I. Udzielaj cy zamówienia:
1. Wojewódzki Szpital Zaka ny w Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa.
2. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzia alno ci leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z pó n. zm.) oraz Ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z pó n. zm.), oraz Rozporz dzenia
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. „W sprawie obowi zkowego ubezpieczenia
odpowiedzialno ci cywilnej podmiotu wykonuj cego dzia alno lecznicz ” (Dz. U.
z 2011 r. Nr 293 poz. 1729 z pó n. zm.).

Osobą upowa nioną do kontaktów z Oferentami jest:
Katarzyna Mate ka -Ajdakowska - Przewodnicz ca Komisji Konkursowej, tel.: (22) 33-55214, 212; fax: (22) 33-55-375; e-mail: dzp@zakazny.pl

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie
Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego w Warszawie:

nast puj cych

wiadcze

dla

a. specjalistyczne porady lekarskie w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej w ilo ci
oko o 370 osób miesi cznie.
b. nadzór nad prawid owym sporz dzaniem dokumentacji medycznej powsta ej
w ramach KAOS nad pacjentami z AIDS.

Wymagania dotycz ce przedmiotu zamówienia:
1.

Posiadanie specjalizacji w dziedzinie chorób zaka nych;

2.

Co najmniej 5 - letnie do wiadczenie kliniczne, w tym 3 lata do wiadczenia w leczeniu
pacjentów z AIDS;

3.

Bardzo dobra znajomo

4.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej za ewentualne szkody wynik e
podczas okresu realizacji umowy.

j zyka angielskiego;

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Umowa zawarta b dzie na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

IV. Informacje dotycz ce sk adania ofert:
1. Oferta oraz wszystkie za czniki musz by sporz dzone pod rygorem niewa no ci
w j zyku polskim z wy czeniem poj medycznych.
2. Ofert oraz ka
z jej stron podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji lub posiadaj ca
pe nomocnictwo, które nale y do czy do oferty.
3. Ka da strona oferty powinna by opatrzona kolejnym numerem.
4. Strony oferty oraz miejsca, w których Oferent naniós poprawki, podpisuje osoba, która
podpisa a ofert . Poprawki mog by dokonane jedynie poprzez wyra ne przekre lenie
dnego zapisu i umieszczenie obok niego zapisu poprawnego. Oferta nie powinna
zawiera adnych dopisków mi dzy wierszami, fragmentów wymazanych ani napisanych
poza niezb dnymi do poprawy.
5. Oferta winna by sporz dzona w sposób przejrzysty i czytelny.
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Wszystkie kartki winne by spi te w sposób trwa y zapobiegaj cy zdekompletowaniu.
6. Oferent mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z on ofert , je eli w formie pisemnej
powiadomi Udzielaj cego zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie
pó niej jednak ni przed up ywem terminu sk adania ofert.
7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nale y oznaczy jako
„Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
8. Oferent mo e z
zapytanie dotycz ce konkursu ofert w terminie nie krótszym ni
4 dni przed terminem otwarcia ofert. W przypadku zmiany Szczegó owych Warunków
Konkursu Ofert Udzielaj cy zamówienia mo e przed
termin sk adania ofert.

V. Sposób obliczenia ceny oferty:
Cen za wykonanie przedmiotu konkursu nale y poda
stanowi cym za cznik nr 3.

VI. Zawarto

w „Formularzu cenowym”

