
Zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 11111011 r.

Z dnia 08.09.1011 r.

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

ODDZIALE RATUNKOWYM

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Niniejsze szczeg6Jowe warunki konkursu ofert oa zawieranie um6w oa udzielanie caJodobowych

specjaJislyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie ehiNrgii og61nej w SzpitaJnym Oddziale Ratunkowym,
zwane dalej "Szczegolowymi warunkami konkursu ofert" okreslaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oeeny ofert ,
c) warunki wymagane od oferentow w tym zwi~zane ze sposohem przygotowania oferty trybem ieh

skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protestow oraz odwolan zwi~zanyeh z tymi ezynnoseiami.

2.. W eelu pmwidlowego przygotowania i zlorenia swojej oferty, oferent winien zapozna6 si~ ze wszystkimi
informaejami zawartymi w "Szezegolowyeh Warunkaeh Konkursu Ofert".

3. Konkurs ofelt prowadzony jest na podstawie alt. 26 ust: 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialaJnosei
leezniezej (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z potn. zm.), art. 140, art. 141, alt. 146 usl. I, art. 147, art. 148
ust. I, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 usl.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. 0 swladezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow pubJieznyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1285 z p6tn. zm.) oraz ~dzenia Dyrektom SzpitaJa Wolskiego Nr 22112022 r, z dnla 08,09,2022 r, w
sprawie udzielenia zarn6wienia oa calodobowe specjaJistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii
og61nej w Szpitalnym Oddzi.le Ratunkowym oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie
swiadezen zdrowotnyeh w przedmiotowym zakresie zwanego dalej zar~dzeniem.

4. Dokonuj~e wyboru najkorzystniejszyeh ofert Udzielaj~ey zam6wienia stosuje zasady okrdlone
w niniejszyeh "Szezegolowyeh Warunkaeh Konkursu Ofert" omz "Regulaminie pmey komisji konkursowej".

5. Udzielaj~ey zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni~cia tenninu skJadania ofert, uniewainienia postc;powania konkursowego oraz przesunic;cia tenninu
rozstrzygni~eia post~powania w przypadku konieeznosei uzupelnienia dokumentow przez oferenta.

6. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh "Szezegolowyeh Warunkaeh Konkursu Ofert" zastosowanie maj~
przepisy i postanowienia wskazane w pkl. 3.

7. I1ekro6 w "Szezegolowyeh Warunkaeh Konkursu Ofert" oraz w zal~eznikaeh do tego dokumentu jest mowa 0:
1) ofereneie - to rozumie si~ przez to podmiot, 0 ktorym mowa art. 26 ust. I ustawy z doia 15 kwietnia 2011

r. 0 dzialalnosei leezniezej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialaJnos6 leeznie~ w formie
indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej speejaJistyeznej pmktyki lekarskiej, zwanym rownie!
••Przyjrnuj"lcyrn zam6wienie".

2) Udzielaj~cym zam6wlenia - rozumie si~ przez to SzpitaJ Wolski im. dr Anny GoslyJ\skiej Samodzielny
PubJiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty - rozumie si~ przez to obowi~zuj~cy formularz oferty przygotowany przez
UdzieJaj~eego zam6wienia, stanowi~ey zal~cznik nr 3 do za~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien
og6Inyeh";

4) swladezenlach zdrowotnyeh - rozumie si~ przez to swiadezenia, 0 kt6ryeh mowa w art, 5 pkt. 40 ustawy 0
swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze. srodk6w pubJiemyeh, obejmuj~ee ealodobowe
speejaJistyezne swiadezeni. zdrowotne w zakresie ehiNrgii og61nej w SzpitalnymOddziale Ratunkowym,
dla paejent6w SzpitaJ. Wolski ego, w szc;,eg6lnosei dla os6b b~d~eyeh swiadezeniobioreami w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w
publieznyeh; (CPV- 85121300-6).

5) umowie - rozumie si~ przez to wror umowy opracowany przez Udzielaj~cego zam6wienia, stanowilJcy
zal~cznik nr 4 do zar~zenia wskazanego w pkt. 3 ,'postanowien og6Inyeh"; .

RozdziallI, PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie ealodobowyeh speejalistyeznych swiadezen zdrowotnyeh

w zakresie ehiNrgii og61nej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnla

01.10.2022 r, do dola 30.06.2023 r,
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3. L~ezna slOeunkowa liezba godzin udzielania swiadezen zdrowotnyeh do wykonania przeci~nie w mlesl~eu
wynosi: 1440 godzln.

4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan~ wybrane najkorzystniejsze oferty. w liezbie
lOpewniaj~eej wyezerpanie liezby godzin, ivskazanej w pkt. 3, lOwieraj~ee propozyeje eenowe znajduj~ee
pokrycie w wielkosei srodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.

5.' Szezeg610we warunki wykonywania swiade~en okresJaj~ odpowiednie przepisy, a w szczeg61nosei przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh

I ,< omz postanowienia um6w lOwartyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent moie si~ lOpoznae w siedzibie
Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENT6w
I. Ofert~ sklada oferent dysponuj~y odpowiednimi kwalifikaejami i uprawnieniami: posiada tytul specjaJisty w

dziedzinie chirurgii naczyniowej, chirurgii og6lnej, torakochirurgii lub II stopnienia specjalizacji w
dziedzinie ehlrurgii naezyniowej, ehlrurgii og61nej, torakochlrurgii, lub jest lekarzem, ktory ukonezyl II
rok speejallzaejl z eblrurgii ogolnej (w przypadku lekarza w trakcie szkolenla specjallzaeyjnego
wymagane jest zlounle pisemnej, pozytywnej opinii klerownlka speejalllOcji 0 prawle lekarza w trakele
szkolenia .peejallzaeyjnego do udzlelanla .amodzielnyeh swiadezen zdrowotnyeh oraz samodzielnego
wykonywania dyiur6w).

2. Oferent zobowi~y jest do posiadania wpisu w rejestrze prowadzonym przez wlaseiw~ okr~gow~ rad~
lekarsk~ 0 wykonywaniu dzialalnosei leezniezej w formie indywidualnej I indywidualnej speejalistyeznej
praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy 0 dzialalnosci leczniezej.

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

4. Niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszelOlne jest zloienie ofert altematywnyeh.

Rozdzlal IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSionymi w "Szezeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofert"

na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia.
2. Liezba deklarowanyeh przez oferenta godzin wykonyw~nia swiadezen srednio w miesi~eu nie powinna bye

mniejslO nii 24 godzlny oraz wi~ksza nii 72 godziny.
3. Deklarowane przez oferenta godziny swiadezenia uslug obejmuj~ udzielanie swiadezen lOr6wno w dni

powszednie jak r6wniei w soboty, niedziele i swi~ta.
4. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwi~e z przygotowaniem i zloieniem oferty.
5. Ofert~ 51anowi wypelniony formularz oferty wg lOl~ezonego wzoru wraz lOl~eznikami wymienionymi w

formularzu oferty.
6. Oferta winna bye spor~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
7. Ofert~ omz wszystkie lOl~ezniki naleZy sporz~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

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

dokonane jedynie poprzez przekreSienie bI~dnego zapisu i umieszczenie oOOk niego ezytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent moie wprowadzie zmiany lub wyeofae zloion~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zloienie nowej
oferty lOwieraj~eej zmiany i urupe/nionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zlownej wezesniej. Wyeofanie oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~eego zam6wienia 0 tym fakeie. Zmiana oferty poprzez
zloienie nowej lub wyeofaniu oferty moie nast~pie nie p6iniej jednak nii przed uplywem terminu skladania
ofert. Wymogi oznaezenia koperty opisane w pkt. 11 stosuje si~ odpowiednio.

