
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
DyrekJora Szpitala Wolskiego nr 222/2022

z dnia 08.09.2022 r.

SZCZEG6LOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

MEDYCYNY RA TUNKOWEJ W SZPIT ALNYM ODDZIALE RA TUNKOWYM

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OG6LNE
Niniejsze szczegolowe warunki konkursu ofert na zawieranie, umow na udzielanie ealodobowyeh swiadezen
zdrowotnyeh w zakresie medyeyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zwane dalej "Szczegolowymi
warunkami konkursu ofert" okrdlaj~ m. in.:

a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oeeny ofert
e) warunki wymagane od oferentow w tym zwi'lZ""e ze sposobem przygotowania oferty i trybem ieh skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protestow oraz odwolal\ zwi'lZ""yeh z tyroi ezynnoseiami.

2. W eelu prawidlowego przygotowania i zlotenia swojej oferty, oferent winien zapomac ~i~ ze wszystkimi
informaejami zawartymi w "Szczeg610wychWarunkachKonkursuOfert",

3. Konkurs ofert prowadzonyjest na podstawie art. 26 usl. 1 Ust.wy z dni. IS kwietni. 2011 r. 0 dzialalnosci leczniezej (leksl
jedn. Dz. U. z 2022 r., po". 633 z p6tn. zm.). art. 140, art. 141, art. 146 usl. I, art. 147, art. 148usl. I, art. 149, art. ISO, art.
lSI usl. 1,2 i 4--6.art. IS2, art. IS3 i art. IS4 usl. 1 i 2 ust'''y z dni. 27 sierpni. 2004 r. 0 swi.dczeniach npieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publieznych (lekst jedn. Dz. U. z 2021'r .• poz. 128S z p6tn. zm.) oraz zarzlldzeniaDyrektora
Szpitala Wolskicgo Nr 222n022 r. z dnia 08.09.2022 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na calodobowe s\\iadczenia
zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie swiadczen
zdrowotnyeh w przedmiotowym zakresie zwanego dalej zar~dzeniem.

4. Dokonujqc wyboru najkorzystniejszych ofert Udziel.j~ey zamowienia stosuje zasady okrdlone
w niniejszyeh "Szezegolowyeh Warunkaeh Konkursu Ofert" oraz "Regulaminie praey komisji konkursowej".

S. Udzielaj~ey zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuniycia terminu skladania ofert, uniewatnienia postypowania konkursowego oraz przesuI,liycia tenninu
rozstrzygni~cia post~powania w przypadku konieeznosci uzupernienia dokumentow przez oferenta.

6. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh "Szczeg6l0wyeh Warunkaeh Konkursu Ofert" zastosowanie maj~
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

7. lIekroc w "Szezegolowych Warunkaeh Konkursu Ofert" oraz w zalqeznikaeh do tego dokumentu jest mowa 0:
1) oferencie - to rozumie si~ przez to padmiot, 0 ktorym mowa art. 26 ust. 1 ustawy z dnia'15 kwietnia 2011 r.o
dzialalnosci leezniezej, zarejestrowany jako podmiot wykonujqey dzialalnosc leeznie~ w formie indywidualnej
lub indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej, zwany rowniet "Przyjmujqeym zamowienie".
2) Udzielajqeym zamowienia - rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostyl\skiej Samodzielny
Publiezny laklad Opieki Zdrowotnej;
3) formularzu oferty : rozumie si~ przez to obowiqzujqey formularz oferty przygotowany przez Udzielajqeego
zamowienia, stanowiqcy zalqcznik nr 3 do zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnyeh"; .
4) swiadczeniacb zdrowolnycb - rozumie si~ przez to swiadezenia, 0 ktorych mow"w art. 5 pkt. 40 ustawy
o swiadezeniaeh opieki . zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publicznyeh obejmujqee calodobowe
swiadezenia zdrowotne w zakresie medycyny.ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla pacjentow
Szpitala Wolskiego, w szezegolnosci dla osob b~dqcyeh swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh, obejmujqce
swiadezenia obj~te systemem ratownictwa medyeznego; (CPV 85121100-4, 85121200-5);
5) umow;e - rozumie si~ przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielajqeego zamowienia, stanowi~cy.
zalqcznik nr 4 do ~zenia wskazanego w pkt. 3 ,.postanowien ogolnych";
6) dni powszednle - dni tygodnia od poniedzialku do piqlku z wylqczeniem swiqt ..

RozdziaI II. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
1. Przedmiotem zamowieniajest wykonywanie ealodobowyeh speejalistycznyeh swiadczen zdrowotnyeh w zakresie

medycyny ratunkowej w ramaeh panstwowego systemu ratownietwa medyeznego w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym.

2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowiqeyeh przedmiot zamowienia obejmuje okres od dnia 01.10.2022
r. do dnia 30.06.2023 r.

"
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3, Lqczna szacunko,,:a I czba ,12,SI0 'godzinnych cykU udzi.eIania swiadczen zdrowotnych obj~ta. przOOmiotem
zam6wienia do wykonania przeci~tnle w miesiqcu wynosi: 120 cykU (1440 godzln). .

4. W ~lku przeprowadzonego posl~powanla konkursowego zostanq wybrane najkorzyslnlejsze oferty, w,llczbie
zapewnlajqcej wyczerpanie IiczhY 12-sto godzinnych cykli; wskazanej w pkt. 3, zawierajqce propozycje cenowe
znajdujqce pokrycie w wlelkosei srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie przOOmlotuzam6wienla.

5. Szczeg6l0we "'arunkl wykonywania'swiadczen okreSlajq odpowiednie przepisy, a w szczeg61nosei przepisy
ustawy z dnia'27 sierpnia'2004 r. a swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych
oraz postanowlenia um6w zawartych przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent mo1e si~ zapozna~ w siedzibie
Udzielajqcego zam6wienia, I'

Rozdzlal III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
Wyffiaga si~, abyoferenei dysponowali odpowiednimi kwalifikacjami i,uprawnieniami do wykonyw.!nia swiadczen
zdrowolnych obj~tych przedmiotem zam6wienia w zakresie obj~tym post~powaniem konkursowym: tj.

a) lekarza posiadajqcego specjallzacjl' lub lylul specjaHsly w dziedzinie: anestezjologii i inlensywnej lerapi!.
medycyny ratunkowej alba lekarza po drugim roku specjalizacji w lej dziedzinie, kt6ry kontynuuje szkolenie
specjalizacyjne: lub -
b) lekarza posiadajqcego specjalizacjl' lub lylul specjalisty w dziedzinie: chor6b wewol'trznych,
c) lekarza. kt6ry w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukonczyl madul podstawowy w dziOOzinie: chorob
wewnl'trznych i kontynuuje lub zakonczyl szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskal lylul specjalisly.

W przypadku lekarza w tl'llkcie •• kolenla specjalizacyjnego dodatkowo wym6g pisemnej, pozytywnej opinU
klerownlka speejalizacjl a prawle do udzlelanla samodzlelnych swladczen zdrowotnych oraz samodzlelnego
wykonywanla dytur6w.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

t. Oferent sklada ofert~ zgodnie i wymaganiami okreSlonymi w "Szczeg6lowych Warunkach Konkursu Ofert"
na formularzu udost~pnionym przez Udzielajqcego um6wienoa.