oferty:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wype niony formularz „Oferta” – Za cznik nr 1.
Podpisane „O wiadczenie Oferenta” – Za cznik nr 2.
Podpisane „O wiadczenie Oferenta” – Za cznik nr 3.
Podpisane „O wiadczenie Oferenta” – Za cznik nr 4.
Parafowany projekt umowy – Za cznik nr 5.
Aktualne dokumenty:
a) w przypadku publicznych i niepublicznych zak adów opieki zdrowotnej wypis
z rejestru zak adów opieki zdrowotnej wojewody lub MZ wystawiony nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert;
b) w przypadku prywatnych praktyk lekarskich i piel gniarskich wypis z rejestru
prywatnych praktyk prowadzonych przez w ciw okr gow izb wystawiony nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert;
c) inny wypis potwierdzaj cy osobowo prawn ;
d) aktualny wypis z Krajowego Rejestru S dowego b
wpis do centralnej
ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej wystawiony nie wcze niej ni
6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.
7. Aktualna polisa zawodowa obowi zkowego ubezpieczenia OC na kwot nie mniejsz ni
okre lona w §3 ust. 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.
„W sprawie obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej podmiotu
wykonuj cego dzia alno lecznicz ” (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729 z pó n. zm.).
8.
wiadczenie o dostarczeniu aktualnej polisy po wyga ni ciu dotychczasowej.
9. Pe nomocnictwo podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, je eli
ofert wraz z za cznikami podpisuje i por cza za zgodno z orygina em osoba, która nie
jest uwidoczniona w KRS lub w wypisie z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci
gospodarczej.
10. Wy ej wymienione dokumenty mog by przedstawione w formie orygina u b
kserokopii po wiadczonej na ka dej zapisanej stronie „za zgodno z orygina em” przez
osoby upowa nione do podpisywania.
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11. W przypadku braku lub z enia w niew ciwej formie wymaganych dokumentów,
Udzielaj cy zamówienia mo e wezwa do uzupe nienia braków w ofercie.

VII. Miejsce oraz termin sk adania ofert:
1. Oferty nale y sk ada do dnia 20.12.2016 r., do godz. 1000 w zamkni tej kopercie
w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci w siedzibie Udzielaj cego zamówienia,
w Dziale Zamówie Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego w Warszawie, z
napisem:
„Konkurs ofert na
wykonywanie wiadcze zdrowotnych w Poradni Profilaktyczno - Leczniczej
KO/ChZ/10/2016”
Nie otwiera przed 20.12.2016 r. przed godzin 1100.

VIII. Otwarcie ofert:
1. Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Udzielaj cego zamówienia w Dziale Zamówie
Publicznych w dniu 20.12.2016 r. o godz. 1100.
2. Oferty zostan rozpatrzone w ci gu 14 dni od terminu sk adania.
3. W przypadku, gdy do konkursu wp ynie tylko jedna oferta, Komisja Konkursowa mo e
wybra t ofert , je eli jest ona zgodna z wymaganiami stawianymi w warunkach
konkursu, spe nia oczekiwania Udzielaj cego zamówienia w stosunku do ceny.
4. Udzielaj cy zamówienia zastrzega sobie prawo do odwo ania konkursu lub do
przesuni cia terminu sk adania ofert.

IX. Termin zwi zania z ofert :
Termin zwi zania z ofert – 30 dni od daty z

enia oferty.

X. Kryteria i sposób wyboru oferty:
Do wiadczenie zawodowe:
1. 5 - letnie do wiadczenie kliniczne i wi cej – 50 pkt.
2.

Do wiadczenie kliniczne poni ej 5 lat – 0 pkt.

3.

3 - letnie do wiadczenie w leczeniu pacjentów z AIDS – 50 pkt.

4.

Do wiadczenie w leczeniu pacjentów z AIDS poni ej 3 lat – 0 pkt.
czna suma, jak mo na zdoby za do wiadczenie zawodowe wynosi 100 pkt.

Oferta z najwi ksz ilo ci punktów wygrywa.
Udzielaj cy zamówienia wybierze ofert , która uzyska najwi ksz liczb punktów.
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XI. Powiadomienie o wyborze oferty:
Udzielaj cy zamówienia niezw ocznie powiadomi o wyniku konkursu wszystkich Oferentów
bior cych udzia w konkursie, podaj c firm (nazw ) i siedzib Oferenta, którego ofert
wybrano.

XII. Umowa:
1. Udzielaj cy zamówienia podpisze umow z wybranym Oferentem w terminie 21 dni od
dnia rozstrzygni cia konkursu ofert.
2. Szczegó owe warunki udzielania wiadcze zostan okre lone w umowie pomi dzy
Udzielaj cym zamówienia a Oferentem (projekt umowy – Za cznik nr 5).

XIII. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs umarza si , je eli post powanie konkursowe nie zostanie zako czone
wy onieniem w ciwej oferty.