I 1. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~eznikami naleZy umi •• eie w lOmkni~tej kopercie opatrzonej napisem:
"Konkurs na ud:lelanle calodobowych specjalistycwych <wladc:eri :drowotnych w :akresle chlrurgil ogolnej
w Szpltalnym Odd:lale Ratunkowym" i dostarezye na adres: Szpital Wolski ul. M. Kasprzaka 17,01-211
Warszawa.

12. Udzielajqcy zam6wienia zastrzega, it nie jest motliwe htczenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0

udzielenie zam6wienia oa swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu, z zatrudnieniem na
podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielajllcym zam6wienia.

13. Oferta zlowna przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski w ci~gu 5 lat poprzedlOj~eyeh dzien rozstrzygni~eia
niniejszego konkursu rozwi!JZ31umowcr na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie objcrtym przedmiotem
niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le4eyeh po stronie oferenta • podlega
odrzuceniu.
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Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENT A
I. W celu uznania, i.e oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi¥"ny jest dol~czye do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub

kserokopii poswiadczonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.
3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedloionych dokument6w Udzielaj~cy zam6wienia moi.e zllZljdae od

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

4. Oferent jest zobowi¥"ny do zal~czenia do formularza oferty dokument6w zwi~ych z rejestracj~
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej jako podmiotu wykonuj~cego dzialalnose lecznic~ • zgodnie
z przepisarni ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolski ego, Paw. II Kancelaria Og61na w terminie do dnl. 13.09.2022 r.

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

K.dr i Szkolen, tel. 022.38.94.888.

Rozdzial VII. TERM IN ZWIJ\ZANIA OFERT J\
Oferent zwi~y jest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOWA
I. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zam6wienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb postt;powania okreSi. "Regulamin pracy Komisji

konkursowej" obowi~j~y na podstawie za~dzeni"wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych" ..
3. Czlonkiem komisji nie mote bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych

w "Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie koniecznosci wyl~czenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt6rych mowa w pkt. 3, nowego

czlonka komisji powoluje Udzielaj~cy zam6wienia.
5. Udzielaj~cy zam6wienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreslonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liczye b~dzie, pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje nowego przewodnic~cego, joSli wyl~czenie czlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelni~cej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brak6w formalnych w zloionej of ereie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach oa zewnlftrlJlej
stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta, stwierdzone W ofercie braki oraz ostateczny tennin ich usunic;cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieslOza informacj~ 0
odrzuceniu oferty na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl
wskazuj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) skladaj~cego odrzucon~ ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

RozdziallX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwareie zloionych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II, pok. lOa, Dzial Kadr i Szkolen
w dniu 13.09.2022 r. do gOdL 13.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAMOWIENIA CENA
JEDNOSTKOWA I
I. Proponowana przez Udzielaj~cego zarn6wienia maksymalna kwota naletnosci za jedn~ godzin~ wykonywania
swiadczen zdrowotnych wynosi 150,00 zl brulto, kt6ra bez podatku VAT stanowi kwot~ netto.

2. Cena wskazana w pkt. I zostala przyj~ta w oparciu 0 wielkose srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie
swiadczen bC;d~cych przedmiotem zam6wienia.

3. Oferty zawieraj~ce ceny przekraczaj~ce kwot~ wskazan~ w pkt. I uznaje si~ za nieodpowiadaj~ce wymogom .
formalnym i podlegaj~ce odrzuceniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
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Kryterla oeeny
I. Kw.lifik.eje oferenta. 10%
2. Doswiadezenie. 10%
3. Cena - 70%
4. DosI~pnos6 - 10%

Maksym.ln. Iiezb. punkt6w m oeen~ oferty wynosi: 3,1 pkl.

-

Ad. I. Kwalifikaeje oferenla
Komisja konkursow. dokonuj~e oeeny kwalifik.eji oferent. bierze pod uwag~ n.st~puj~ee dokumenty slanowi~ee
za/~ezniki do formularm oferty:

Tytu/ speej.listyl speej.limej. w dziedzinie ehirurgii og61nej, n.ezyniowej. torakoehirurgii - 3 pkL
Ukonezony 11rok speejalizaeji z ehirurgii og61nej - 2 pkl.
ZaSwi.dezeni.o ukonezonyeh kurs.eh, szkoleniaeh, warsztal.eh itp. 1-2 - I pkl.

Maksym.lna /~eznaliezb. punkl6w moiJiw. do uzyskani. przy oeenie kwalifikacji oferenl. wynosi 4 pkL

Ad. 2. Doswladczenle (Dl)
Komisj. konkursowa dokonuj~ oeeny doswi.dezenia w udzielaniu swiadezen bierze pod uwag~ slli praey oferenla
w szpilalu w oddziale ratunkowym lub izbie przyj~6.
Dokonuj~e oeeny doswi.dczeni. n. podstawie o,wi.dezenia oferent. (formul.rz oferty) Komisj. Konkursow.

zna'e oferentowi od I do 3 kt. z odnie z nasi u. e imloieni.mi:
Slat rae w oddzlale ralunko m lub I,ble r e L1czba unkl6w
I • 101.1 I kL
11 - 20 lal 2 kL
ow io' 20 lal 3 kt.

W przypadku niepelnyeh 1.1kalendarzowyeh niepelne lala slliu pr.ey zaokr~gl. si~ w d6l. Oferend posi.d.j~ey Slli
praey kr61szy nii 1 rok otrzymuj~ 0 punkt6w.

Ad. 3. Cen. *( kt6ra bez podatku VAT stanowi cen~ nelto)
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny een zaproponowanyeh przez oferenta nie bierze pod uw'g~ ofert
zawieraj~eyeh propozyeje eenowe za jedn~ godzin~ wykonywani. swi.dezen przewyiszaj~ee w.rtos6 srodk6w
przezn.ezonyeh n. realizaej~ przedmiolu post~pow.nia.
Dokonuj~e oeeny een proponow.nyeh przez oferent. w formularzu oferty Komisj. Konkursowa w pierwszej
koIejnosei przyzn.je oferentowi od I do 3 pkl., w z.leinosei od eeny zaproponowanej przez oferenl' za I godzin~
udzielani. swi.dezen, z odnie z nasi u. e i zalozcniami:
CeDa ro onowana rzez oferenta unkt6w
130,01 - 150,00 zl
11001-13000 zl
100,00 - 110,00 zl

Komisj. konkursowa dokonuj~e oeeny eeny zaproponowanej przez oferenta nie bierze pod uw'g~ ofert
zawieraj~cych propozycje cenowe nie majqce pokrycia w wielkosci srodk6w przemaczonych Da sfinansowanie
swiadezen b~d~eyeh przedmiolem post~powani •• Ij. powyzcj 150.00 zI brulto za 1 godzin~ udzielani. swiadezen
zdrowotnyeh.
Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe ponizcj 100,00 brulto zI zajedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh
zoslan~ ulO.ne za oferty zawieraj~ee ra4eo nisk~ een~ w slosunku do przedmiotu mm6wienia i b~d~ podleg./y
odrzuceniu .
• Ceny obejmuj~ wynagrodzenie brulto

Ad. 4. Dosl~pno!e (D2)
Komisj. konkursowa dokonuj~e oeeny dosl~pnosei swi.dezen gwarantowanyeh przez oferenl. bierze pod uw'g~
minimaln~ Iiezb~ godzin udzielania swiadezen oferowanyeh przez oferent. w formularzu oferty zgodnie z
zalozeniami:

Minim.ln. ilose h udziel.ni. swi.dczen c.lodobowych Lielb. punkl6w
oferowanvch nrzez oferenta
24 - 47 loki.
48-59 2okl.
60 -72 30kl.