2. Liczba deklarowanych 12.sto godzinnych cykli do wykonywania srednio w miesiqcu przezjednego oferenta nie
powiona bye mniejsza nit: 2 'cykle (24 godzln). Maksymalna Iiczba deklarowanych 12.s10 godzinnych cykli do
wykonywania w miesiqcu przezjednego oferenta nie powinna bye wi~ksza nit 10 cykll (120 godzln).

3. Deklarowane przez oferenta 12.sto godzinne cykle wykonywania swiadczen zdrowotnych obejmujq udzielanie
swiadczen zar6wno w dni powszednie jak rowniet w sobaty, niOOzielei swi~ta.

4. Ofcrenei ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloteniem ofcrty.
5. Ofcrt. stanowi wypelniony formularz oferty wg zalq'czonego wzoru wraz zalqcznikami wymienionymi w

formularzu oferty.
6. Oferta winna bye sporzqdzona w spos6b przejrzysty i czytelny.
7. Ofert~ oraz wszystkie zalqczniki nalety sporzqdzie w 'j~zyku polskim pod rygorem adrzucenia oferty,

z wylqczeniem poj~~ medycznych.
8. Ofert~ padpisuje oferent, lub osoba upowatniona przez oferenta. Osoby Ie parafujq katdq stronl' oferty.
9. Miejsca, w kt6rych naniesione zostaly poprawki, parafuje oferenl lub osoba podpisujqca ofert~. Poprawki mogq

bye dokonane jedynie poprzez przekreSlenie bl~dnego zapisu i umieszczenie obak niego czytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferenl mo1e wprowadzie zmiany lub wycof~ zlotonq ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlotenie nowej
oferty zawierajqcej zmiany i uzupelnionej a adnolacj~ a wycofaniu oferty zlotonej wczesniej. Wycofanie oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielajqcego zam6wienia a Iym fakeie. Zmiana oferty poprzez
zlo1enie nowej lub wycofaniu oferty mo1e nastqpie nie p6iniej jednak nit przed uplywem terminu skladania
ofert. Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. II stosuje sie odpowiednio.

11. Ofert~ wraz z wymaganymi zalqcznikami nalety urniescie w zamknietej kopercie opatrzonej napisem: "Konkurs
na udde/unie calodobowych swladczen zdrowotnych w zakresie medycyny ralunkowej "' ramach paristwowego
systemu ratownlctwa medycZJlego w Szpltalnym Oddvale Ratunkowym" przesla~ na adres: Szpital Wolski ul.
M. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.

12. Udzielajqcy zam6wienia zastrzega. it nie jest motliwe Iqczenie swiadczenia uslug w ramach umowy a udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu, z zatrudnieniem na podstawic
stosunku pracy zawartym z Udzielajqcym zam6wienia.

13. Oferta zloton. przez oferenta, z kt6rym Szpilal Wolski w ciqgu 5 lal poprzedzajqcych dzien ogloszenia
niniejszego konkursu rozwi~zaJ umow~ na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym przedmiotem
niniejszego postepowania w trybie natychmiastowym z przyczyn let:jcych po stronie oferenta - podlega
odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENT ACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENT A
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I. W celu uznania, te oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowiljZlll1Yjest 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 lo zgodnose z oryginalem. .

3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedlotonych dokument6w Udzielaj~cy zam6wienia mote zahldae od
oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi w~tpliwosei co do jej prawdziwosci.

4. Oferent jest zobowiljZlll1Y do lOl~czenia do formuiarza oferty dokument6w zwiljZlll1ych z rejestracj~
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej jako podmiotu wykonuj~cego dzialalnose lecznic,,!- zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II w pok. 10 a w terminie do dni. 13.09.2022 r. do
gOdL 11.00.

2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~cego zam6wienia uprawniony jest
Kierownik Dzialu Kadr i Szkolen, tel. 022-38-94-888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWL\ZANIA OFERT.-\

Oferent zwiljZlll1Yjest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOWA

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zam6wienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb post~powania okreSia "Regularnin pracy Komisji

konkursowej" obowi~j~y na podstawie ~dzenia 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, z zastrzeteniem pkt. 5.
5. Udzielaj~cy zam6wienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreSlonym

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

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

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zewn~trznej
slronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~ nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta, stwierdzone W ofercie braki oraz ostateczny lennin ich usuni~cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa lOmieszclO informacj~
o odrzuceniu oferty oa zewnc;trznej stronie internetowej Szpitala \Volskiego pod adresem www.wolski.med.pl
wskazuj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) skladaj~cego odrzucon~ ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERM IN OTWARCIA OFERT
Otwarcie zlotonych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konferencyjna
w dniu 13.09.2022 r. 0 gOdL 11:30. '

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJ.-\CEGO ZAM6wIENIA CENA
JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielaj~cego zam6wienia maksymalna kwota naletnosei lo katd~ godzin~ wykonywania

swiadczen zdrowotnych wynosi: 180,00 zl brullo - lo jedn~ godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych obj~lych
przedmiotem post~powania. .

2. Cena wskazana w pkt. I zostala przyj~ta w oparciu 0 wielkose srodk6w przemaczonych na sfinansowanie
swiadczen b~d~ych przedmiotem lOm6wienia.

3. Oferty lOwieraj~ce ceny przekraczaj~ce kwot~ wskazan~ w pkt. 1 uznaje si~ za nieodpowiadaj~ce wymogom
formalnym i podlegaj~ce odrzuceniu.
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Kryterla oeeny, ~ I •

'I Kwalifikaeje oferenta - 10%
2, Doswiadezenle - 10%
'3, Cena - 70%,
4. Dost~pnosc - 10%

Maksymalna Iiewa punkt6w lJ! oeen~ oferty wynosi: 3.8 pkt....... ...
~ ,I 1

Ad. 1. Kwallnkaeje oferenta' >
Komisja konkursowa dokonuj4e oeeny kwalifikaeji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj~ee dokumenty stanowi4ee
zal~ezniki do formularza oferty: ,. •
• Ookument potwierdlJ!j~ey, te oferent ma speejalizaej~ lub tytul speejalisty w dziedzinie: anestezjologii i

intensywnej terapii, medyeyny ratunkowej lub ehomb wewn~trznyeh - 3 pkt.
'. dokument potwierdlJ!j~ey, 1e oferent jest lekarzem po drugim roku speejalizaeji w dziedzinie anestezjologii i

intensywnej terapii, medyeyny ratunkowej i kt6ry kontynuuje szkolenie speejalizaeyjne www.dziedzinie - pk!.
2pkl. I - ,

• Ookument polWierdzaj~ey, 1e oferent w ramaeh szkolenia speejalizacyjnego uk06ezy/ modu/ podslawowy w
dziedzinie: ehomb wewn~trznyeh i kontyfluuje lub zakonezy/ szkolenie speejalizaeyjne oraz uzyska/ tytul
specjalisty- 1 pkt.,

Maksymalna /~ezna Iiewa punkt6w mo1liwa do uzyskania przez oferenta dla ktyterium ••kwalifikaeje" wynosi 3 pkt.

