SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ ORAZ KIEROWANIA ODDZIAŁEM
JAKO ZASTĘPCA KIEROWNIKA W ODDZIALE CHIRURGII DZIECIĘCEJ
W WOJEWÓDZKIM SZPITALU DZIECIĘCYM IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44, tel. 52 3262-100, fax 52 32-62-101 zwany dalej Udzielającym zamówienie ogłasza konkurs na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
I. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Umowa na udzielanie świadczeń zawarta zostanie na okres od 01.12.2017r. do 30.04.2018r.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wymienionych w projekcie
umowy, która stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą usługodawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) w zakresie Lekarza Oddziału i Lekarza Poradni Specjalistycznej: lekarz specjalista
w dziedzinie chirurgii dziecięcej,
b) co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe,
c) udzielanie świadczeń na podstawie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom, tytuł naukowy,
specjalizacja, inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe),
b) kopię prawa wykonywania zawodu,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru w OIL,
d) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (wydruk ze strony https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/),
e) kserokopie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
f) kserokopie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do
wykonywania pracy w charakterze lekarza,
g) zaświadczenie o szkoleniu BHP,
h) podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 2,
i) oświadczenie o udzielaniu/nie udzielaniu świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży od
0 do 18 roku życia w innych podmiotach, w których świadczenia te opłacane są przez
Narodowy Fundusz Zdrowia stanowiące załącznik nr 3,
j) oświadczenie o nr konta stanowiące załącznik nr 4,
k) w przypadku oferty złożonej przez NZOZ, będący osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:
- aktualny odpis z właściwego rejestru,
- aktualny odpis wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- kserokopię statutu lub jego wyciąg określający zadania,
- kserokopię umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
UWAGA
WSZYSTKIE DOKUMENTY STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OFERTY MUSZĄ BYĆ
PRZEDSTAWIONE W ORYGINALE LUB W FORMIE KSEROKOPII POŚWIADCZON YCH
ZA
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM (KAŻDA STRONA DOKUMENTU) PRZEZ OFERENTA.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez oferenta.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 44,
w Dziale Kadrowo - Płacowym Szpitala do dnia 30.11.2017r. do godz. 8:00
6. Oferta musi być oznaczona: „Świadczenia zdrowotne z zakresu chirurgii dziecięcej oraz
kierowania oddziałem jako zastępca kierownika” na ofercie musi być umieszczone
nazwisko i adres oferenta.
7. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
8. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać w niej zmian po upływie terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chodkiewicza 44 w sali wykładowej
dnia 30.11.2017r. godz. 9:30.
Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
10. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.
11. Zamawiający powiadomi o wyniku prac komisji niezwłocznie, zawiadamiając oferentów na
piśmie.
12. Do kontaktów z oferentami uprawniony jest Dział Kadrowo – Płacowy.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Kwota należności za realizację zamówienia
VI. PROTESTY
Oferentom, którzy ubiegać się będą o zamówienie przysługują środki odwoławcze i skarga na
zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164,
poz. 1027, z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Bydgoszcz, dnia ………………………..

....................................................
podpis
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Umowa nr ……………
o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu …….. zawarta w dniu ……. roku
na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013
poz. 217) w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, z siedzibą przy
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz, o nr REGON 000898946, o nr NIP 554-22-35-340,
zarejestrowanym w KRS w Bydgoszczy XIII WG pod nr KRS 0000002360, reprezentowanym
przez: Dyrektora Szpitala – mgr Edwarda Hartwicha, zwanym w treści umowy „Udzielającym
zamówienia”,
a
Panią/Panem ………… zamieszkałą/-ym ……………………,
Zwaną/-ym w treści umowy „Przyjmującym zamówienie”,
o następującej treści:

I. Postanowienia ogólne
1. Przedmiot umowy
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje zamówienie:
a. wykonywania obowiązków zastępcy kierownika Oddziału Chirurgii Dziecięcej [zwanego dalej
Oddziałem] oraz
b. udzielania świadczeń zdrowotnych [zwanych dalej świadczeniami zdrowotnymi] w Oddziale –
na zasadach opisanych szczegółowo w umowie.
2. W ramach realizacji części zamówienia wskazanego w ust. 1 lit. b Przyjmujący zamówienie
zobowiązuje się wykonywać świadczenia zdrowotne w innej niż wymieniona w ust. 1 komórce
organizacyjnej Szpitala, przy zachowaniu wynagrodzenia określonego Umową, o ile będzie to
uzasadnione od strony medycznej oraz będzie odpowiadać jego kwalifikacjom. Dotyczy to w
szczególności udzielania konsultacji w innych Oddziałach Szpitala.

1.
2.
3.

1.

2. Uprawnienia i kwalifikacje
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do
realizacji niniejszej umowy.
O utracie uprawnień, o których mowa w pkt.1, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować na piśmie Udzielającego zamówienia.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia Udzielającemu
zamówienia dokumentów w zakresie aktualnych badań lekarskich o braku przeciwwskazań do
udzielania świadczeń zdrowotnych.
3. Inne zobowiązania Przyjmującego zamówienie
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się nie podejmować, bez zgody Udzielającego
zamówienia, działalności konkurencyjnej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
dzieciom i młodzieży od 0 do 18 roku życia w innych podmiotach, w których te opłacane są
przez Narodowy Fundusz Zdrowia – w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
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4. Mienie Szpitala
1. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek dbania o mienie Szpitala oddane w nieodpłatne
używanie Przyjmującemu zamówienie celem realizacji umowy, w tym niezwłocznego
zgłaszania usterek sprzętu.
2. Konserwacja i naprawa mienia Udzielającego zamówienia, udostępniona Przyjmującemu
zamówienie w celu realizacji niniejszej Umowy, odbywa się na koszt Udzielającego
zamówienia.
3. Korzystanie przez Przyjmującego zamówienia z mienia Udzielającego zamówienie może
odbywać się wyłącznie w zakresie niezbędnym dla udzielania świadczeń zdrowotnych na
podstawie niniejszej umowy.

1.

2.

3.

4.

5.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej
umowy, przez jego działanie lub zaniechanie, na sumę ubezpieczenia określoną przez
obowiązujące przepisy prawa.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej i nie zmniejszania jego zakresu oraz sumy przez cały czas
obowiązywania niniejszej umowy.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia kopii opłaconej polisy lub innego
dowodu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu poprzedzającym
rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych i nie później niż 7 dni od daty zawarcia
umowy, a w przypadku przedłożenia kopii opłaconej polisy lub innego dowodu
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC na okres krótszy niż okres
obowiązywania niniejszej umowy – dostarczenia kopii opłaconej polisy potwierdzającej
zawarcie umowy ubezpieczenia OC na kolejny okres najpóźniej ostatniego dnia
obowiązywania umowy ubezpieczenia.
W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ulegnie rozwiązaniu
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy lub zmienią się przepisy prawa w sposób mający
wpływ na wysokość sumy ubezpieczenia, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest
przedstawić Udzielającemu zamówienie nową opłaconą polisę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej lub inny dowód zawarcia takiego ubezpieczenia, najpóźniej w
ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy lub dniu poprzedzającym wejście w życie
zmienionych przepisów prawa.

II. Wykonywanie obowiązków zastępcy kierownika Oddziału Chirurgii Dziecięcej
1.

2.

3.

1.

2.