Dost~pnosc ponizej minimum stanowi podstawc; odrzucenia oferty .
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Oceua koncowa orerty zostanie wyliczona wg n8st~pujilcego wzoru:
WO - LpK x 10% + LpDI x 10% + LpC x 70%+ LpD2x10% gdzie:

WO - ocena koncowa oferty
LpK - Iiczba punlcJowwynikajqca z oceny kwa/ijikacji o[eren/a.
LpD/ -Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny doswiadczenia oferenla,
LpC - Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny ceny proponowanej przez oferen/a,
LpD2 - Iiczba punlcJowwynikajqca z oceny doslrpnosci iwiadczen udzie/anych przez oferen/a.

Rozdzi.1 XII. ROZSTRZYGNIF,CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

I. ROl.'itrzygni~cie konkursu omaeza wskazanie oferentow wybranyeh w wyniku post~powania konkursowego w
ilosci wynikaj~eej z zapotrzebowania Udzielaj~eego zamowienia odnosnie ilosci godzin wykonywania
swiadezen stanowi~eyeh przedmiot zamowienia, ktorzy uzyskali kolejno I~mie ze wszystkieh kryteriow
najwi~ksz~ ilos.: punktow.

2. ROl.'itrzygni~cie konkursu ofert oglasza si~ w miejseu okrdlonym w ogloszeniu 0 konkursie ofert, na tabliey
ogJoszen w siedzibie Udzielaj,!cego zam6wienia oraz na zewOf;trmej stronie intemetowej Udzielaj,!cego
zamowienia, podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsee zamieszkania i adres) OferentalOferentow,
ktorzy zostali wybmni.

3. Termin rol.'itrzygni~eia ofert wyznacza si~ na dzieJl22.09.2022 r. 0 godzinie 13.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~ey zamowienia wskazuje termin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna pmwo wnioskowa.: do Dyrektom Szpitala Wolskiego 0 uniewamienie post,powania

konkursowego w przypadkaeh okreslonyeh w Regulaminie praey Komisji konkursowej.
6. W przypadku przekroezenia Iiezby godzin obj,tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku

wyborn wi,kszej ilosci oferentow ze wzgl,du na konieeznos.: uwzgl,dnienia ofert spelniaj~eyeh kryteria oeeny
ofert na tym samyrn poziomie punktowyrn, Udzielaj~ey zamowienia zastrzega sobie pmwo okrdlenia vi
umowie zawartej z oferentem takiej ilosei godzin wykonywania swiadezen, ktom umoZliwi dostosowanie
warnnkow umowy do zapotrzebowania Udzielaj~eego zamowienia.

W Ioku post,powania konkursowego, jednakZe przed rOl.'itrzygni'iCiem konkursu, oferent more zloiy.: do
komisji konkursowej w terminie 7 dnl roboczych od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w formie
pisemnej umolywowany protest.
Protest zlotony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Komisja rozpatruje i rol.'itrzyga protest w ci~gu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi
skladaj~eemu protest. Nieuwzgl,dnienie protestu wyrnaga uzasadnienia.
Do czasu rozpatrzeniaprotestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba te z tresci protestu wynika,
te jest on bezzasadny.
W przypadku uwzgl,dnienia protestu komisja powtarza zaskarton~ ezynnos.:.
Of erent, mote zloiy.: do Udzielaj~eego zamowienia odwolanie dotye~ee rol.'itrzygni,eia konkursu w ci~gu 7
dni od dnia ogloszenia 0 rol.'itrzygni,eiu.
Odwolanie zlotone po terminie nie podlega rozpatrzeniu. t'
Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolanla wstrzymuje
zawarcie umowy do czasujego rozpatrzenia. . .>

Srodki odwolaweze nie przysluguj~ na:
a)wyb6r trybu post,powania;
b) niedokonanie wyborn swiadezeniodawey;
c) uniewamienie post,powania w spmwiezawareia umowy 0 udzielanie swiadfzen opieki zdrowotnej.,

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE

I.

9.

7.
8.

2.
3.

5.
6.

4.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Dokumenty dotye~ee post,powania konkursowego przeehowywane s~ w siedzible Udzlel.j~eego zam6wienja,
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrelaora Szpita/a Wolskiego Nr 22//2022 r.

z dnia 08.09.2022 r.

Warszawa, dnia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

ul. M. Kasprzaka 17

01 - 211 Warszawa

OFERTA

na udzielanie calodobowych spccjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie chirnrgH og61nej

w siedzibie Szpitala Wolskiego

Imi, .

Nazwisko .

PESEL.. , .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu..........................................................................................................•......................

Specjalizaeja w zakresie (stopien speejalizaeji ) .

Nr dokumentu speejalizaeji .

Nr ksi,gi rejestrowej w rejestrze indywidualnyeh speejalistyeznyeh praktyk lekarskieh wykonywanyeh

w przedsi,biorstwie podmiotu leezniezegoprowadzonego przez wla.sciWllORL .

Nr wpisu do ewideneji dzialalnosei gospodarezejl data rozpoez,cia dzialalnosci wg CEIDG .

NiP REGON .

Nr telefonu .

Adres zamieszkania .

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

przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie ealodobowyeh speejalistyeznyeh swiadczen zdrowotnyeh

w zakresie ehirurgii og61nej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zgodnie z przedmiotem zam6wienia

wskazanym w Szczeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Oferl, na zasadaeh okreSlonyeh we wzorze umowy na

udzielanie swiadczen zdrowotnyeh obj,tyeh konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, IZ:
1. Zapoznal si" z tresci~ ogloszenia 0 konkursie•.••Szczeg61owymiwarunkarnikonkursu ofert" or.z postanowieniarni

okreslonymi we wzorze urnowyije akceptuje.

2. Swiadezen zdrowotnyeh obj"tyeh konkursem udzielac b"dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie, w

miejseu wskazanym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz przy UZyciusprz"tu naleZlJeegodo Udzielaj~eego
zam6wienia.

3. Prowadzi Indywidualn~ I Speejalistyezn~ Indywidualn~ Praktyk" Lekarsk~ w przedsi"biorstwie podmiotu
leezniezego w dziedzinie , wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh
dzialalnosc leeznic,,! prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionymna wst,pie niniejszej ofetty.
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4. Swiadezen zdrowotnyeh udzielae b~zie osobiscie.

5. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowi~dzialnosci eyWilnej (oc)' na minimaln~ kwOI~ gwarantowan~

w wysokosci .

6. Oswiadeza, iz Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim w ei~gu 5 lal poprzedzaj~eyeh dzien ogloszenia niniejszego

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

post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le4cyeh po slronie Oferenta.