XIV. Pouczenie o rodkach odwo awczych
W toku post powania w sprawie zawarcia umowy, o udzielenie wiadcze opieki
zdrowotnej, do czasu zako czenia post powania, Oferent mo e z
do Komisji
Konkursowej umotywowany protest zgodnie z art. 153 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz. U. z 2004
r. Nr 210 poz. 2135 z pó n. zm.).

Za czniki:
Za
Za
Za
Za
Za

cznik nr 1 - Wype niony formularz „Oferta”,
cznik nr 2 - „O wiadczenie Oferenta”,
cznik nr 3 - „O wiadczenie Oferenta”,
cznik nr 4 - „O wiadczenie Oferenta”
cznik nr 5 - Projekt umowy
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KO/ChZ/10/2016

Za cznik nr 1

……………………………….
piecz tka firmy

OFERTA
1. W zwi zku z og oszeniem Konkursu ofert na wykonywanie wiadcze zdrowotnych w Poradni
Profilaktyczno - Leczniczej, informuj , i spe niam wymagania Szpitala, zgodnie z pkt. IV SWKO.
2. Termin p atno ci: 30 dni od dnia wystawienia faktury.
3. Zapozna am/ em si
i nie wnosz

z tre ci

og oszenia i „Szczegó owymi Warunkami Konkursu Ofert”

adnych uwag.

4. Uwa am si zwi zana/ny niniejsz ofert przez 30 dni, licz c od dnia, w którym up ywa termin
sk adania ofert.
5. W przypadku wybrania mojej oferty zobowi zuj si do podpisania umowy przed

onej przez

Szpital.
6. W przypadku wybrania mojej oferty osob reprezentuj

firm w umowie jest:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. Osob upowa nion do kontaktów z Udzielaj cym zamówienie w zwi zku z konkursem ofert jest:
…………...............................................................................................................................................
e-mail:.................................................................................................................................................
nr telefonu:............................................... nr faksu:..........................................................................
8. Oferta zawiera ……… stron
9. Za cznikami do oferty s :
1) ……………………………………….
2) ……………………………………….
3) ……………………………………….
4) ……………………………………….

...................................................
miejscowo

i data

...................................................
piecz tka i podpis Oferenta

KO/ChZ/10/2016

Za cznik nr 2

………………………………
piecz tka firm

WIADCZENIE OFERENTA
wiadczam, e jako Oferent:
1. Zapozna em/am si , e „Szczegó owymi Warunkami Konkursu Ofert” i nie zg aszam
zastrze

, oraz akceptuj projekt umowy na wykonywanie wiadcze

w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej, jak równie ,

zdrowotnych

e posiadam uprawnienia do

wyst powania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci.
3. Znajduj

si

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie

zamówienia.
4. Dane przedstawione w ofercie i niniejszych o wiadczeniach s

zgodne ze stanem

prawnym i faktycznym.

……………………………………
miejscowo

i data

…………………………….
podpis Oferenta

KO/ChZ/10/2016

Za cznik nr 3

……………………………….
/piecz tka firmy/

WIADCZENIE OFERENTA

wiadczam, i posiadam 5 - letnie do wiadczenie kliniczne, w tym 3 lata do wiadczenia
w leczeniu pacjentów z AIDS.

……………………………………
miejscowo

i data

…………………………….
podpis Oferenta

KO/ChZ/10/2016

Za cznik nr 4

……………………
piecz tka firmy

WIADCZENIE OFERENTA

wiadczam, e:
1. Zobowi zuj si do przestrzegania praw pacjenta.
2. Zobowi zuje si do zachowania tajemnicy lekarskiej.
3. Zobowi zuj

si

do podejmowania i prowadzenia dzia

maj cych na celu

zapewnienie nale ytej jako ci udzielanych wiadcze .
4. Posiadam odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania wiadcze

opieki

zdrowotnej.