1. Postanowienia ogólne
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać obowiązki zastępcy kierownika Oddziału
poprzez zarządzanie Oddziałem w nienormowanym czasie, z tym że poza godzinami
normalnej ordynacji szpitala [od 7.35 do 15.00] oraz poza godzinami, w których Przyjmujący
zamówienie zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem,
Przyjmujący zamówienie pozostaje w gotowości do wykonywania tych obowiązków.
W przypadku zwolnienia Przyjmującego zamówienie z obowiązku udzielania świadczeń
(zgodnie z pkt. IV.2.), jest on zobowiązany do wskazania osoby, która na czas tego zwolnienia
będzie pełnić obowiązki zastępcy kierownika Oddziału Chirurgii Dziecięcej, za
wynagrodzeniem płatnym przez Udzielającego zamówienia.
Zarządzanie obejmuje pełny zakres działalności i funkcjonowania Oddziału, zarówno w sferze
medycznej jak i administracyjnej.
2. Postanowienia szczegółowe
W zakresie zarządzania Oddziałem w sferze medycznej Przyjmujący zamówienie obowiązany
jest do zapewnienia jak najwyższej jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, z
uwzględnieniem możliwości i potencjału Udzielającego zamówienia.
W zakresie zarządzania Oddziałem w sferze administracyjnej Przyjmujący zamówienie
obowiązany jest do takiego zorganizowania pracy Oddziału aby osiągnąć cel opisany w pkt. 1
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3.

4.

jw. oraz wykonać kontrakt z NFZ przy zachowaniu zasady optymalizacji kosztów udzielania
świadczeń zdrowotnych.
Przyjmujący zamówienie jest bezpośrednim przełożonym personelu zatrudnionego w
Oddziale, z tym zastrzeżeniem że zespołem pielęgniarskim bezpośrednio zarządza
Pielęgniarka Oddziałowa, podległa Przyjmującemu zamówienie.
Przyjmujący zamówienie w szczególności zobowiązany jest do:
[zakres administracyjny]
c. ustalenia właściwej organizacji pracy w Oddziale,
d. dokonywania podziału czynności w zakresie zadań Oddziału ze szczególnym
uwzględnieniem całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarsko –
pielęgniarskiej,
e. zapoznawania podległego personelu z zakresem ich zadań i obowiązków, uprawnieniami
i odpowiedzialnością oraz obowiązującymi regulaminami, instrukcjami, zarządzeniami i
poleceniami służbowymi,
f. przygotowywania indywidualnych zakresów czynności dla podległych pracowników (kart
stanowisk pracy),
g. organizowania, motywowanie i koordynowania pracy podległego personelu w sposób
zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy,
h. pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległy personel porządku i dyscypliny pracy
oraz zasad i przepisów BHP, p.poż i tajemnicy służbowej,
i. ułatwiania podległemu personelowi podnoszenia kwalifikacji oraz oceny pracy podległego
personelu,
j. pełnienia nadzoru nad rzetelnym prowadzeniem dokumentacji oraz sprawozdawczości z
zakresu wykonanych przez Odddział świadczeń zdrowotnych,
k. pełnienia nadzoru nad właściwą gospodarką powierzonym mieniem i jego ochrony, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i regulacjami wewnętrznymi Udzielającego
zamówienie ,
l. pełnienia nadzoru nad utrzymaniem w prawidłowym stanie wyposażenia, zarówno
medycznego jak i gospodarczego, znajdującego się w Oddziale,
m. wnioskowania w sprawie zaopatrzenia Oddziału w leki, sprzęt medyczny i artykuły sanitarne
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oddziału,
n. pełnienia nadzoru nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiałów wyjściowych do
przeprowadzenia procedury zamówień publicznych,
o. prowadzenia dokumentacji medycznej według procedur obowiązujących w Szpitalu. –