7. Deklaruje IIczb~ godzln wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w miesi~eu: min i max .

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

powszednie jak r6wniez w soboty, niedziele i swi~la.

9. Proponuje nast~puj~~ kwot~ naleznosci za realizaej~ zam6wienia: wysokose slawki w kwocie zl

nelto (r6wnowafne z hrulto) zajedn~ godzin~ wykonywania swiadezen zdrowotnych.

10. Zakres posiadanyeh kwalifikacji udokumentowal zal~eznikarni od nr 3a do nr .

11., Oswiadcza, iz swiadezen zdrowotnych w zakresie obj~tym konkursem udzielal w szpitalu w oddziale ratunkowym

lub izbie przyj~e przez okres Iat i zobowi¥uje si~ do okazania na 4danie Udzielaj~cego zam6wienia

dokument6w potwierdzaj~cyeh wskazan~ Hose lat praktyki zawodowej.

ZALJ\CZNIKI:
1. Poswiadczony wydruk z CEIDG - zal nr 1
2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnose leeznic~ - zgodnie z ustaw~

o dzialalnosci leezniezej - prowadzonego przez ORL - zal nr 2
3. Kopie dokument6w dotye~cyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanych kwalifikacji, w tym dyplom

specjalisty w dziedzinie ehirurgii naezyniowej, chirurgii og61nej, torakochirurgii lub II stopnienia specjalizacji w

dziedzinie ehirurgii naczyniowej, ehirurgii og61nej, torakoehirurgii lub lekarza po 2gim roku specjalizacji z

ehirurgii og6lnej. W przypadku lekarza w Irakcie szkolenia specializacyjnego wymagane iest zlozenie

pisemnei, pozytywnei opinii kierownika specjalizacji 0 prawie lekarza w Irakcie szkolenia

specjalizacyinego do udzielania samodzielnych swiadczen zdrowolnych, oraz samodzielnego wykonywania

dyZur6w - zal. nr la, lb, itd.

4. Zo5wiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadezen zdrowotnych obj~tych

przedmiolem zam6wienia - zal nr 4

5. Kserokopia polisy OC - zal nr 5
6. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresic obj~tym konkursem udzielal w

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

zal nr6.
Oswiadczenie orerenta w zakresie wypelnienia obowiJlzkow informacyjnych przewidzianych wart. 13 lub art. 14 ROOD
Oswiadczam, te wypelnilem obowillZki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO' wobec os6b fizycmych, od
kt6rych dane osobowe bezposrerlnio lub posrerlnio pozyskalem w celu ubiegania si~0 udzielenie zam6wienia publicllle 0 W
niniejszym post~owaniu •.

(podpis ipieczfc oJeren/a)

I rozporzlldzenie Parlamcntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b flZ)'clllych w zwi
przetwananiem danych osobowych i w sprawie swobodnego prl-cplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (og6
rozp0r24dzenie oochronie danych) (Dz. Un. UE L 119 Z 04.05.2016, sir. I) .
• W przypadku gdy wykonawca nie przckazuje danych osobo\\'Ych innych nit bezpo~redniojego dotyczqcych lub zachodzi wy1llczenie slosowani
obowi¥ku infonnacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 ROOO treSci ~wiadczenia wykonawca nie skladll. (usunic;cie lresci
oSwiadczenia "p. przezjego wykrdlenie).
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Zalqcznik Nr -I do zGrlfJ.c4enia
Dyrek/ora S:pitala Wolskiego nrof.;,(:12022 r.

= dnia 08.09.2022 r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCII

W ZAKRESIE CHIRURGII OG6LNE./ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Z3\Varta w dniu 2022 r. w Warszawic

pomi~dzy:

Szpitalem \Volskim im. dr Ann}' Gostynskiej Samodzielnym Jlublicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z siedzib~ w
Warszawie. adres: ul. M Kasprzaka 17,01-21 I Warszawa. wpisanym do rejestru stowarzyszen. innych organizacji spolecznych i
zawodow)'ch. fundacji oraz samodzielnych public7J1ych zaklad6w opieki zdrowotncj Krajowego Rejestru S~dowego prowadzonego
przcz Sqd Rcjono\\y dla m. 51. Warszaw)' ,••.Warszawit:. XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sltdowego pod nr KRS
0000226288. REGON 011035381. NIP 527.10.45.483. rcprczcntowanym przez:
Roberla l\1azura. Dyrektora

zwanym dalej Udzielaj'lcym zam6wienia

a

Panem/q ................• pro\' •.adz(Jcym/q dzialalnosc gospodarczq pod Iirm(J .......................••• na podstawie wpisu do Centralncj
E\',:idcncji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzibi} pod adrcscm: ....................................•
Wpisanym/q do rejcstru podmiot6w wykonuj'lcych dzialalnosc Iccznicz'J nr , nr PWZ ,
Posiadajqcymlq NIP i REGON .
Zwanym/<} dalej Przyjmujqcym zam6wienie

l'Jcmie zwanych Stronami

Przyjmlljqcy :amowienie :ostal uybrany w wyniku konlwrsll olert na Ildzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych przez
podmioly okreSlonewart. 26 ust. I ustawy z dnia /5 kwiemia 20// r. 0 d:ialalnosci lec:niczej (lekst jedn. Oz. U z 2022 r., PO:.
633 =po:n. :m.).

~I
I. Przcdmiotcm nmlcJszcJ umowy jest \\')'kony\\'anie calodobO\ ••:ych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w 7.akresie

chirurgii og61ncj w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zwanych dalcj swiadczeniami zdrowotnymi. dla pacjcnt6w Szpitala
Wolskicgo w szczeg61nosci dla os6b b"dqc)'ch swiadczeniobiorcami w rozumieniu przcpis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. 0 s\\liadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych zc srodk6w publicmych.

2. PfZ)jmujqcy zam6wienie zobowi'lzuje silY do wykonywania calodobowych specjalistyclllych swiadczcn zdrowotnych w
zakresie chirurgii og611lcj w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ilosci godzin. 0 kt6rej mowa w ~ 10 ust. t. a \••..
szczcgolnosci:
a) udzielania swiadczcn zdrO\••:otnych polegajqc)'ch na wsterpncj diagnostyce i podjc;ciu leczenia w zakresie niezb.;dnym do
stabili7.oacji funkcji tyciowych os6b znajduj'lcych siC;w stanie naglego zagrotenia zycia lub zdrowia oraz wykonywania
wszelkich c7.oynnosci zwiqzanych z zapewnicnicm pacjentorn kontynuacji leczenia adekwatncgo do stanu zdrowia i
standard6w postc;powania medyclllcgo z zakrcsu chirurgii ogolnej.

b) porad i innych swiadczen zdrowolnych udziclanych pacjclllom \\1 ramach hospitali7.acji w SOR.
3. Swiadczenia., 0 kt6rych mowa w ust. 2 udzielane b~dq w cyklach trn'ajqcych nic dluicj nit. 24 kolejne godziny.
4. \V ramach udzielania swiadczcn zdrowotnych stanowi'lcych przedmiot niniejszej umowy Przyjmuj'lcy zam6wienie jest

zobowi(Jzany do przekazywania raport6\\.: lekarskich w sposob przyj~ty u UdzieJaj'lcego zam6wienia.
5. Za wykonywanie czynnosci. 0 kt6rych mowa w ust. 4 Przyjmujqcemu zam6wienie nie przysluguje dodatkowe

w)'nagrodzenie.
p

l. Przyjmujqcy zam6wicnic zobowiqzuje siC;do udzielania s\\"iadczcri zdrowotnych. 0 kt6rych mowa w * lust. 2 w dniach i
godzinach okresloll)'ch w harmonogramic. sporzqdzanym - wedlug wzoru stallowillccgo la/qcznik nr / do ninicjszej umo",y -
na okrcsy miesi<yczllc w formic pisemllej. uzgodnionym z Kicrownikicm Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub inn'l osob'l
wskazan'l prIez Udziclajqccgo zam6wicnia.