……………………………………
miejscowo

i data

…………………………….
podpis Oferenta

KO/ChZ/10/2016

Za cznik nr 5

PROJEKT UMOWY
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA WYKONYWANIE WIADCZE ZDROWOTNYCH
W PORADNI PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEJ
zawarta w dniu …………. 2017 r. w Warszawie, pomi dzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zaka nym w Warszawie przy ul. Wolskiej 37, 01 - 201
Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzysze , Innych Organizacji Spo ecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zak adów Opieki Zdrowotnej prowadzonego
przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydzia Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000102398, NIP: 527-21-53-938,
który reprezentuje:
Agnieszka Kujawska-Misi g – Dyrektor Szpitala
zwany dalej Udzielaj cym zamówienia,
a
………………………. z siedzib w ………….., …………………………, zarejestrowan w
KRS/centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej pod nr ……., NIP
……….., REGON ……….., który reprezentuje:
……………………………………………………
zwanym w dalszej cz ci umowy Przyjmuj cym zamówienie.
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest okre lenie zasad i warunków udzielenia zamówienia na
wykonywanie nast puj cych
wiadcze
dla Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego
w Warszawie:
- specjalistyczne porady lekarskie w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej w ilo ci oko o
370 osób miesi cznie,
- nadzór nad prawid owym sporz dzaniem dokumentacji medycznej powsta ej
w ramach KAOS nad pacjentami z AIDS.
§ 2.
Na mocy niniejszej umowy Udzielaj cy zamówienia zleca, a Przyjmuj cy zamówienie
zobowi zuje si do wykonywania nast puj cych wiadcze :
1. zapewnienia procesu leczenia pacjentów zgodnie z procedurami NFZ w tym:
a) bie cej oceny stanu pacjenta, post pów leczenia i wyników bada ,
b) sta ej weryfikacji wst pnej diagnozy i leczenia,
c) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania w sposób dok adny, staranny i czytelny oraz sporz dzania
raportów lekarskich,
2. udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów osobom upowa nionym zgodnie
z zasadami obowi zuj cymi u Udzielaj cego zamówienia,

3. wykonywania wiadcze z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
4. nadzór nad dokumentacj medyczn w KAOS pod wzgl dem zgodno ci z realizacj
procedur NFZ.
§ 3.
1. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si do udzielania wiadcze zdrowotnych w ilo ci
odpowiadaj cej potrzebom Udzielaj cego zamówienia w dniach i godzinach ustalonych przez
Udzielaj cego zamówienia, wed ug harmonogramu tygodniowego, sporz dzonego przez
Kierownika Poradni. W uzasadnionych przypadkach, najpó niej na jeden dzie przed
rozpocz ciem wykonywania wiadcze w danym dniu Udzielaj cy zamówienia mo e
zmodyfikowa harmonogram czasu pracy na ten dzie zg aszaj c ten fakt do Kierownika
Poradni.
2. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Udzielaj cego zamówienia lub osob
wskazan przez Udzielaj cego zamówienia.
§ 4.
1. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si do wykonywania wiadcze zdrowotnych
obj tych niniejsz umow zgodnie z obowi zuj cymi procedurami, dost pnymi metodami
i rodkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególn staranno ci ,
umiej tno ciami zawodowymi i standardami post powania obowi zuj cymi
u Udzielaj cego zamówienia oraz zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami
i zasadami wynikaj cymi w szczególno ci z ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o dzia alno ci leczniczej,
ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych
z uwzgl dnieniem innych obowi zuj cych przepisów, w tym z Kodeksu Etyki Lekarskiej
i Karty Praw Pacjenta, a tak e zgodnie z wymaganiami i warunkami okre lonymi przez
NFZ dla wiadczeniodawców realizuj cych wiadczenia zdrowotne b ce przedmiotem
niniejszej umowy.
2. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si do wykonywania wiadcze zdrowotnych
obj tych niniejsz umow zgodnie z wewn trznymi regulaminami obowi zuj cymi
u Udzielaj cego zamówienia, a w szczególno ci do przestrzegania zasad i sposobów
zg aszania si i rejestracji pacjentów oraz przestrzegania ustalonej organizacji udzielania
wiadcze zdrowotnych.
3. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si w szczególno ci do:
a. przebywania w miejscu udzielania wiadcze
przez ca y okres zgodnie
z harmonogramem w miejscu wskazanym przez Udzielaj cego zamówienia; w razie
tpliwo ci miejscem wykonywania wiadcze jest Wojewódzki Szpital Zaka ny
w Warszawie przy ul. Wolskiej 37,
b. przestrzegania przepisów okre laj cych prawa i obowi zki pacjenta,
c. przestrzegania wymogów dotycz cych trybu i sposobu udzielania wiadcze
zdrowotnych ustalonych przez Udzielaj cego zamówienia,
d. przestrzegania warunków udzielania wiadcze opieki zdrowotnej wynikaj cych
z umów zawartych przez Udzielaj cego zamówienia,
e. przestrzegania zasad wykonywania wiadcze zdrowotnych wskazanych w umowach
zawartych przez Udzielaj cego zamówienia z NFZ,
f. nale ytej dba ci o aparatur i sprz t medyczny oraz inne przedmioty wyposa enia
ce w asno ci Udzielaj cego zamówienia,
g. prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej zgodnie z obowi zuj cymi
w tym zakresie przepisami,