Ad. 2. Doswladezenle
Komisja konkursowa dokonuj~ oeeny doswiadezenia oferenla bierze pod uwag~ stat praey oferenla przy udzielaniu
swiadezen w jednostkaeh systemu ratownietwa medyeznego/izbie przyj~.
Ookonuj4e oeeny doswiadezenia na podstawie oswiadezenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa

•. e oferentowi od / do 4 kt. z odnie z nast u' e i za/oteniami:
Stat rae w edno.tkaeh •• temullzble e Llczba unkt6w
o - 5 lat • / kt.
6.101at 2 kt.
11 • 15 lat 3 kt.
ow 1e 151at 4 kt.

W przypadku niepelnyeh lat kalend.rwwyeh niepelne lat. statu praey zaok'4gla si~ w d6l,
•

Ad. 3. Cena- (bez podatku VAT stanowl een~ netto)
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny een zaproponowanyeh przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj4eyeh propozyeje eenowe za katd~ godzin~ wykonywania swi.dezen przewyfszaj~ee wartosc srodk6w
przeznaczonyeh na realizaej~ przedmiotu post~powania.
Dokonuj~e oeeny een proponowanyeh przez oferenla w formularzu oferty Komisj. Konkursowa w pierwszej
kolejnosei przyznaje oferentowi od 1 do 4 pkt., w zale1nosei od eeny zaproponowanej przez oferenta za 12-sto
odzinn c kl, Z odnie znast u' c mi zaloieniami:
Ceoa ra onowaDa rzez oferenta unkt6w
160,01-180,00 zl
145,01 - 160 00 zl
120,ot - 145,00 zl
110,00 -120,00 zl 4 k!.

Oferty zawieraj4ee propozyeje eenowe ponitej 110,00 zl za ka1d~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh b~d~
uznane za oferty zawier.j~ee ra4co nisk~ een~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d4 podleg.1y odrzueeniu.

Ad. 4. Dost~pnose
Komisj. konkursowa dokonuj~e oeeny dost~pnosci swiadezen gwarantow.nej przez oferenla bierze pod uwag~
minimaln4 Iiew~ 12-sto godzinnyeh eykli udziel.nia swi.dezen oferow.nyeh przez oferenta w formularzu oferty
z20dnie z zaloteniami:
Hose cvkli 12 ~odzlnnveh oferowanveh nrzez oferenta Llezba nunkt6w
2-4 10k!.
5-7 2 ok!.
8-10 3 ok!.
Oostl'pnosc poni1ej minimum stanowi podslawl' odrzueenia oferty.
OeeDS koncowa zostanie.wyliczona wg nast'tPuj~cego wzoru:
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o WOA = LpK x 10% + LpDI x 10% + LpC x 70%+ LpD2 x 10%
gdzie:

WOA - ocena kOlicowa oferly
LpK - Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny kwalijikacji oferenta
LpDI ./iczba pun1r:J6wwynikajqca Z ocenydoiwiadczenia oferenta
LpC - Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny ceny proponowanej przez oferenJa
LpD2 - Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny dos/~pnoSci iwiadczen udzielanych przez oferen/a

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNI~CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
J. Rozstrzygni~eie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranyeh w wyniku post~powania konkursowego
zapewniaj~eyeh realizaej~ zapotrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia odnosnie i10sci godzin wykonywania
swiadezen stanowi~eyeh p/zedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali /~eznie ze wszystkieh kryteri6w najwi~ks~
ilose punkt6w.

2. Rozstrzygni~eie konkursu ofer! oglasza si~ w miejseu okreslonym w ogloszeniu 0 konkursie ofer!. na tabliey
og/oszen w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia oraz na zewn~trznej stronie intemetowej Udzielaj~eego
zam6wienia, podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsee zamieszkania i adres) Oferenta/Oferent6w,
kt6rzy zostali wybrani.

3. Tennin rozstrzygni~eia ofer! wyznaeza si~ na dzien 22.09.2022 r.o godzinie 13:30.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powani': konkursowego Udzielaj~y zam6wienia wskazuje tennin

imiejsce Zawarcia i podpisania umowy.
S. W przypadku przekroezenia liezby 12-sto godzinnyeh eykli obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II

pkt. 3, w wyniku wyboru wi~kszej ilosei oferent6w ze wzgl~du na konieeznose uwzgl~dnienia ofer! spelniajqeyeh
kryteria oeeny ofer! na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo
okreslenia w umowie zawartej w tym oferentami takiej i10sci godzin wykonywania swiadezen, kt6ra umotliwi
dostosowanie warunk6w umowy do zapotrzebowania Udzielajqeego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLAWCZE
J. W toku post~powania konkursowego,jednakze przed rozstrzygni~ciem konkursu, oferent moze zlotye do komisji

konkursowej w terminie 7 dni roboczych ad dnia dokonania zaskartonej czynnosci, w ronnie pisemnej
umotywowany protest.

2. Protest zlorony po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciqgu 7 dni 00 daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi

skladajqeemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do ezasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, ehyba i.e z treSei protestu wynika,

i.e jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskarronq ezynnose.
6. Of erent, moi.e z/otye do Udzielaj~eego zam6wienia odwolanie dotye~ee rozstrzygni~eia konkursu w ci~gu 7 dni

od dnia og/oszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. Odwo/anie zlorone po tenninie nie pOOlegarozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w tenninie 14 dni ad dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.
9. Srodki odwolaweze nie przys/uguj~ na:

a)wyb6r trybu post~powania;
b) niedokonanie wyboru swiadezeniodawey; "
. c) uniewatnienie post~powania w sprawie zawarcia urnowy 0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

RozdzialXIV. POSTANOWIENIA KONCOWE . '.
Dokumenty dotye~ee post~powania konkursowego przeehowywane sq w siedzibie Udzielajqeego zam6wienia.

. • I
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Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr 222/2022

z dnia 08.09.2022 r.

Warszawa, dn ia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskicj
Samodziclny Publiczny Znklad Opicki Zdrowotncj
ul. M. Kasprzuku 17
01 - 211 WarsZllwa

OF E R TA

na udziclanic eulodobowyeh swindezen zdrowotnyeh w zakrcsic mcdycyny ratunkowcj w Szpitalnym

Oddziule Rntunkowym w siedzibic Szpitala Wolski ego

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL... .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywan ia zuwodu .

Speejalizueja w zukresie (stopien speejalizuej i ) .

Nr dokumentu speejalizuej i .

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

w przedsi~biorstwie podmiotu leezniezego prowadzonego przez wlasciw~ ORL .....................•....................

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

NIP REGON .

Nr telefonu .

Adres zamieszkania .

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

Przedmio!em niniejszej oferty jest udzielanie ealodobowyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie medyeyny
ratunkowej w Szpitaln)'m Oddziale Ratunkowym z20dnie z przedmiotem zam6wienia wskazanym w
Szczeg6Iow):ch Warunkach Konkursu orert, Da zasadach okresloll}'ch we wzane umawy Da udzielanie swiadczen
zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, IZ:

I. Zapoznal si~ z tresei~ ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg610wymi warunkami konkursu ofert" oraz postanowieniami
okr.slonymi we wzorze umO\')' i je akeeptuje.

2. Swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszuwie, w
miejseu wskazunym przez Udziclaj~eego zam6wienia oraz przy utyeiu sprz~tu nale~eego do Udzielaj~eego
zam6wienia.

Prowadzi Speejalistyezn~ Indywidualn'l! Indywidualn~ Praktyk~ Lekarsk~' w przedsi~biorstwie podmioru
leezniezego w dziedzinie , wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc
leeznie~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionym na wst~pie niniejszej oferty.