2. Harmonogramy, 0 kt6rych mowa w ust. 1 podlcgaj'l katdorazO\ ••:o zatwierdzelliu przez osoblYwskazan'l przcz Udzielajl)cego
zam6wienia., przcd rozpoczc;ciem micsi<}ca kt6rego dotYC7.<J.

~3
Przyjmujqcy zam6wienie zobowi'lzujc silt do wykonania uslug. 0 kt6rych mowa w * 1 niniejszcj umo\\')' i oswiadcza, iz
wykonywac jc b"dzic z z<lcho\'•."aniem nalez)1ej starannosci. zgodnic z posiadan(J wiedzq medyczn'l i slandardami post~powania
obowi'lzuj'lcymi W 7.akrcsic chirurgii ogolncj. na zasadach wynikajC)cych z usta\V)' o7.1lwodach lekarza i lekarza dentysty (tekst
jedn. Dz. U. z 2021 r.• poz. 790 z p6in. Zln.). ustawy 0 dzialaillosci Ieczniczej (tekstjedn. Oz. U. z2022 r., pOZ. 633 z p6in. zm)
ustawy 0 Palistwowym Ratowllictwie Medyclllym (Dz. U. 7.0 2022 r.. P07_ 1720 z poin. ZIn.), ustawy 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej linansowanych ze srodk6w publiclllych (tckst jedn. Dz. U z 2021 r.• poz. 1285 z pMn. zm.). ustawy 0 prawach
pacjcnta i Rzcczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z poin. zm.). RozporllJdzenia Ministra Zdrowia w
sprawie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. Dz.U. 2021 P01~2048 z poin. lID.) ustawy 0 ochronie
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danych nsobowych (leks! jedn. Dz. U. z 20\9 r. poz. \78\ z p6in. zm.) i innych przepis6w regulujqcych la'Ody wykonywania
zawodu Ickarza oraz udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie b~dqcych przedsi~biorcami.

~4
I. Swiadczenia zdrowotne obj~te nmlcJsZ<J umow~ udzielane b~dq przez Przyjrnujqcego zam6wienie

w szczeg61nosci w Szpitalnym Oddziela Ratunkowym, przy uzyciu sprzlftu medycmcgo oraz aparatury medycmej, kt6rych
obsluga jest mll mana! z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielajqcego zam6\vicnia najp6inicj w dniu rozpoczcycia udzielania
swiadczen.. stanowi'lcych wlasnosc Udzielajqcego zam6\',:ienia. Sprzr;t i aparatura spclniajq wymagania niezbcydne do
\lo')'konywania swiadczen objcytych ninicjs74 urnowCJ.

2. Do obowi<}Zk6w Prlyjrnuj'lcego zam6wienic oaleice bc;dzie udziclanie wszelkich swiadczen zdrowotnych objt;tych umowC}.
kt6re naleilJ. do zadan Szpitalncgo Oddzialu Ratunkowcgo Szpitala Wolskicgo.

3. PrzyjmujtJcy zam6wienie zobowiC}Zuje sit; do korzystania z pomicszczen oraz sprzc;tu i aparatury mcdycznej. naleUlcych do
UdzielajlJ.cego zam6wienia zgodnic z ich prze1J1aczenicm i w celach okreslonych \""niniejszej urnowie.

4. PrzyjmujlJ.cy zam6wienie zobowi'lzuje siC;do ponoszenia koszt6w napraw sprzc;tu medycznego nalei'lcego do Udzielaj'lcego
zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionych przez Przyjrnuj,!cego zam6wicnie.

~s
Umowa zostaje za\,•..arta oa czas okreSlony. tj. na okres od dnia 2022 r. do dnia ...•..•. 2023 r.

~6
Zlccenia na badanit:: diagnostycznc i transport berd')wystawiane przez PrzyjrnujC}cego zam6\\o"icnic. wed lug zasad oOOwi'J,zuj'lcych
u Udzielaj'lcego zarn6wienia. z kt61)'mi Przyjmuj<)cy zarn6wicnic zostal zapoznany.

P
1. PrzyjmujtJcy zam6wienie zobowiqzuje sit; do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotn)'ch wskazanych w

umowach zawartych przez Udziclaj,!cego zam6wicnia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami oraz
przepisach i zasadach obowi¥uj<}c)'ch u Udzielaj')cego zam6wienia. z kt6rymi to zasadami zostal zapoznany.

2. Na i'ldanie Udzielaj<}cego zam6wienia Przyjmuj(Jcy zam6wienie zobowi<}zany jest do przedstawicnia dokument6w
wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczen pod J)'gorcm wypowiedzcnia Unlow)' przez UdziclajC}ccgo
zam6wienia.

~8
Przyjmuj'lcy zam6wienie zobowi<}Zuje siC;do prowadzenia dokumcntacji mcdycznej i stat)'stycznej oraz dokumentacji wymaganej
przez NFZ. zgodnie z wymogami obowi'lluj'lcymi w podmiotach leczniczych nie bt;dl}cych przcdsierbiorcami oraz przcpisami i
zasadami obowiqzujqcymi u Udziclaj,!cego zam6wit::nia. w tym z uiyciem s)'stemu informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym
dotyc~cymi proccdur zwi¥3-nych z ochron'} danych osoOO\\o)'ch.

~9
I. la zrealizowane swiadczenia zdrowotnc Przyjrnujqcernu zarn6\,,"icnic przysluguje wynagrodzcnic micsi(fcznie w k\\o'ocic

stanowhlcej Hoczyn wykonanej - zgodnie z l.atwicrdzonym sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w ~ II - liczby godzin
udzielania swiadczcn przcz stawklf za jedn" godzint; \\' wysokosci zl brutto (slownic:
•................................................................ }

2. Naletnosci z tytulu rcalizacji urnowy za okrcs sprawozdawczy Udzielaj'}cy zarn6wicnia wyplaca, za miesilJc poprzedni. w
tcrminic do 14 dni po dniu dostarczcnia przez Przyjmuj'lcego zamowienie prawidtowo wystawionej faktuT)' WTaZ

z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II. Potwierdzenicm dostarczcnia faktury wraz ze sprawozdaniem jest
data wplywu oznaczona prezentatlJ Kancclarii Glownej Szpitala Wolski ego"

3. Naletnose za \vykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana PrLyjrnujlJcemu zam6wienie najcgo rachunck bankowy
\,,'skazany na fakturze. Za dzicn zaplaty uznaje siC;dzicn obci'lienia rachunku bankowcgo Udzielaj<}ccgo zam6wienia.

~IO
I. Minimalna i10sc godzin udziclania swiadczen zdrowotnych. a kt6rych mowa w * lust. 2 \'Y)'nosi godzin w micsi'lcu.