h. udost pniania dokumentacji medycznej osobom trzecim zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami,
i. zachowania w tajemnicy informacji zwi zanych z pacjentem, a uzyskanych w zwi zku
z wykonywaniem wiadcze okre lonych w niniejszej umowie.
4. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si w trakcie realizacji umowy przestrzega
obowi zuj cych przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpo arowych, a tak e
regulaminów wewn trznych, zarz dze , instrukcji i innych przepisów porz dkowych,
wydanych przez Udzielaj cego zamówienia.
5. Przyjmuj cy zamówienie we w asnym zakresie i na w asny koszt zabezpiecza odzie
i obuwie robocze.
6. Przyjmuj cy zamówienie, zobowi zania wobec Urz du Skarbowego i Zak adu
Ubezpiecze Spo ecznych, z tytu u niniejszej umowy rozlicza i finansuje samodzielnie.
§ 5.
1. Do realizacji wiadcze medycznych Udzielaj cy zamówienia gwarantuje mo liwo
korzystania z gabinetu lekarskiego w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej 5 dni w tygodniu,
cznie tygodniowo oko o 30 godzin. Za cznik nr 1 do niniejszej umowy zawiera
harmonogram tygodniowy przyj pacjentów.
2. wiadczenia zdrowotne obj te niniejsz umow udzielane b
przy u yciu sprz tu
medycznego oraz aparatury medycznej stanowi cej w asno Udzielaj cego zamówienia.
3. Udzielaj cy zamówienia o wiadcza, e sprz t i aparatura medyczna spe niaj wymagania
niezb dne do wykonywania wiadcze zdrowotnych obj tych niniejsz umow .
4. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si do korzystania z pomieszcze oraz aparatury
i sprz tu medycznego, a tak e innych przedmiotów wyposa enia b cych w asno ci
Udzielaj cego zamówienia zgodnie z ich przeznaczeniem i wy cznie w celach
okre lonych w niniejszej umowie.
5. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si do ponoszenia ewentualnych kosztów napraw
pomieszcze , aparatury i sprz tu medycznego oraz innych przedmiotów wyposa enia
nale cych do Udzielaj cego zamówienia, uszkodzonych przez niego w wyniku
zawinionych dzia lub zaniecha .
6. W przypadku powstania po stronie Udzielaj cego zamówienia szkody w wyniku skutków
uszkodzenia lub zniszczenia pomieszcze , aparatury i sprz tu medycznego oraz innych
przedmiotów wyposa enia nale cych do Udzielaj cego zamówienia, Przyjmuj cy
zamówienie, ponosi koszty powsta ych strat do ich pe nej wysoko ci w rozmiarach
rzeczywistej szkody i utraconych korzy ci.
§ 6.
wiadczenia zdrowotne obj te niniejsz umow udzielane b
przy u yciu wyrobów
medycznych i produktów leczniczych Udzielaj cego zamówienia i udost pnionych
Przyjmuj cemu zamówienie.
§ 7.
1. Udzielaj cy zamówienia upowa nia Przyjmuj cego zamówienie do korzystania w trakcie
wykonywania przez niego wiadcze zdrowotnych z obiektów i infrastruktury nale cej
do Udzielaj cego zamówienia.
2. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zany jest zg asza Udzielaj cego zamówienia
informacje o jakiejkolwiek niesprawno ci sprz tu, aparatury medycznej i urz dze , które
mog yby spowodowa ujemne nast pstwa u pacjentów w zwi zku z udzielaniem
wiadcze zdrowotnych.