Swiadezen zdrowotnyeh udzielac b~dzie osobiscie.

I.

Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosci eywilnej (oe) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~
w wysokosci .

4. Oswiadezu. it Szpital Wolski nie rozwhlzal z nim w ci~gu 5 lat poprzedzuj~eyeh dzien ogloszenia niniejszego
konkursu umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zukresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania
w trybie natyehmiastowym z przyezyn le~eyeh po stronie Oferenta.

2.
3.
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5. Deklaruje minimalnq Iiezb~ 12-sto godzinnyeh eykli wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w mleslqeu:
.................. Cykli (obejmujqeyeh udzielanie swiadezen zar6wno w dni powszedniejak r6wniei: w soboty, niedziele
i swi~ta).

6. Deklaruje maksymalnq liczb~ 12-sto godzinnyeh eykli wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w miesiqeu:
.................. Cykli (obejmujqeyeh udzielanie swiadezen zar6wno w dni powszedniejak r6wniei: w soboty, niedziele
i swi~ta).

7. Proponuje nast~pujqeq kwot~ nalei:nosci za realizaej~ zam6wienia: wysokosc stawki w kwocie zl
bruno za kaulq godzin~ wykonywania swiadezen zdrowotnyeh.

8. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zalqeznikami od nr 3a do nr. .

9. Oswiadeza, Ii: swiadezen zdrowotnyeh w zakresie obj~tym konkursem udzielal w jednostkaeh systemu ratownietwa
medyeznegol izbie przyj~c przez okres lat.

ZAtACZNIKI:

I. Poswiadezony aklualny wydruk z CEIDG - zal. IIr I.
l. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonujqeyeh dzialalnosc leezniezq - zgodnie z ustawq

o dzialalnosci leezniezej - prowadzonego przez ORL - zal. I" l,
3. Kopie dokument6w dotyezqeyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaej i, w tym

speejalizaeji:
a) dyplom ukonezenia studi6w;
b) prawo wykonywania zawodu lekarza;
e) dyplom potwierdzajqey posiadanie speejalizaeji lub lylul speejalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej
terapii, medyeyny ralunkowej albo lekarza po drugim roku speejalizacji w tej dziedzinie, kl6ry kontynuuje szkolenie
specjalizaeyjne, lub lekarza posiadajqeego speejalizaej~ lub lylul speejalisty w dziedzinie: ehor6b wewn~trznyeh, lub jest
lekarzem, kl6ry w ramach szkolenia speejalizaeyjnego ukonezyl modul podstawowy w dziedzinie: ehor6b wewn~trznyeh i
kontynuuje lub zakonezyl szkolenie speejalizaeyjne oraz uzyskal lylul speejalisty (w przypadku lekarza w trakcie
szkolenia speejalizaeyjnego dodatkowo wym6g pisemnej, pozytywnej opinii kierownika speejallzaeji 0 prawie
do udzielania samodzielnyeh swiadezen zdrowotnyeh oraz samodzielnego wykon)'wania dyzur6w oraz kart~
speejalizaeyjnq).
d) inne dokumenty potwierdzajqce kwalifikaeje i doswiadezenie zawodowe - zal. I" 3a, 3b, itd.

4. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie medyeyny ratunkowej w
jednostkaeh systemu ratownietwa medyeznego z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadezone - zaL I" 4,

5. Zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem
zam6wienia - 'lui. nr 5,

6. Kserokopia polisy OC - zal. I" 6.

• niepotrzebne skreilit

Oswiadczcnie wykonawcy w zakresie w):pelnienia obowi~zk6w informacyjn)'ch przewidzianych wart. 13 lub art.
14 RODO

Oswiadezam, te wypelnilem obowiqzki informaeyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO; wobee os6b fizyeznyeh.
od kt6ryeh dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w eelu ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia w
niniejszym post~powaniu* *.

(pod pis ipieez~c oferenta)

rozporl.'ldzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony os6b fizyc7nych w zwil}Zku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/461WE (og61ne rozpo17.<Jdzenie 0
ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 1l9z 04.05.2016. SU. I) .
•• W przypadku gdy W)''konawca nie przckazujc danych osobowych innych nit bezpo~rednio jego dotycZllcych lub zachodzi wyl4cz.enie stosowania
obowi¥ku infonnacyjnego, stoso",nie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 usC 5 RODO trdci o~wiadczenia wykonawca nie skfada (usuni~cie trdci
oswiadcz.enia "p. przezjego wykrdlenie).
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Zalqeznik Nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr-t..thno22

z dnia 08.09.2022 r.

WZORUMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCII SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY

RATUNKOWEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

zawarta w dniu 2022 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opiekl Zdrowotnej z
siedzib~ w Warszawie. adres: ul. M Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszen. innych
organizacji spo/eeznych i zawodowych. fundacji oraz sarnodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajowego Rejeslru S~dowego prowadzonego przez S~ Rejonowy dla m. Sl. Warszawy w Warszawie. XIII Wydzia/
Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288. REGaN 011035381. NIP 527-10-45-483.
reprezentowanym przez:
Roberta Mazura - Oyrektora

zwanym dalej Udzielajqcym zam6wienia

a

Panem/~ ................• prowad,,!cymlq dzia/alno~~ gospodarc,,! pod firmq " ". na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Ozialalno~ci Gospodarczej z siedzibq pod adresem:
.................................... ,
Wpisanymlq do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzia/alno~~ lecznic,,! or ................• or PWZ ,
Posiadajqcym/q NIP i REGON .
Zwanymlq dalej Przyjmujqcym zam6wienie "

/qcznie zwanych Stronami

Przyjmujqcy zamawienie zostal wybrany w wyniku konkursu o/ert na udzielanie speejalisryeznyeh swiadczen
zdrowotnyeh przez podmiory okreSlone wart. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzlalalnosei leezniezej
(tekstjedn. Oz. U. z 2022 r., poz. 633 z pain. zm.).

~I
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zam6wienia na wykonywanie calodobowych ~wiadczeIl

zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. zwanych dalej
~wiadczeniami zdrowotnymi, dla pacjent6w Udzielajqcego zam6wienia w szczeg6lno~ci dla os6b b~dqcych
~wiadczeniobiorcami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 1. 0 ~wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze ~rodk6w publicznych publicznych (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 1285 z p6in.
zm.).

2. Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si~ do wykonywania calodobowych ~wiadczel\ zdrowotnych w zakresie
medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w 12-sto godzinnych cyklach, kt6rych ilo~
okre~lona zostala w ~ 10 USI. 1, a w szczeg6lno~ci do:

a) udzielania ~wiadczen zdrowotnych polegajqcych na wst~pnej diagnostyce i podj~iu lcezenia w zakres;e
niezb~dnym do stabilizacji funkcji Zyciowych os6b znajdujqcych si~ w stanie nag/ego zagrozcnia Zycia lub
zdrowia, w tym przeprowadzania oceny wst~pnej i badania lekarskiego oraz wykonywania wszelkich
czynno~ci zwiqzanych z zapewnieniempacjentom kontynuacji lcezenia adekwatnego do ich stanu zdrowia,
wynikajqcego z przepis6w ustawy 0 Panstwowym Ratownictwie Medycznym i standard6w post~powania
medycznego z zakresu medycyny ratunkowej, \

b) udzielania ~wiadczeIl zdrowotnych oraz porad obejmujqcych' ~wiadczenia diagnostyczno - terapeutyczne
pacjentom hospitalizowanym w SOR.