Przecit;tna rnaksymalna ilose godzin udziclania swiadczen zdrowotnych w stosunku miesil;cznym nic powinna przekroczyc
..•..••.... godzin,

2, L'lczna szacunkowa wartose urnowy W okresie jej obowi(Jzywania wynosi zl brutto (slownic:
...................................... }

3. Wynikaj'lce z ust. 1 zapotrzebowanit: na minirnalnlJ i10sc zakontraktowanych godzin udzielania swil.1dczen zdrowotnych moie
ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj'} funkcjonowania kom6rki organizacyjncj. w kt6rej realizowanc
s,! swiadczenia b'ldi zmnicjszcniem srodk6w linansowych uzyskanych od NFl lub innych platnik6w. lmiana uwzgllfdniana
jest w harmonogramie ustalanym na okrcsy miesilfC1J1ei nie wymaga sporZ<Jdzania pisemnego ancksu do niniejszej umowy.

4. Udzielaj'lcy zam6wienia moie powierzye PrLyjmuj<}ccmu zarn6wienie wit;ksZlJ ilose swiadczeri obj~tych niniejszlJ umowC}
skutkujqcych przekroczeniem i10sci godzin udzielania swiadczen zdrowotnych wskazanej w ust. 1, \\' ramach srodk6w
pienilfinych przcznaczonych na ich sfinansowanie pochodzqc)'ch z NFZ lub ad innych platnik6w, jednak nie wil;ccj niz 0
20%.

~II
I. PrzyjmujlJcy zam6wienie zobowi<JZany jest do skladania micsicycznych sprawozdan z liczby godzin udziclania swiadczen

zdrowotnych wg \Vzoro stanowi'J,cego Zalqc:nik nr 2 do ninicjszcj urnow)'.
2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w ust. I skladane sC}po 7..akonczcniu micsi'lca kalendarzowego oraz po zatwierdzeniu, w

tenninie do 5 dnia ka:!dego micsiqca za miesi<)c poprzedni. Sprawozdania, po werylikacji przcpracowan)'ch godzin.
zatwicrdza Kierownik Szpitalnego Oddziaiu Ratunkowcgo lub inna osoba wskazana przcz Udzie1ajqcego zam6wienia.

~12
PrzyjrnujtJcy zam6wienie zobowi'JZujc si(f do:

I) poddania kontroli wykonywanej przcz Udzie1ajlJccgo zam6wienia, Narodowy Funduszu ldrowia. innc uprawnionc
organy oraz udostc;pnienia wszclkich danych i informacji niezb~dnych do przeprowadzenia kontroli.

2) noszenia irniennych idcntyfikator6w przekazanych przez Udziclaj'lccgo zarn6v •."icnie w zwi'llku z niniejsZ<}umow~ i
realizacji pozostalych obowiqzk6w dotyc~cych idcntyfikator6w okreslonych w aktach wcwntytrznych Szpitala
Wolskicgo.
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3) przestrzegania procedur obowillZuj~cych u Udziclajl}ccgo zam6wienia zwil}zanych z wykonywaniem swiadczcn
zdrowotnych i prowadzcniem dokumentacji mcdyczncj.

~13
Przyjmujl}cy zam6wienie nie mote prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykrllezaj~cej poza zakres umo"'Y
i konkurcncyjnej wobec dzialalnosci statutowej pro\\'adzonej przez Udzielajl}ccgo zam6wicnia.

~ 14
Udzielaj~cy 7..am6wienia zobowiqzujc siC; zabezpieczyc obslugc; pidc;gniarskl} oraz administracyjn<t gospodarc~ w zakrcsic
niczbc;dnym dla real izacj i przedmiotu niniejszej umo\\o'Y.

~ IS
Przy realizacji zadail obj~t)'ch nmlcJsz'l umO\\'l} Przyjmuj'lcy zam6wienie zobowiqzany jest do wsp61pracy
z personelem medycznym z.1trudnianym przez Udzielajqcego zam6\',:icnia.

~ 16
I. Z t}1ulu niniejszej umO\••..y strony ponos~ odp0\'I"'iedzialnosc solidam ••.
2. Prlyjmuj'tcy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc 7..3 szkody powstale z przyczyn letllcych po jego stronie,

a w szczeg61nosci w}l1ikajqcych z:
a. niewykonania lub niewlasciwego wykonania obowiilZk6w wynikaj'lcych z niniejszcj umowy,
b. nieprawidlowcgo wystmviania rcccpt podlcgajl}cych rcfundacji prlCZ Narodowy Fundusz ldrowia.
c. przedstawienia danych stanowiqeyeh podstawer rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym.
d. nie prowadzcnia dokumcntacji mcdycznej pacjenta lub prowadzcnia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny.
c. braku realizacji zalcccli pokontrolnych,
f. nieprawidlowego wprowadzania danych zwi'!Zanych z rcalizacjq proccdur, a vl"ymaganych przcz NFl.

3. Udziclaj'lcy zam6wienia uprawniony jest do i:qdania od Prz)jmuj~cego zamowienie pokrycia szkody wyrU}dzonej
niewykon)'\vaniem lub nicwla.kiwym wykonyv,tanicm przcz Przyjmuj~cego zamowienie ninicjszej umowy, w tym m.in.
kosztow swiadczcn nieoplaconych przez NFl lub innych platnik6w z tego tytulu oraz kar umownych i obowi¥k6w
odszkodowawczych nalolonych na Udziclaji}ccgo zam6wicnia przez NFl lub innych platnikow w umowach zawartych z
Udzielajl}c)'m zam6wienia.

4. Udziclaj()cy zamowienia uprawniony jest do UJdania od Przyjmuj<tcego zamowienie zaplaty kary umownej 1.3 niezgodnc z
harmonogramem rcalizowanic przcdmiotu umow)'. tj. za rozpoczynanie wyznaczonych cykli z op6inieniem, zawinione przez
Przyjmuj()cego zam6\\/ienie przerwy w udzie1aniu swiadczcli lub wczesniejsze 0puslczcnie SOR, kt6ra to kara przyslugujc
Udziclajqcemu zam6wienic niczalcmic od braku zaplaty za kaid(J rozpoczc;t(J godziner sp6inienia lub niewykonywania
swiadczen. Wysoko~c kary umo\',:ncj za kazd~ rozpoczlft~ godzinlf sp6inienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki
godzinov,:ej okresloncj w * 9 ust. 1 umowy. la szkody przekraczajl}ce wysokosc ww. kary, Udzielaj()cy zamowienia
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadnch og6lnych.

~ 17
Prz}jmuj~cy zamowicnic zobowiqzany jest do:

I) posiadania polisy (umowy) ubczpieczcnia odpowicdzialnosci cywilnej obcjmuj<Jcej szkody b~d()ce nastlfPstwem udzielania
swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczeli zdrowotnych - zgodnie z art. 25 ust.
I pkt. I ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz RozporUJdzenia Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
obowii}Zkowcgo ubczpicczcnia odpowicdzialnosci cywilncj podmiotu wykonuj<}ccgo dzialalnosc Iccznic~ (Dz. U. z 2019 r.,
paz. 866).