§ 8.
Zlecenia na badanie diagnostyczne i transport b
wystawiane przez Przyjmuj cego
zamówienie wed ug zasad obowi zuj cych u Udzielaj cego zamówienia.
§ 9.
1. W zwi zku z udzielaniem wiadcze zdrowotnych obj tych umow Przyjmuj cy
zamówienie, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, wystawia pacjentom
za wiadczenia lekarskie o czasowej niezdolno ci do pracy.
2. Recepty wystawione pacjentom w zwi zku z wykonywaniem wiadcze obj tych
niniejsz umow sporz dzone b
na drukach udost pnianych przez Udzielaj cego
zamówienia.
§ 10.
1. Na wniosek Przyjmuj cego zamówienie, z ony ze stosownym wyprzedzeniem,
Udzielaj cy zamówienia zobowi zuje si zabezpieczy obs ug piel gniarsk oraz
administracyjn i gospodarcz w zakresie niezb dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.
2. Przy realizacji zada obj tych niniejsz umow Przyjmuj cy zamówienie uprawniony jest
do wspó pracy z personelem medycznym wykonuj cym wiadczenia opieki zdrowotnej
u Udzielaj cego zamówienia.
3. W zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych, na zasadach wynikaj cych z przepisów
o wykonywaniu zawodu lekarza oraz przepisów o wykonywaniu zawodu piel gniarki
i po nej, Przyjmuj cy zamówienie ma prawo zlecania wykonania okre lonych
czynno ci fachowemu personelowi medycznemu wykonuj cemu wiadczenia opieki
zdrowotnej u Przyjmuj cego zamówienie.
§ 11.
1. Przyjmuj cy zamówienie nie mo e prowadzi dzia alno ci konkurencyjnej wobec
dzia alno ci Udzielaj cego zamówienia oraz dzia alno ci wykraczaj cej poza zakres
niniejszej umowy na terenie Udzielaj cego zamówienia.
2. Przyjmuj cy zamówienie nie mo e wykorzystywa bazy lokalowej, pomieszcze ,
aparatury i sprz tu medycznego oraz innych przedmiotów wyposa enia, a tak e leków
i materia ów opatrunkowych oraz rodków transportu Udzielaj cego zamówienia na cele
odp atnego udzielania wiadcze zdrowotnych, chyba, e odp atno wynika z przepisów
Udzielaj cego zamówienia i jest pobierana przez Udzielaj cego zamówienia.
§ 12.
1. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si do poddawania kontroli dokonywanej przez
Udzielaj cego zamówienia, NFZ oraz inne uprawnione organy i podmioty, a tak e do
udost pnienia wszelkich danych i informacji niezb dnych do przeprowadzenia kontroli.
2. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si podda kontroli Narodowego Funduszu
Zdrowia przeprowadzanej na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r.
o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych, w zakresie
wynikaj cym z umowy zawartej przez Udzielaj cego zamówienia z oddzia em Funduszu.
§ 13.
1. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zany jest do sk adania miesi cznych sprawozda
z udzielanych wiadcze zdrowotnych.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sk adane jest w terminie do trzeciego dnia
ka dego miesi ca za miesi c poprzedni. Sprawozdanie, po weryfikacji przepracowanych
godzin w ramach specjalistycznych porad lekarskich zatwierdza Kierownik Poradni
Profilaktyczno-Leczniczej.
1.

2.

3.

4.