3. Swiadczenia, 0 kt6rych mowa w ust. 2 udzielane b~dq w cyklach trwajqcych do 12 kolejnych godzin, Zlir6wno
w dni powszednie (lqcznie z sobotarni) oraz w niedziele i ~wi~ta, w godzinach od 8.00 do 20.00 lub od 20.00 do
8.00 dnia nast~pnego, przy czym po kaZdym zakoIlczonyin cyklu Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do
przekazania lekarzom przejmujqcym realizacj~ ~wiadczen zdrowotnych w ramach kolejnych cykJi wszelkich
danych 0 pacjentach pozostajqcych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, obejmujqcych dane istotne dla dalszego
pracesu lcezniczego danego pacjenta - bez prawa do odr~bnego wynagrodzenia.
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4. W ramach udzielania ~wiadczen stanowi~cych przedmiot niniejszej umowy Przyjmuj~cy zam6wienie jest
zobowi~zany do spor~dzania i przekazywania raport6w lekarskich w spos6b przyj~ty u Udzielaj~cego
zam6wienia. .

5. za wykonywanie czynno~ci, 0 kt6rych mowa w us!. 4 Przyjmuj~cemu zam6wienie nie przysluguje dodatkowe
wynagrodzenie. .•

6. Udzielaj~cy zam6wienia' dopuszcza mozliwo~~ udzielania ~wiadczen idrowotnych obj~tych niniejsz~ umo~
w i1o~cinie wi~kszej niZ2 nast~puj~cebezpo~rednio po sobie 12-stogodzinne cykle, tj. udzielania ~wiadczen nie
dluZejniz przez 24 kolejne godziny,z zastrzezeniem us!. 5 niniejszego paragrafu.

I

7. Na podstawie niniejszej umowy Udzielaj~cy zam6wienia powierza Przyjmuj~cemuzam6wienie funkcj~ lekarza,
koordynuj~cego (dla lekarzy systemu), polegaj~c~ na podejmowaniu wszelkich czynno~ci i dzialat\ zwi~nych
z organizacj~ udzielania ~wiadczen zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w tym sprawowania
nadzoru nad przebiegiem wykonywania ~wiadczen, wydawania polecen i wi~cych decyzji. Powierzenie
czynno~ci koordynalora nast~puje na czas danego cyklu, w kt6rym Przyjmuj~cy'zam6wienie realizuje przedmiot
umowy na zasadach wskazanych w us!. I .4 'niniejszego paragrafu oraz ~ 2 USI. I i 2. Raport z wykonywanych
czynno~cl lekarza koordYljatora,Przyjmuj~cy zarn6wienie zobowi~ny jest spo~dzi~ w rarnach obowi¥k6w
obj~tYch przedmiotem 'umoWy w formie wpisu (10 ksi~gi raport6w lekarza' koordynuj~cego. Wykonywanie
czynno~ci lekarza Iloordynaioranie uprawnia'do otrzymania odr~bnegowYnagrodzenia.. ,

8. W rarnach ohowi¥k6w obj~tych niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest realizowa~
czynno~ci koordyniltora w przypadku, w kt6rym wskazany w harmonogramie przez Udzielaj~cego zam6wienia
Koordynator SOR wyznaczy Przyjmuj~cego'zam6wienie do,czasowego przej~cia czynno~cikoordynowania pracy
w SOR. Z tytulu powierzenia zadan koordynatora Przyjmuj~cy zam6wienie nie jest uprawniony do dodatkowego
wynagrodzenia.

P
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do udzielania ~wiadczenzdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ I w dniach

i godzinach okre~lonych w harmonogramie, spor~zanym w formie pisemnej - wedlug wzoru stanowi~cego
zal~cznik or I do niniejszej umowy - na okresy miesi~czne, uzgodnionym z Kierownikiem Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego lub inn~osob~wskazan~przez Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6rych mowa w us!. I podlegaj~ kazdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazan~ przez
Udzielaj~cego zam6wienia, przed rozpoc~ciem miesi~ca kt6rego dotyc~.

3. W rarnach przedmiotu umowy Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do uczestniczenia, nie wi~cej niz raz
w miesi~cuprzez maksymalnie 2 godziny, poza harmonogramami opisanymi w us!. I i 2, w organizowanych przez
Udzielaj~cego zam6wienia spotkaniach dotyc~cych funkcjonowania SOR oraz standard6w medycznych
w dziedzinie ratownictwa medycznego bez dodatkowego wynagrodzenia oraz uczestniczenia w odprawach
i innych spotkaniach personelu medycznego, organizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 0 kt6rych
mowa w Regularninie tego Oddzialu.

p
Przyjmuj~cy zarn6wienie zobowi¥uje si~ do wykonania uslug; 0 kt6rych mowaw ~ I niniejszej umowy i o~wiadcza,
iz wykonywa~ je b~dzie z zachowaniem naleZytej staranno~ci, zgodnie z posiadan~wied~ medyczn~ i standardami
post~powanla obowi¥Uj~cymi w zakresie medycyny ratunkowej, na zasadach wynikaj~cych z ustawy 0 zawodach
lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1731 z p6in. zm.), ustawy 0 dzialalnoki leczniczej (tekst
jedn'oDz. U. z 2022 r., poz. 633 z p6in. zm) ustawy 0 PaflstwowymRatownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022r., poz.
1720 z pMn. zm.), ustawy 0 ~wiadczeniachopieki zdrowotnej finansowanych ze ~rodk6wpublicznych (tekstjedn. Dz.
U z 2021 r., poz. 1285 z p6in. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekstjedn. Dz. U. z 2020
r., poz. 849 z p6in. zm.), Rozpor~dzenia Ministra Zdrowia w sprawie SzpitalnegoOddzialu Ratunkowego z dnia 27
czerwca 2019 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2048 z p6in. zm.) ustawy 0 ochronie danych osobowych i innych przepis6w
reguluj~cych zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania ~wiadczen zdrowotnych w podmiotach
leczniczych nie b~d~cychprzedsi~biorcami.

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

w siedzibie Szpitala Wolskiego, w ramach Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, przy uZyciusprz~tu medycznego
oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu znana! z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~cego
zam6wienia najp6iniej w dniu rozpocz~ia udzielania ~wiadczen', stanowi~cych wlasno~~ Udzielaj~cego
zam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania ~wiadczen obj~tych niniejs~
umow~.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do korzystania z pomieszczen oraz spr~
i aparatury medycznej, nale~cych do Udzielaj~cego zam6wienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celac
okre~lonychw niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw spr~tu medyclllego nale~cego do
Udzielaj~cego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialafl zawinionych przez Przyjmuj~cegozam6wienie.

~s
Umowa zostaje zawarta na czas okre~lony,tj. w okresie od dnia 2022 r. do dnia 2023 r.
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~6
Zlecenia na badanie diagnostyczne i transport bl'd~ wystawiane przez Przyjmuj~cego zam6wienie, wedlug zasad
obowi¥uj~cych u Udzielaj~cegozam6wienia, z kt6rymi Przyjmuj~cy zam6wienie zostal zapoznany.