2) utrzymywania przcz caly okrcs obowii}Zywania ninicjszcj umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wartosci ubezpicczcnia
okrdlonych w przcpisach. 0 kt6rych mowa w pkt. J,

3) posiadania i przedlozenia z~wiadczenia lekarza medye)'ny prac)' dotycz~cego uprawnien zwil}zanych ze swiadczcniem uslug
i w tym zakresie wymogow sanitarno-epidemiologicznych.

4) zgloszcnia w ksi~dzc rcjcstrowej prowadzoncj przez Okn;gowq Radl; Lekarskq w Wars7Alwic, Szpitala Wolskiego jako
miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przedloienia Udzielaj~cemu zam6wienia dokumentu potwierdzaj(Jcego
zl07.enie wniosku 0 w/w wpis max. w terminie 7 dni od daty podpisania umowy pod rygorcm rozwi()Z3Jlia umowy, 0 ilc
powyzszy dokument nie zostal dol"czony do fonnularza oferty.

~ 18
I. \V zwi<Jzku z udzielaniem swiadczeli zdrowotnych objc;tych zamowieniem Przyjmuj'lcy zam6wicnie zobowi'lZ3ny jest do

",,'ydawania pacjentom zaswiadczen 0 czasowej niezdolnosci do pracy oraz wystawiania recept zgodnie z Vv'Ymogami
okreslonymi w przepisach prawn.

2, Recepty wystawiane pacjentom w zwiqzku z wykonywnniem swiadczeli objtytych niniejsZ1J umowq sp0TZ<ldzane sq na
drukach i w systcmach udostc;pnianych przez Udziclaj<Jcego zam6wicnia.

~ 19
I. Przyjmuj()cy zamowienic zobowi<}zujc sier do zachowania w tajemnicy wszclkich informacji. 0 kt6f)ich powzi'll wiadomosc

przy realizacji postanowicll ninicjszej umO\\)' i kt6re stanowi~ tajemniclf przedsitrbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustaw)' z
dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z poin. zm.) oraz
podlegaj(J ochronie w rozumicniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnic z wymogami obowi¥uj~cymi u
Udziclajqccgo zamowicnia.

2. Prlyjmuj<Jcy zamowienie oswiadcza. i.e znany jest mu fakt. ii: treSc ninicjszcj umO\'r'Y,a w szczcgolnoSci przcdmiot umowy i
wysokosc wynagrodzcllia stanowi~ informacjty pubJiczni) w rozumieniu art. lust. ) ustawy z dnia 6 wrzcsnia 2001 r. 0
dosl,pie do informacji publicznej (l.j. Dz. U. z 2022 paz. 902 z p6in. zm.), kl6ra podlega udosl,pnieniu w lrybic
przcdmiotowcj ustawy, z zastrzczcnicm ust. 3.
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3. Przyjmujqcy zam6wicnie wyrala zgod~ oa udost~poicnie w trybie ustawy, 0 ktorcj mowa w ust. 2, zawanych w niniejszej
urnowie dotycZ(Jcych go danych osobO\'o)'ch w zakn:sie obcjmuj'lcym irnir; i nazwisko. a takic inne dane wyrnagane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakrcsie firmy.

4. Dla cel6w zwi~nych z rcalizacj'l umowy Udzielajqcy zamov,:ienia upowainia Przyjmuj<}ccgo zam6wienie do przetwarzania
danych osobow)'ch pacjent6w, kt6rym Przyjmuj'lcy Zam6wienie udzielac bt;:dzie swiadczen zdrowotnych, w zakresie i dla
cel6w zwiCJZ3.llych z realizacj'l zleconych niniejsZ(J umow'l swiadczen zdrowotnych oraz wymaganych stosownymi
przepisami ustaw)' 0 pra\'.:ach pacjcnta i Rzec7.niku Prawa Pacjcnta, usta"y 0 swiadczeniach opicki zdro\',:otnej
finansowanych ze srodk6w publicznych. Przctwarzanic danych osobO\V)'ch przcz Przyjmujqcego zam6wicnic dokonywane
jest w fonnie papicrowcj oraz w formie elektronicznej na sprzr;cie informatycznym nalei'lcym do Udzielajqcego zam6wicnia
i podlega przepisom reguJujqcym zasady ochron)' danych osobowych i procedurom obo ••••:i¥uj'lcyrn u Udzielajqcego
zarn6wienia i z tego l)1ulu Przyjrnujqcy zam6wienic ponosi odpowiedzialnosc wynikajqq z ww. przepisow oraz przcpis6w
dOlycZ(Jcych ochrony danych osobowych. Upowaznienie do przctwarzania danych osobO\'o:ych zawierajqcc podstawy prawne
ochrony danych przez Przyjrnujqcego Zarn6wicnie oraz Oswiadczenie podpisane przez Prz)jmujqcego L1.m6wicnic stanowiq
integraln'l czr;sc umowy.

po
I. Przyjmujqcy zam6wienie uprawniony jest do przem: w wykonywaniu swiadczcn:

8. przen\!)' nie przckraczaj')cej I')cznie 30 dni kalcndarzowych przypadajqcej \'o: okrcsic obowi'lzy\ ••..ania umowy, z
zastrzeieniem ust. 2.

b. przen ••..y zwillUncj z potwierdzonym udzialem Przyjmuj<}ccgo zam6wienie w szkoleniach, sympozjach, zjazdach z
zastrzeieniem Ust. 2.

2. Skorzystanic z przcrwy, 0 kt6rej mowa \••..ust. I wymaga zgody Udzic1aj'lcego 7..arn6wienia.

3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie z hannonogramem przez
Przyjmuj'lcego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczcn spowodowanej chorobCJ.,
udokumentowanej zas\'odadczcniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj<}cy zam6wicnic niezwloc7..0ie powiadorni 0 tym fakcie
Udziclaj'lcego zam6wienia.

~ 21
Udzielajqcy zarn6wienia uprawniony jest do odsunir;cia Prz)jmuj'lcego zam6wicnic od wykonywania swiadczen zdrowotnych, na
czas przeprowadzenia postr;powania wyjaSniaj'lccgo, w przypadku gdy do Udzic1aj')ccgo zamowienia wplynie skarga lub
zastrzeienie dotycZ(Jce sposobu wykonywania. przez Przyjmuj()cego zam6wicnic, swiadczen zdrowotnych obje;tych ninicjsZ<}
umow'h w tym z\\o'iqzanych 7.prowadzeniem dokumcntacji rnedycznej bqdi. przekllzywaniem danych wymaganych przez NFZ.

