administratora (np. kancclari4 prawnll-. dostawC4 oprogramowania, zcwnlj:fnnym
aUd}1orem);
5) Administrator nie zamierza przekazywae danyeh osobowych do panstwa tneciego lub organizacji miedz}-narodov.'ej;
6) Wykonawca rna prawo uzyskac kopicr swoich danych osobowych w siedribie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 usl2 ROOO infonnujemy. te:
I) Paflstwa dane osobowe ~lt przechowywane przez okres 10 lat ad koflca rolcu kalendarzowego, w kt6rym umowa lOstala wykonana, ehyba 2C
niezbedny blj:dzie dlutszy okres przdwarunia np. z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) Wykonawcy przysluguje prawo dostcrpu do treSci swoich danych, ich sprostowania lub ograniezenia przetwarzania, a takte prawo do wniesienia
sprzc:ciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oral prawo do wniesienia swgi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak1:e nic~dne do zawarcia umoW}'. Konsekwencjlt niepodania danych osobowych bcrdzie
brak realizacji umowy:
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Wykonawcy.

poopi, Przyjmuj~cego zamowienie
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Zalqc=ni1cnr J do umowy na ud:le/anie
specja/istyc::nych iwiadaen zdrowotnych w
:akresie wykonywania badan echokardiografic:nych
wra:: opisem w K/inic:nym Odd:/aJe Chorob
Wewnftr:nych' EndobynoJogii

MIESIE)CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYW ANIA BADAN ECHOKARDIOGRAFICZNYCH WRAZ Z

OPISEM

m icsilj C•.••.•••••.•..•..•••••• ro k .

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

DZIEN: ODGODZINY: DO GODZINY: SUMAGODZIN SUMABADAN
W DAl''YM WYKONANYCH W
DNIU: DANYMDNIU:

Razcm:

Czy uzupelniono dokumenlacj~ medyczn,,: 0 - lak / 0 - nie .J
oJ _ ZJlUlOC:;YC odpowiednle

piecz~c i podpis Jekarza piecz~c i podpis osoby zatwierdzaj'lcej ~



Zalqcznik nr 2 do umolt)' na ud...-ielanie
specjalistyc:nych swiadc:eri zd.rowotnych w zakresle
It)'konywania badari echolardiograficznych wra: z
opisem w Kliniczrrym Odd:iale Chorob Wewnftr=nych
t Endckr}nologii .

MIESII;CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAN ECHOKARDIOGRAFICZNYCH WRAZ Z

OPISEM

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

...................................................................................................................................................
(imit; i nazwisko lekarza )

DZIEN: ODGODZINY: DO GODZINY: SUMA GODZIN SUMABADAN
W DANYM DNIU: WYKONANYCH W

DANYMDNIU:

Razem:

Czy uzupelniono dokumentacj~ medyczn'l: 0 - tak I 0 - nie .)
oJ_ ZIluraCU" odpowiednie

piecz~c i podpis lekarza piec~ i podpis osoby zatwierdzajqCej~