P
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje sil' do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotnych

wskazanych w umowach zawartych przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiotarni oraz przepisach i zasadach obowi¥uj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Nie p6tniej nit z dniem zawarcia umowy Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥any jest do zapoznania sil'
z zasadami i procedurami funkcjonowania Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Szpitala Wolskiego, wynikaj~cymi
z Regulaminu SOR oraz pozostalych akt6w wewnl'trznych obowi¥uj~cych u Udzielaj~cego Zam6wienia
dotyc~cych Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, kt6re zostaly PrZY.imuj~cemuzam6wienie udostl'pnione w toku
postl'powania konkursowego. Realizacjl' ww. obowi¥ku Przyjmuj~cy zam6wienie potwierdza podpisem na
niniejszej umowie.

3. Na 4danie Udzielaj~cego zam6wienia, Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do przedstawienia
znajduj~cych sil' w jego dyspozycji dokument6w zwi¥anych z realizacj~ przedmiotu umowy wymaganych przez
NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~cegozam6wienia.

~8
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje sil' do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz dokumentacji
wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi¥uj~cymi w podmiotach leczniczych nie bl'd~cych
przedsil'biorcami oraz przepisami i zasadami obowi¥uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia, w tym z uzyciem
systemu informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~cymi procedur zwi¥anych z ochron~ danych
osobowych.

~9
1. Za zrealizowane swiadczenia zdrowotne Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie mles'l'cznie

w kwocie stanowi~cej itoczyn liczby godzin zrealizowanych przez Przyjmuj~cegozam6wienie w danym miesi~cu
przez stawkl' godzinow~w kwocie zJ brulto (slownie: ).

2. L~czna szacunkowa wartose umowy wynosi zl brulto (slownie: ).

3. Nalemosci z tytulu realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielaj~cy zam6wienia wyplaca, za miesi~c
poprzedni, w terminie do 14 dni po dniu dostarczeni~ przez PrZY.imuj~cegozam6wienie prawidlowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonymi sprawozdaniarni, 0 kt6rych mowa w ~11. Potwierdzeniem dostarczenia faktury
wraz ze sprawozdaniami jest data wplywu oznaczona prezenta~ Kancelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

4. Podstawl' wystawienia faktury uprawniaj~cejPrzyjmuj~cego zam6wienie do otrzymania zaplaty jest zal~czenie do
niej sprawozdania zatwierdzonego przez Udzielaj~cego zam6wienia, stanowi~cego potwierdzenie zar6wno itosci
godzin swiadczen zrealizowanych w danym miesi~cu, jak i prawidlowe dokonanie wszystkich wymaganych
wpis6w do dokumentacji medycznej pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy zam6wienie udzielil swiadczen
zdrowotnych. Brak zatwierdzonego sprawozdania skutkuje uznaniem, it usluga za dany miesi~c nie zostala
zrealizowana.

5. Nalemose za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6wienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje sil' dzien obci'lUnia rachunku bankowego
Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 10
1. Minimalna ilose 12-sto godzinnych cykli udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~1 us!. 3 wynosi

.................. cykli w miesi~cu. Przecil'tna maksymalna ilose 12-sto godzinnych cykli udzielania swiadczen
zdrowotnych w stosunku miesil'cznym nie powinna przekroczye .

2. Wynikaj~ce z us!. 1 zapotrzebowanie na minimaln~ itose zakontraktowanych 12-sto godzinnych cykli 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. Zmiana uwzgll'dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy
miesil'czne i nie wymaga spor~dzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

3. Udzielaj~cy zam6wienia mote powierzye Przyjmuj~cemu zam6~ienie wil'ksz~ itose swiadczen objl'tych niniejs~
umowq, skutkuj~cych przekroczeniem itosci 12-sto godzinnych cykli udzielania swiadczen zdrowotnych
wskazanej w us!. I, w ramach srodk6w pienil'mych przeznaczonych na ich sfinansowanie pochod~cych z NFZ
lub od innych platnik6w, jednak nie wil'cej nit 0 4 cykle.

~11
1. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥aJ1y jest do skladania miesil'cznych sprawozdan z liczby zrealizowanych

pelnych 12- sto godzinnych cykli udzielania swiadczen zdrowotnych, wg wzoru stanowi~cego zal~cznik nr 2 do
niniejszej umowy. .

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w us!. 1 skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po
zatwierdzeniu, w terminie do 5 dnia katdego miesi~ca za miesi~c poprzedni. Sprawozdania, po weryfikacji
przepracowanych godzin oraz realizacji obowi¥k6w zwi~zanych z prowadzeniem dokumentacji ~
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zatwierdza KieroWnik Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub inna osoba wskazana przez Udzielaj~cego
zam6wienia.

~ 121

Przyjmuj~cy zam6wienie 2Obowi~je si~ do: .

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

• kontroli, '
b) noszenia imiennych identyfikator6wprzekazanyeh przez Udzielajqcego zam6wienie w zwi~u z niniejs~

umow~ i realizaeji pozostalych obowi¥k6w dotyc~cych Identyfikator6w okre~lonyeh w aktach
wewo~trznych Szpitala Wolskiego,

c) przestrzegania proeedur obowi¥uj~cych u Udzielaj~eego zam6wienia zwi¥RDych z wykonywaniem
~wiadezetl zdrowotnych I prowadzeniem,dokumentacji medycznej ..

, fi 13
Przyjmuj~cy zam6wi !lIe' nie . ou prowadil~ w Szpitalu Wolskim ozialalrio~ci wykraezaj~cej poza zakres
wynlkaj~cy z zawartej umowy,l ~onkurencyjnej wobec'dzialalno~ci statutowej prowad2Onej przez Udzielaj~cego
zam6wienia: "• •p4
Udzielaj~cy zam6wienia 2Obowi~je si~ zabezpieczy~ obslug~ piel~gniarsk~ oraz administracyjn~ i gospodare~
w zakresle niezb~dnym dla realizacji przedmiotu nhiiejszej umowy, .

~ 15
pi-zy realizacji zaaatl obj~tych nlniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wienie zobowl¥aDY jest do wsp6lpracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielaj~cego zam6wienla.

p6
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialno~~ solidarn~.
2. Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi odpowiedzlalno~~ za szkody powstale z przyczyn leZljeyeh po jego stronie,

a w szczeg6lno~ci wynikaj~cych z:

a) nieprawidlowego i niezgodnego z obowi~jqcymi standardaml post~powania medycznego oraz wymogami
okre~lonymi w ustawie 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty udzielenia ~wiadczenia zdrowotnego,

b) niewykonania lub niew~iwego wykonania obowi~6w wynikaj~cych z niniejszej umowy,
c) nieprawidlowego wystawiania recept podlegaj~cych refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
d) przedstawienia danych stanowi~cych'podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
e) nle prowadzenia dokumentacji medyeznej pacjenta lub prowadzenla jej w spos6b nieprawidlowy

I niekompletny,
I) braku realizacjl zalecen pokontrolnych,
g) nleprawidlowego wprowadzania dariych zwi'}"'nych z realizaej~ proeedur, a wymaganyeh przez NFZ.