Umowa ulega rozwi<}zaniu w nastc;puj'lcych przypadkach:
1) z uplywem czasu. na kt6ry zostala zawarta.
2) na mocy porozumienia stron,
3) w wyniku oswiadczenia kaidej ze Stron z zachowaniern I miesic;czncgo okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczcnia Udziclaj'lccgo zam6wienia z zachowaniem tygodniowcgo okresu wypowiedzenia z przyczyn

stanowi'lc)'ch naruszenie istotnych warunk6w urno\")', Iczctcych po stronie Przyjmuj')cego zam6wienic, a dotyc14cych:
a. ograniczenia dostc;pnosci swiadczen, zawr;zenia ich z.akrcsu lub ich niewlaSciwcj ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonyrn niniejs14 urnOW!1tcrrninic \V)'maganych sprawozdan i infonnacji;
c. uzasadnionych skarg pacjcnto\\', u7.nanych przez Udzielajijcego zam6wicnia zgodnic z procedurami przyjr;tymi w

Szpitalu Wolskim,jeSli Zwil)7.anesq one z naruszcniem postanowicn ninicjszcj umowy lub przepis6w prawa reguluj'lcych
zasady wykonywania swiadczcn zdrowotnych;

d. w przypadku nie uzgodnicnia harmonogramu, 0 kt6rym mowa v,r ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadczenia Udzielajqccgo zam6wienia z zachowaniern miesic;cznego okresu wypowicdzcnia. jCleli Przyjmujqcy

zam6wienic narusza innc nil wskazane w pkt. 4) postanowienia umO\'I)'. istotnc dla zapewnicnia prawidlowej realizacji
przedmiotu zam6wienia

6) z dniem naste;puj'lcyrn po dniu. w kt6rym nastqpilo przekroczenic wanosci urnowy.
7) w wyniku oswiadczenia Udzielaj()cego zarn6wienia z 7..achowaniem 3 dniowego okrcsu wypowicdzenia w przypadku braku

finansowania swiadczen objcytych umowq przez publiczncgo platnika (NFZ) lub zmiany przez Platnika zasad finansowania
swiadczen zdrowotnych w spos6b unicmoiliwiaj'lcy Udzielaj'lcemu 7...am6wieniedotrzymanie \\:arunk6w umow)'.

p3
I. UdzielajlJcy zam6wicnia uprawniony jest do rozwiijzania urnowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeieli

Przyjmujqcy zam6wienie razqco narusza istotne postanowienia urnowy, tj.:
I) utracil prawo wykonywania 7..awodulub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone.
2) przeni6s1 prawa i obowiqzki wynikaj<)cc z ninicjszej umowy na osobcytrzeciq bez zgody Udzielaj'lccgo zam6wienia.
3) nie dotrzymal warunk6w okrcslonych w ~ 17 pkt. I. 2 i 4 urnowy.
4) razqco naruszyl pozostale istotne postanowicnia ninicjszcj umowy.

2. Za r~ce naruszenie pozostalych istotnych postanowien urnow)', 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt. 4 uznajc sir; naruszenie
obowil}Zk6w wynikajijcych z ~ 3 i ~ 19 ust. I ninicjslej umow)'. ktorego Przyjmuj<)cy zam6wienie nie zaniechal pomimo
otrzymania od Udzielaj<)cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub naruszenie obowiijzk6w
zwiq,zanych z bezpieczenstwern pacjent6w.

~ 24
Udzielaj~cy zarn6wienia uprawniony jest do rozwillUnia ninicjszcj urnow)' bez wypowiedzenia w przypadku. w kt6rym ulegnie
rozwi¥aniu umowa zawarta przez Udzielaj<}cego 7..arn6wienia z Narodowym Funduszern Zdro\\!ia. Oswiadczcnic 0 rozwi¥aniu
umowy w tym trybie Udzielajqcy zarn6wienia zloly Przyjmuj()cemu zam6\'.:icnie oa pismic. niczwlocznie po uzyskaniu stosownej
inforrnacji.



ps
Przyjrnuj'lcy zam6wienie uprawniony jest do rozwi~zania niniejszcj umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiasto\'.ym, w
przypadku ra1<}ccgo naruslcnia postanowicli ninicjslcj umo",)' dotycz,!cych zwloki w wypJacie wynagrodzenia. 0 kt6rym mowa w* 9 ust. 1 przekraczaj~cej 30 dni. po uprlednim ,\:czdniejszym pisemnym powiadomicniu Udziclaj~ccgo zam6wienia 0
stwicrdzeniu powstania z\,,'loki w \\:yplacic w/\li ''''Ynagrodzenia.

~ 26
I. W zakresie nieuregulowanym niniejszl} umowl} maj'l zastusm ••'anie m.in. Kodeks cywilny oraz przcpisy powolane w

niniejszej umowic.
2. Realizacjtt obowi'lzk6v ..' wynikajqcych z art. 3041 Kodeksu pmc)' zapewnia Prlyjrnujqcy zam6wienie.

~ 27
UmoVr'C; sporzqdzono w dwoch jcdnohrlnliqc)'ch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

~ 28
Zmiany do umowy dokonywane sl) w ronnie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

~ 29
Spory pov.'stalc na tic rcalizacji ninicjszcj umowy rozpatruje S4d powszechn)', wlaSciw)' dla siedziby Udziclaj4ccgo zam6wicnia.

- niepotrzebne zoslanie skreilone

Przyjrnujqcy zarn6wienie: Udzielajqc)' zamowienia:

h:lauzula inrormac)'Jna ROllO
Zgodnie l art, 13 ust. I Og61nego Rozporz<Jdzcnia 0 Ochronie Danych (RODO) infonnujemy. i.e:
I) Administralorem dan)'ch osobo\\)'ch Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyliskiej Samodzielny Publiczny laklad Opieki
Zdrowotnej z sicdzib<J przy ul. Kaspl7.aka 17.01.211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6ryrn mOgi} si~ Pailstwo kontaktowac w sprawach przctwarzania Pailstwa danych
osobowych za po~rednictwem POClt)' dektronicwej: iod@wolski.mcd.pl;
J) Administrator b~dzie przctwarzal dane osobowe na podsla",ic art. 6 ust. I lit. b) i c) RODO w zw. z art. 26 Ustawy z dnia IS kwic:tnia 2011 r.o
dzialaln~ci Iccznicle:j, y. pl7etwarl.anie jest nicz~dnc w celu wykonania umo",)', kt6rej stron<Jjcst osoba. kt6rcj dane dotycz<}. lub do podjercia
dzialali na UJdanic osoby. kt6rej dane: dotye74. przed zawarcicm umowy oraz przetwarLanie jest niez~dne do wypclnicnia obowiltZku prawnego
ci'l1<Jcego na administratorze;
4) Dane osobowe moglt bye udostc;pniollc innyrn uprawnionym podmiotom. na podstawie przepis6w prawa, a tak1.e podmiotom. z kt6ryrni
administrator zawarl umowc; w zwiqzku z rcalizacjll uslug na rzcez administratora (np. kancelariit pra\\TI(J. dostaweq oprogramowania, zewnertrzn)m
aUd)10rern);
5) Administralor nic z,,1.micTZ.1.przckazywae danych osobowych do palistwa trzceicgo lub organizacji micrdzynarodowej;
6) Wykonawca rna prawo uz)'skac kopiC;swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO infonnujcmy. i.e:
I) Palistwa dane osobowc bc;dll przcehowywane pr/.cz okres 10 1at od "onea roku kalcndarzowego, w kt6rym umowa 7.Oslala wykonana. chyba 1.C
niezberdny b~dlie dlunzy okrcs przctwarzania op. z uwagi oa dochodzenie roszczcli
2) Wykonawcy przysluguje prawo dosll;pu do trdei swoich danych. ich sprostowania lub ograniczcnia przctwarzania. a tak1:Cprawo do wniesicnia
sprzcciwu wobec przetwarzania, prawo do przcniesicnia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. lj. Preusa Uf7.~du
Ochrony Danych Osobowyeh;
3) Podanie danych osobowych jesl dobrowolnc. jcdnak1.C niczblfdne do zawarcia umowy. Konsckwencjq. niepodania danych osobowych bc;dzie
brak realizaeji urno"y:
4) Administrator nie podcjmuje dec)'l'ji w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Wykonawcy.

mailto:iod@wolski.mcd.pl;
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