zawartych w ISO w systemie papierowym i informatycznym
[zakres medyczny]
a. zapewnienia aby pacjenci na Oddziale byli leczeni zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej
oraz mieli zapewnioną opiekę lekarską i należytą obsługę, z uwzględnieniem możliwości i
potencjału Udzielającego zamówienie,
b. omawiania z lekarzami zatrudnionymi w Oddziale przypadków chorobowych, sposobu
ustalenia rozpoznania i metody leczenia,
c. nadzoru nad przebiegiem leczenia pacjentów w Oddziale, w tym nad procesami
diagnostycznymi i terapeutycznymi wykonywanymi w Oddziale,
d. wydawania poleceń każdemu lekarzowi w Oddziale w zakresie przydzielonych zadań
służbowych, w każdym przypadku Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do zmiany
decyzji diagnostycznej lub terapeutycznej lekarza z Oddziału z jednoczesnym przejęciem
odpowiedzialności za dalszy proces leczenia,
e. prowadzenia obchodów oraz narad lekarskich wg odrębnie wprowadzonych zasad,
f. ustalania i wprowadzania procedur medycznych mających na celu poprawę jakości
udzielanych świadczeń zdrowotnych,
g. pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i stawiania się w Oddziale
na wezwanie Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Udzielającego zamówienia
lub lekarza dyżurnego WSD, ilekroć zajdzie uzasadniona potrzeba,
h. prowadzenia nadzoru nad gospodarką lekami, krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz
środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz artykułami sanitarnymi w Oddziale,
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i. zapewnienia należytego i zgodnego z przepisami prowadzenia dokumentacji medycznej, w
tym nadzoru nad terminowym i prawidłowym opracowywaniem dokumentów statystycznych
oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami.
j. ustalania harmonogramów dyżurów medycznych lekarzy z Oddziału oraz przedkładanie ich
do zatwierdzenia Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
k. ustalania planów zabiegów operacyjnych,
l. nadzoru nad przestrzeganiem przez personel Oddziału praw pacjenta,
m. udzielania wskazówek i wytycznych personelowi co do sposobu wykonania przydzielonych
zadań,
n. prowadzenia kolejki oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale.
5. Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do:
a. wnioskowania w sprawach dotyczących podległego personelu,
b. żądania od innych komórek Udzielającego zamówienia udzielenia niezbędnych informacji i
wyjaśnień w sprawach dotyczących wykonywanych zadań przez Oddział,
c. egzekwowania od podległego personelu terminowego i rzetelnego wykonywania
przydzielonych zadań i czynności,
d. weryfikacji od strony medycznej prawidłowości realizacji umów cywilnoprawnych i umów o
pracę podległego personelu medycznego, w tym sprawowania nadzoru nad realizacją
harmonogramu i składania Dyrektorowi ds. Lecznictwa miesięcznego sprawozdanie z jego
wykonania,
e. delegowania na podległy personel części własnych uprawnień.

III.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych

III.1. Obowiązki Przyjmującego zamówienie
1. Zapisy ogólne
1.

2.
3.

4.

5.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie
niniejszej Umowy, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, posiadanymi
kwalifikacjami, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia
chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z najwyższą starannością, tudzież zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, Zarządzeniami Prezesa NFZ, Statutem
Szpitala oraz Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.
Przyjmujący zamówienie w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych na podstawie
niniejszej umowy podlega kontroli Udzielającego zamówienia.
Przyjmujący zamówienie ma prawo wzywać na konsultację lekarzy innych specjalności z
innych oddziałów, a także spoza Szpitala jeżeli Udzielający zamówienia zawarł w tym zakresie
stosowne umowy.
Przyjmujący zamówienie może kierować pacjentów na leczenie do innych podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia pacjenta, a
potencjał diagnostyczny i leczniczy Szpitala nie zapewnia możliwości dalszego leczenia.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
a. badania, kwalifikowania i przyjmowania pacjentów kierowanych do Oddziału lub w
przypadkach określonych odrębnymi przepisami, bez skierowania,
b. wykonywanie czynności diagnostycznych oraz terapeutycznych nad pacjentami Oddziału, w
tym wykonywanie zabiegów operacyjnych oraz prowadzenie obserwacji stanu pacjentów
Oddziału
i oceny postępu leczenia;
c. stosowania przy udzielaniu świadczeń trybu i rodzaju postępowania diagnostycznoterapeutycznego ustalonego w Oddziale,
d. sprawowania nadzoru nad wykonaniem zleceń lekarskich;
e. informowania pacjentów/opiekunów pacjentów/osób przez nich wskazanych o stanie zdrowia
i proponowanym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym;
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f. przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności
prawa pacjenta /opiekuna pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczeń
zdrowotnych;
g. udziału w zwalczaniu czynników ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych;
h. współpracy z lekarzami, pielęgniarkami i innymi pracownikami medycznymi i niemedycznymi
komórek organizacyjnych Szpitala, a także z innymi podmiotami w celu zapewnienia
prawidłowej realizacji Umowy.