3. Udzielaj~cy zam6wienla uprawniony jest do Zljdania od Przyjmuj~cego zam6wienie pokrycia szkody wyr~dzonej
niewykonywaniem'lub nlenale1ytym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zam6wienie niniejszej umowy, w tym
m.in. koszt6w ~wiadczetl nieoplaconych przez NFZ lub innych platnik6w z tego tytulu oraz kar umownych I

1 obowi¥k6w odszkodowawczyeh nalo!onych na Udzielaj~cego zam6wienia przez NFZ lub innych platnik6w w
umowach zawartych z Udzielaj~cym zam6wienia. .'-

4. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do Zljdania od Przyjmuj~cego zam6wienie zaplaty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznac20nych cykli
z op6fnieniem, zawinlone przez Przyjmuj~cego zam6wienie przerwy w udzielaniu ~wiadczetl lub wcze~niejsze
opuszczenie SOR, kt6ra to kara przysluguje Udzielaj~cemu zam6wienie niezalezoie od braku zaplaty za kazd~
rozpoez~~ godzin~ sp6fnienia lub niewykonywania ~wiadczen. Wysoko~~ kary umownej za kazd~ rozpoc~t~
godzin~ sp6fnienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki godzinowej okre~lonej w ~ 9 ust. I umowy.
za szkody przekraczaj~ce wysoko~c ww. kary, Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych. W przypadku stwierdzenia powyzszych naruszen Udzielaj~cy
Zam6wienie zastrzega sobie prawo potr~cenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturach
otrzymanych od Przyjmuj~cego Zm6wienie.

~ 17
Przyjmuj~ey zam6wienie 2Obowi~ny jest do:
1)

2)

3)

posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci eywilnej obejmuj~cej szkody b~d~ee nast~pstwem
udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen zdrowotn~
- zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy 0 dzialalno~ci leczniczej oraz Rozpor~dzenia Minislra Finans6w z d ia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi~zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmio
wykonuj~cego dzialalnosc leeznic~ (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 866 z p6fn. zm.),
utrzymywania przez caly okres obowi¥ywania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wartosci
ubezpieczenia okreslonych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pkt. 1,
zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczen zdrowotnyeh oraz przedlo!enia Udzielaj~cemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~cego zlo!enie wniosku 0 w/w wpis w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy pod rygorem rozwi~nia umowy, 0 ile powy!szy dokument nie 20stal dol~czony do umowy.

I
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4) posiadania i przedlOienia zaswiadczenia lekarza medycyny pracy dotycl'lcego uprawnieti zwiljlanych ze
swiadczeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologicznych.

p8
1. W zwi'llku z udzielaniem swiadczel\ zdrowotnych obj~tych zam6wieniem Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany

jest do wydawania pacjentom zaSwiadczel\ 0 czasowej niezdolnoSci do pracy oraz wystawiania recept zgodnie z
wymogami okreslonymi w przepisach prawa.

2. Realizuj~c przedmiot umowy Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiljlany jest do wystawiania recept na produkty
lecznicze zlecone pacjentom w zwi¥ku z udzielonymi im swiadczeniami zdrowotnymi z zachowaniem wszelkich
wymog6w okreslonych przepisami prawa i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Recepty wystawiane
pacjentom w zwi'llku z wykonywaniem swiadczeti obj~tych niniejsza umow~ spoflljdzane s~ na drukach oraz w
systemie teleinformatycznym udost~pnianych przez Udzielaj~cego Zam6wienia.

p9
1. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych powzi~1

wiadomose przy realizacji postanowieJl niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnic~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1233 z p6in. zm.) oraz podlegajq ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych,
zgodnie z wymogami obowi¥uj~cymi u Udzielajqcego zam6wienia.

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

3. Przyjmuj~cy zam6wienie wyr~ zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w us!. 2, zawartych w
niniejszej umowie dotycl'lcych go danych osobowych w zakresie obejmuj~cym imi~ i nazwisko, a taUe inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie lirmy.

4. D1a cel6w zwi¥anych z realizacjq umowy Udzielaj~cy zam6wienia upowamia Przyjmuj~cego zam6wienie do
przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy Zam6wienie udzielae b~zie swiadczel\
zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwiljlanych z realizacj~ zleconych niniejsl'l umow~ swiadczel\ zdrowotnych
oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej linansowanych ze srodk6w publicznych. Przetwarzanie danych osobowych
przez Przyjmuj~cego zam6wienie dokonywane jest w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na sprz~cie
informatycznym naleZljcym do Udzielaj~cego zam6wienia i podlega przepisom reguluj~cym zasady ochrony .
danych osobowych i procedurom obowi¥ujqcym u Udzielaj~cego zam6wienia i z tego tytulu Przyjmuj~cy
zam6wienie ponosi odpowiedzialnose wynikaj~q z ww. przepis6w oraz przepis6w dotycl'lcych ochrony danych
osobowych. Upowamienie do przetwarzania danych oso~owych oraz Oswiadczenie podpisane przez
Przyjmuj~cego zam6wienie stanowi~ integraln~ cz~se umowy.

I po
1. Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczeti nie przekraczaj~cych ~cznie 30

dni kalendarzowych rocznie, przypadaj~cych w okresie obowi~ania umowy, kt6re to dni uwzgl~dnia si~ w
harmonograrnach sporl'ldzanych przez Udzielajqcego zam6wienie, w tym przerw zwi¥afiych z potwierdzonym
udzialem Przyjmuj~cego zam6wienie w szkoleniach, sympozjach, zjazdach.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w us!. 1 wymaga zgody Udzielaj~cego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczel\ zdrowotnych zgodnie

z harmonogramem przez Przyjmuhcego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczel\
spowodowanych chorob~, udokumentowanych zaSwiadczeniem lekarskim, 0 He Przyjmuj~cy zam6wienie
niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~cego zam6wienia. .

pI
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~cego zam6wienie od wykonywania swiadczeti
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjaSniaj~cego, w przypadku gdy do Udzielaj~cego
zam6wienia wplynie skarga lub zastrzeienie dotycl'lce sposobu wykonywania, przez Przyjmuj~cego zam6wienie,
swiadczel\ zdrowotnych obj~tych niniejsl'l umow,," w tym zwiljlanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej
b~dz przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ. .

p2
Umowa ulega rozwiljlaniu w nast~puj~cych przypadkach:

I) z uplywem czasu, na kt6ry zosta!a zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kaMej ze Stron z zachowaniem I miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyczyn stanowiqcych naruszenie istotnych warunk6w umowy, leZljcych po Slronie Przyjmuj~cego
zam6wienie, a dotycl'lcych:
a) ograniczenia dost~pnosci swiadczeJl, zaw~~enia: ich zakresu lub icb niewlaSciwej Hosci i jakosci;
b) nie przedstawiania w ustalon~ niniejsl'l umow~ terminie wym~ganych sprawozdati i i~fOrma~ji;~
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e) uzasadnionyeh skarg paejent6w, uznanyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia zgodnie z proeedurami
przyj~tymi w Sipitalu Wolskim, jeW zwiljZlllle Slj one z naroszeniem postanowien niniejszej umowy lub
przepis6w prawa reguluj~cyeh zasady wykonywania swiadezen zdrowotnyeh;

d) w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswjadezenia Udzielajqeego zam6wienia z zaehowaniem miesi~eznego okresu wypowiedzenia,

jetell PrzyjmuJ~ey zam6wienie narusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy, istotne dla
zapewnienia prawidloweJ realizaeji przedmiotu zam6wienia,