§ 14.
Za zrealizowane wiadczenia zdrowotne Udzielaj cy zamówienia zap aci Przyjmuj cemu
zamówienie z tytu u wykonania niniejszej umowy wynagrodzenie miesi czne w kwocie
stanowi cej iloczyn udokumentowanej liczby przyj tych pacjentów w ci gu miesi ca
i stawki w wysoko ci ………………. brutto. Za pozosta e czynno ci wynagrodzenie
dzie mia o charakter rycza towy i wynosi …………….. brutto miesi cznie.
Wynagrodzenie przys uguje Przyjmuj cemu zamówienie po przedstawieniu rachunku
(faktury) wraz z wykazem przepracowanych godzin (wykaz musi zawiera dat i godziny
udzielania wiadcze
zdrowotnych) potwierdzonych przez Kierownika Poradni
Profilaktyczno-Leczniczej.
Wynagrodzenie b dzie p atne raz w miesi cu przelewem na konto Przyjmuj cego
zamówienie na rachunek bankowy wskazany na rachunku (fakturze), w terminie 14 dni od
daty z enia rachunku (faktury). Za dzie zap aty uznaje si dzie obci enia rachunku
bankowego Udzielaj cego zamówienia.
Wyp ata wynagrodzenia dla Przyjmuj cego zamówienie w terminach innych, ni
okre lone w ust. 3, wynikaj ca ze zw oki lub opó nienia w przekazywaniu nale no ci
przez NFZ nie rodzi po stronie Przyjmuj cego zamówienie roszcze wynikaj cych ze
zw oki lub opó nienia w wyp acie wynagrodzenia, a w szczególno ci do dania odsetek.
Ust p poprzedzaj cy stosuje si odpowiednio do innych podmiotów finansuj cych
Udzielaj cego zamówienia na us ugi medyczne.

§ 15.
1. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si do nale ytego wykonania zada i obowi zków
wynikaj cych z umowy zawartej pomi dzy NFZ a Udzielaj cym zamówienia,
a w szczególno ci nie wystawienia recept osobom nieupowa nionym, które po dokonanej
weryfikacji nie posiadaj tytu u do wiadcze zdrowotnych w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego lub w przypadkach nieuzasadnionych oraz w przypadku
nieprawid owo ci w dokumentacji medycznej.
2. Udzielaj cy zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od
Przyjmuj cego zamówienie w przypadkach udokumentowanych narusze punktu 1.
§ 16.
1. Z tytu u niniejszej umowy strony ponosz odpowiedzialno solidarn .
2. Przyjmuj cy zamówienie ponosi odpowiedzialno
za szkody powsta e z przyczyn
le cych po jego stronie, a w szczególno ci wynikaj cych z:
a. niewykonania lub nienale ytego wykonania wiadczenia zdrowotnego;
b. nieprawid owego wystawiania recept podlegaj cych refundacji przez NFZ;
c. przedstawienia danych stanowi cych podstaw rozliczenia niezgodnie ze stanem
faktycznym;
d. nieprowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposób
nieprawid owy lub niekompletny;
e. braku realizacji zalece pokontrolnych.

§ 17.
Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si udziela wiadcze zdrowotnych w zakresie
okre lonym niniejsz umow , nieprzerwanie przez ca y okres jej obowi zywania.
§ 18.
1. Przyjmuj cy zamówienie nie mo e bez pisemnej zgody Udzielaj cego zamówienia
przenie obowi zków wykonywania wiadcze , obj tych niniejsz umow na osob
trzeci .
§ 19.
1. Przyjmuj cy zamówienie o wiadcza, e jest ubezpieczony w ramach obowi zkowego
ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej podmiotu wykonuj cego dzia alno lecznicz
w ramach lecznictwa stacjonarnego i ca odobowego z miejscem udzielania wiadcze
w szpitalu publicznym i w ramach specjalno ci lekarskiej choroby zaka ne na podstawie
Rozporz dzenia Ministra Finansów w sprawie obowi zkowego ubezpieczenia
odpowiedzialno ci cywilnej podmiotu wykonuj cego dzia alno lecznicz z dnia 22
grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 293poz. 1729) na dowód czego sk ada kserokopi
polisy ubezpieczeniowej, seria ……………., która stanowi za cznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Przyjmuj cy zamówienie obowi zany jest przez ca y okres trwania niniejszej umowy
utrzymywa sum gwarancyjn oraz warto ubezpieczenia nie ni sz ni w dniu
zawarcia niniejszej umowy.
3. Przyjmuj cy zamówienie obowi zany jest do przedstawienia przed rozpocz ciem
udzielenia zamówienia kserokopii ksi eczki bada sanitarno-epidemiologicznych
zawieraj cej aktualne wpisy.
1.

2.
3.