1.

2.

2. Prowadzenie dokumentacji medycznej, sprawozdawczość
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest prowadzić dokumentację medyczną na zasadach
obowiązujących u Udzielającego zamówienia, w tym zgodnie z i zgodnie z aktualnym
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania oraz sprawozdawczość statystyczną i dokumentację
niezbędną dla rozliczania umów z NFZ na zasadach obowiązujących u Udzielającego
zamówienie.
Dokumentacja medyczna sporządzona przez Przyjmującego zamówienie stanowi własność
Udzielającego zamówienie, która zapewnia jej archiwizację.
3. Poufność, przetwarzanie danych osobowych

1.
2.

3.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy warunków Umowy oraz
wszelkich informacji pozyskanych w związku z Umową.
W celu zapewnienia prawidłowej oraz należytej realizacji postanowień niniejszej umowy
Udzielający zamówienia jako administrator danych powierza Przyjmującemu zamówienie
przetwarzanie danych osobowych pacjentów objętych świadczeniami zdrowotnymi objętymi
niniejszą umową, w szczególności imię, nazwisko, pesel, adres, dane o zdrowiu. Powierzenie,
o którym mowa obowiązuje na czas związania niniejszą umową, w związku z czym wszelkie
informacje o pacjentach mogą być przez Przyjmującego zamówienie użyte tylko w celu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż wyraża zgodę
na powierzenie mu danych osobowych.
Poprzez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć: zbieranie, zapisywanie,
modyfikację oraz utrwalanie danych osobowych pacjentów.

4. Ordynowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za ordynowanie produktów leczniczych
i wyrobów medycznych oraz za wykonywane zabiegi medyczne.
2. Ordynowanie leków powinno odbywać się także zgodnie z Receptariuszem szpitalnym
wprowadzonym przez Udzielającego zamówienia.
3. Przyjmujący zamówienie powinien wystawiać recepty zgodnie z przepisami określającymi
sposób i tryb wystawiania recept oraz ich wzory.
5. Rozliczanie z US i ZUS
Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje wszelkich rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych i z Urzędem Skarbowym w zakresie opodatkowania przychodu wynikającego z
Umowy.
III.2. Obowiązki Udzielającego zamówienia

1.

1. Zapisy ogólne
Udzielający zamówienia dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, gwarantuje
Przyjmującemu zamówienie warunki niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych
objętych Umową, a w szczególności:
a. pomieszczenia Szpitala;
b. usługi wykonywane w Szpitalu (w tym m.in. badania diagnostyczne, laboratoryjne,
mikrobiologiczne),
c. usługi wykonywane poza Szpitalem,
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aparaturę i sprzęt medyczny,
sprzęt komputerowy,
produkty lecznicze,
wyroby medyczne,
transport medyczny;
badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
wyposażenie potrzebne do prowadzenia dokumentacji dla rozliczania umów z NFZ,
dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej.
Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie bezpieczne
i higieniczne warunki udzielania świadczeń.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
2.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