6) l: dniem nast~p4i~eym po dniu, w kt6J'Y!!1na..~pilo przekroezenie wartosei umowy,
7) w wyniku oswladczenla UdziehijljCego za!n6wienia z zaehowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku bniku finansowania swiadczen obJ~tyeh umo~ przez pubIieznego p1atnika (NFZ) lub zmiany przez
Platnlka zasad tinansowania swiadezen zdrowotnyeh w spos6b uniemotliwiaJ~cy Udzielaj~eemu Zam6wienie
dotrzYmanie warunk6w umowy. '•

p3
l. UdzielaJ~ey zam6wienia uprawniony jeSt do rozwi~zania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natyehmiastowym,jeteli Przyjmuj~ey zam6wienie ra1ljco narusza' postanowienia umowy, tj.:

I) utraeil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa I obowi~i wynikaj~ee.z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielaj~eego

zam6wienia, .
3) nie dotrzymal warunk6w okreslonyeh w ~ 17 pkt. 1,2 i 4 umowy,
4) ~eo naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ra1ljee naruszenie pozostalyeh istotnyeh postanowien umowy, 0 kt6ryeh mowa w us!. 1 pkt.4 uznaje si~
naruszenie obowi~6w wynikaj~cyeh z ~ 3 i ~ 19 ust.l niniejszej umowy, kt6ryeh Przyjmuj~ey zam6wienie nie
zanieehal, pomimo otrzymania od Udzielaj~eego zam6wienia pisemnego wezwania do ieh zaprzestania, a takte
naruszanla obowl~6w zwiljZllllyeh z bezpieezellstwem paejent6w.

3. Z dniem przekroezenia wartosci umowy, 0 kt6rej mowa w ~ 9 us!. 2 niniejszej Umowy.

~ 24
Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w
kt6rym ulegnie rozwiljZlllliu umowa zawarta przez Udzielaj~eego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
OSwiadezenie 0 rozwiljZlllliu umowy w tym trybie Udzielaj~ey zam6wienia zloty Przyjmuj~eemu zam6wienie na
pismle, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informaeji.

ps
Przyjmuj~ey zam6wienie uprawniony Jest do rozwiljZllllia nmleJszej umowy bez wypowiedzenia ze skulkiem
natyehmiaslowym, w przypadku ra1ljeego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotye~eyeh zwloki w wypiaeie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 usl. 3 przekraezaj~eej 30 dni, po uprzednim wezesniejszym pisemnym
powiadomieniu UdzielaJ~eego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

\ p6" ,
l. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umow~ maj~ zastosowanie m.ln. Kodeks eywilny oraz przeplsy powolane

w niniejszej umowie.
2. Realizaej~ obowl~k6w wynikaj~eyeh z art. 304' Kodeksu praey zapewnia Przyjmuj~ey zam6wienie.

p7
Umow~ spo~dzono w dw6eh jednobrzmi~eyeh egzemplarzaeh, po jednym dla kudej ze Stron.p8
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewamosei.p9
Spory powstale na tie realizaeji niniejszej umowy, kl6ryeh nie uda si~ zalatwic polubownie, rozpatruje S~d
powszeehny wlasciwy dla siedziby Udzielaj~eego zam6wienia.

Klluzul. Informacyjna ROOO
Zgodnie z art. 13 ust. I Ogoloego ROl.por'l4dzenia 0 Ochronie Danych (RODO) informujemy, tc::
1) Administratorem danych osobowych W)'konawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyflskiej Samodzielny Publiczny 1.aklad Opieki
Zdrowotnej z siedzibll przy ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;
2) Administrator W)'1l18czyl Inspektora Ochrony Danych. z kt6rym mog~silf Paftstwo kontaktowat w sprawach przetwarzania Paftstwa danych
osobowych za po~rednictwempoczty c1ektronicznej: iod@wolski.med.pl;

Strom; 6z 7

• niepo/rzebne zostanie sJcres/one

Przyjmujqey zam6wlenle Udzielajqey zamowienla

mailto:iod@wolski.med.pl;


3) Administrator b~dzie przctwarzal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) ie) RODO w zw. z art, 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o
dziaJaJnoSci leemicl.ej, tj. pm:twarzanie jest nie~dne w cclu wykonania umo",,'Y. kt6rcj stronq jest osoba, kt6rej dane dotyCZ40 lub do podj~cia
drialan na 2:t\danie osoby, kt6rc:j dane: dotyeZ4, przed zawarciem umowy oraz przetwan.anie: jest niez~dne do wypclnienia obowi¥ku pra""nego
eiil2:qcego Da administratorz.e;
4) Dane osobowe mogq bye udost~pnione inn)1D uprawnion)1D podmiotom, na podstawie: przepis6w prawa, a tak2:e podmiolom, z kt6f)mi
administrator zawarl umow~ w zwi~ku z rcalizacj~ uslug na rzeel administratora (np. kancelariq pray.lllj., dostawe~ oprogramowania, zc:"n~trmym
audytorc:m);
5) Administrator nie zamierz.a przekazywac danych osobowych do paitslwa tneciego lub organizacji mi~dzynarodowej;
6) Wykonawca rna prawo uzyskac kopi~ swoich danych osobo\'l)'ch w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 ROOO informujemy. 2:c::
1) Paflstwa dane osobowe ~dq pn:echowywane prz.c::zokres 10 lat od konca roku kalendarzowego, w kt6rym umowa losta'a wykonana, cb)'ba 2:e
nic:~dny ~dzic: dtutszy okres pnetwarzania np, z uwagi na dochodzenic: roszczen.
2) Wykonawcy przysluguje prawo dostt;pu do Irdci swoich danycb, ich sprostowania tub ograniczenia pnctwarzania, a taUe prawo do wnic:sic:nia
spneciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesicnia danych orBZ prawo do ",nic:sienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prelc:sa U~du
Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanie danych osobowyeh jest dobrowolne, jednakte: nie:~dne do zawarcia umowy. Konsekwencjq niepodania danych osobowych b~dzic:
brak rc:alizacji umo",")';
4) Administrator nie: pode:jmujc dec)'zji w spos6b zautomatyzowany w opareiu 0 dane osobowc: W)'konawcy.

podpis Przyjmuj~cego zamowienie
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Zalqcznik nr I do umowy na udzieJanie
calodobowych spec}alislyCznych Swiadczen
zdrowolnych w Szpilalnym Oddziale
Ratunlwwym

MIESII;CZNY HARMONOGRAM Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

mieshlc rok. .

.........................................................................................................................................
(imi~j nazwisko lekarl,a )

DZIEN ODGODZINY: DO GODZINY: ILOSe 12-STO GODZINNYCH CYKLI
WDANYM DNIU
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Razem

;

..................................... . ,
piecz~~ i podpis lekarza " piec'~~ ipodpis osoby zatwlerdzajqcej



Zalqcznik nr 2 do umollY na udzie/anie
ca/odob0"YCh specjalistycznych fwiadczen
•zdrowotnych w Szpita/nym Oddzia/e
Ratunkowym

MIESI~CZNE SPRAWOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM •

mlesl1}c ......................................•.. rok........................................... .

.........................................................................................................................................
(imi~ i nazwi,ko lekarza )

DZIEN OD GODZINY: DO GODZINY: ILO 12-STO GODZINNYCH CYKLI
WDANYMDNIU

Czy uzupelniono dokumentacj~ medycznll: 0 - tak I 0 - Die oJ
.J _ zaznaczYc odpow/edn/e

••••••••••••••••••••••• t ••••••••••••••••••

piecz~c i podpi, lekarza

•

piecz~c i podpi, o,ohy zatwierdzajllcej