§ 20.
Przyjmuj cy zamówienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu wiadcze :
a. przerwy nie przekraczaj cej cznie 26 dni roboczych przypadaj cej na rok,
liczony od dnia zawarcia niniejszej umowy z zastrze eniem ust. 2,
b. przerwy zwi zanej z potwierdzonym udzia em Przyjmuj cego zamówienie
w szkoleniach, sympozjach, zjazdach z zastrze eniem ust. 2
Skorzystanie z przerwy, o której mowa w ust. 1 wymaga zgody Udzielaj cego
zamówienia na co najmniej 5 dni roboczych przed zdarzeniem.
Nie stanowi naruszenia warunków umowy nieudzielanie wiadcze zdrowotnych zgodnie
z harmonogramem przez Przyjmuj cego zamówienie, w przypadku niezdolno ci do
wykonywania wiadcze spowodowanych chorob , udokumentowanych za wiadczeniem
lekarskim, o ile Przyjmuj cy zamówienie niezw ocznie powiadomi o tym fakcie
Udzielaj cego zamówienia. Zawiadomienie takie powinno nast pi nie pó niej ni
drugiego dnia roboczego.

§ 21.
1. Umowa zosta a zawarta do dnia 31.12.2019 r.
2. Umowa mo e zosta rozwi zania w ka dym czasie za porozumieniem Stron.
3. Udzielaj cy zamówienia mo e rozwi za umow bez zachowania okresu wypowiedzenia
w ka dym czasie je eli Przyjmuj cy zamówienie dopu ci si naruszenia postanowie
umowy.
4. Udzielaj cy zamówienia uprawniony jest do rozwi zania niniejszej umowy w przypadku,
w którym ulegnie rozwi zaniu umowa zawarta przez Udzielaj cego zamówienia z NFZ.

5. Ka da ze Stron mo e bez podania przyczyny wypowiedzie umow z zachowaniem
trzymiesi cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi ca.
6. W przypadku jednostronnego zerwania umowy przez Przyjmuj cego zamówienie zap aci
On Udzielaj cemu zamówienia kar w wysoko ci trzymiesi cznego wynagrodzenia.
7. Rozwi zanie umowy nast puje w formie pisemnej. Strony zgodnie postanawiaj ,
e wszelkie zawiadomienia i o wiadczenia zwi zane z wykonywaniem niniejszej umowy
dokonywane w formie pisemnej poprzez dor czenie drugiej Stronie
za pokwitowaniem lub poprzez nadanie listem poleconym na wskazany adres w umowie.
Pismo uwa a si za dor czone w dacie pokwitowanie lub w przypadku wys ania listem
poleconym, czternastego dnia od daty nadania listu. Niepodj
przez adresata
korespondencj , Strony traktuj jako skutecznie dor czon .
§ 22.
Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
o których powzi y wiadomo przy realizacji postanowie niniejszej umowy i które stanowi
tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
(tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1634 z pó n. zm.) tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503, z pó n. zm.) oraz podlegaj ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych, zgodnie z wymogami obowi zuj cymi u Udzielaj cego zamówienia.
§ 23.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie maj w ciwe obowi zuj ce
przepisy prawa a w szczególno ci ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze rodków publicznych, ustawy o dzia alno ci leczniczej, o zawodach lekarza i lekarza
dentysty oraz kodeksu cywilnego.
§ 24.
Spory powsta e na tle realizacji niniejszej umowy rozpoznaje s d powszechny w
siedziby Udzielaj cego zamówienia.

ciwy dla

§ 25.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
Umow
ze Stron.

§ 26.
sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej

...................................................
Przyjmuj cy zamówienie
Wykaz za czników do Umowy:
1) wzór tygodniowego harmonogramu,
2) kserokopia polisy OC.

............................................
Udzielaj cy zamówienia

Za cznik nr 1 do umowy

Harmonogram pracy

…………………

wraz z wykazem przepracowanych godzin i liczby

przyj tych pacjentów.

WYKAZ PRZEPRACOWANYCH GODZIN ZA OKRES: ……………………(miesi c)

Data

Dzie tygodnia

Godziny przyj

Liczba przyj tych pacjentów

Razem:

Potwierdzam zgodno

powy szego

wykazu

ze

stanem

faktycznym oraz

ustalonym

harmonogramem pracy na w/w miesi c.

...................................................
miejscowo

i data

...................................................
Podpis Kierownika
Poradni Profilaktyczno -Leczniczej