2. Zapłata wynagrodzenia
Udzielający zamówienia zobowiązuje się do zapłaty Przyjmującemu zamówienie
wynagrodzenie, z tytułu realizacji Umowy, na które składają się następujące składniki:
1) za wykonywanie obowiązków zastępcy kierownika Oddziału Chirurgii Dziecięcej,
organizację Oddziału
oraz udzielanie konsultacji medycznych w oddziałach Szpitala
wynagrodzenie w wysokości:
a. ryczałt miesięczny z tytułu wykonywania obowiązków zastępcy Kierownika Oddziału w
kwocie … zł (słownie: …zł),
2) za udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej wynagrodzenie
obliczone jako suma stawki godzinowej przemnożonej przez 150 godzin udzielania
świadczeń zdrowotnych na miesiąc ( lit. a ) oraz ryczałtu miesięcznego z tytułu wykonania
kontraktu z NFZ:
a. stawka godzinowa za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych (limit umowny, dyżury
oraz godziny dodatkowe ) w kwocie … zł za godzinę (słownie: … zł/godz.),
b. ryczałt miesięczny z tytułu wykonania kontraktu z NFZ w kwocie … zł (słownie: …zł).
3) Za pełnienie dyżurów na Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz za udzielanie świadczeń w
godzinach dodatkowych – wynagrodzenie obliczone zostanie na podstawie ilości godzin
dyżuru lub godzin dodatkowych oraz stawki godzinowej z ust. 1 pkt. 2) lit. a, chyba że w
zamian Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na zaliczenie godzin dyżuru lub godzin
dodatkowych na poczet wykonania umownego minimalnego limitu 150 godzin / miesięcznie
w 3- miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Wynagrodzenie wyczerpuje całość zobowiązań finansowych Udzielającego zamówienia z tego
tytułu względem Przyjmującego zamówienie wynikających z Umowy.
Przyjmujący zamówienie składa Udzielającemu zamówienia rachunek/fakturę za wykonane
świadczenia podpisany przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, w terminie 5 dni po
zakończeniu miesiąca. Miesiącem obliczeniowym jest czas zawarty między pierwszym a
ostatnim dniem miesiąca poprzedniego, za który następuje wypłata wynagrodzenia.
Zapłata wynagrodzenia następuje po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, na podstawie
wystawionego przez Przyjmującego zamówienie rachunku/faktury. Płatność wynagrodzenia
ustala się na 21 dni licząc od dnia złożenia Udzielającemu zamówienie rachunku/faktury.
Do faktury Przyjmujący zamówienie obowiązany jest dołączyć sporządzone przez siebie
sprawozdanie miesięczne z realizacji świadczeń, potwierdzone przez Zastępcę Dyrektora ds.
Lecznictwa. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Przyjmujący zamówienie uprawniony jest
do dochodzenia odsetek ustawowych.
IV. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych

1.

1. Zapisy ogólne
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w dniach
i godzinach określonych harmonogramem przygotowanym przez Przyjmującego zamówienie
i zatwierdzonym przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. Harmonogramy sporządzane są
na okres miesiąca kalendarzowego.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.
4.

Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w min. 150
godzinach miesięcznie [limit umowny] w godzinach normalnej ordynacji [od 7.35 do 15.00], za
wyjątkiem przypadków opisanych w umowie.
Ponadto Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poza limitem umownym do zapewnienia
ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego gdy z przyczyn
medycznych, organizacyjnych lub z innej nieprzewidzianej przyczyny będzie to konieczne oraz
w przypadkach uzasadnionych medycznie lub organizacyjnie, do pozostania w gotowości do
udzielania świadczeń zdrowotnych poza godzinami limitu umownego.
W ramach gotowości Przyjmujący zamówienie obowiązany jest na uzasadnione wezwanie
lekarza dyżurnego Oddziału Chirurgii Dziecięcej stawić się do Oddziału Chirurgii Dziecięcej w
celu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach dodatkowych godzin. Dodatkowe godziny
wykazane zostaną przez Przyjmującego zamówienie w harmonogramie obok godzin zwykłej
ordynacji oraz dyżurów.
W przypadku gdy w danym miesiącu Przyjmujący zamówienie nie osiągnie limitu 150 godzin
udzielania świadczeń zdrowotnych z powodów przewidzianych umową, powyższe nie będzie
stanowić nienależytego wykonania umowy, a wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie
obliczone proporcjonalnie do ilości godzin, w których Przyjmujący zamówienie wykonywał
umowę. W uzasadnionych przypadkach limit umowny może ulec zmniejszeniu za zgodą obu
stron umowy, w takim przypadku wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych
zostanie obliczone jako iloczyn rzeczywistej ilości godzin przepracowanych oraz stawki
godzinowej podanej w pkt. III.2 pkt. 2. zapłata wynagrodzenia ust. 1 ppkt. 2 lit. a).
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w godzinach ustalonych harmonogramem, o którym
mowa w ust. 1, do pozostawania w wyłącznej dyspozycji Udzielającego zamówienia i do nie
podejmowania w tym czasie jakiejkolwiek innej aktywności zawodowej.
Przyjmujący zamówienie ma obowiązek informować w formie pisemnej, z co najmniej 1
dniowym wyprzedzeniem Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa o braku możności udzielania
świadczeń objętych umową z innych przyczyn niż wypadki losowe.
W przypadku nie zgłoszenia się do udzielania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący
zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w drugim dniu nieobecności)
usprawiedliwić swoją nieobecność.
2. Zwolnienie z obowiązku udzielania świadczeń
Przyjmujący zamówienie ma prawo do uzyskania od Udzielającego zamówienie zwolnienia z
obowiązku świadczenia usług określonych Umową, przeznaczonego na doskonalenie
zawodowe. Za okres zwolnienia Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie
liczone jako iloczyn dni zwolnienia, 8 godzin udzielania świadczeń oraz stawki godzinowej
podanej w pkt. III.2.pkt. Zapłata wynagrodzenia – ust. 1 ppkt. 2 lit. a).
Przyjmujący zamówienie ma prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia usług określonych
umową przez nieprzerwany okres łącznie do 45 dni kalendarzowych za wynagrodzeniem
liczonym jako iloczyn dni zwolnienia, 8 godzin udzielania świadczeń oraz stawki godzinowej
podanej w pkt. III.2.pkt. zapłata wynagrodzenia - ust. 1 ppkt. 2 lit. a).
Skorzystanie ze zwolnień wymaga zgody Udzielającego zamówienia.
Nie stanowi naruszenia umowy nie udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z
harmonogramem w przypadku niezdolności do wykonywania świadczeń spowodowanej
chorobą, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, o ile Przyjmujący zamówienie
niezwłocznie powiadomi o powyższym Udzielającego zamówienie.
3. Zastępstwo

1.

2.
3.
4.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych
będących przedmiotem niniejszej umowy i może powierzyć ich wykonanie osobom trzecim
wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Udzielającego zamówienia pod rygorem nieważności.
Przyjmujący zamówienie odpowiada za osobę trzecią, której zlecił wykonanie obowiązków
wynikających z Umowy jak za czyny własne.
Za czas udzielania świadczeń zdrowotnych przez osobę trzecią, Przyjmujący zamówienie
otrzymuje zapłatę i pokrywa zobowiązania finansowe wobec tej osoby we własnym zakresie.
Osoba trzecia zastępująca Przyjmującego zamówienie zobowiązana jest do przestrzegania
postanowień niniejszej umowy tak samo jak Przyjmujący zamówienie, w tym do
przestrzegania ustaleń objętych harmonogramem.
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4. Kontrola
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli ze strony Udzielającego zamówienia
lub upoważnionych przez niego osób, jak również podmiotu kontrolującego Udzielającego
zamówienia, a w szczególności Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie:
a. sposobu i zakresu udzielanych świadczeń;
b. ilości udzielonych świadczeń;
c. dostępności udzielonych świadczeń;
d. prawidłowości wykorzystywania powierzonych środków;
e. sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać zalecenia pokontrolne.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się informować Udzielającego zamówienie na jego
żądanie, o zakresie realizacji umowy.
1.

1.
2.

3.

IV. Odpowiedzialność odszkodowawcza Przyjmującego zamówienia
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego
zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie.
Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia
lub zniszczenie mienia Udzielającego zamówienia, w tym sprzętu medycznego, o którym
mowa w pkt. I.4. Umowy, powstałe z winy Przyjmującego zamówienie na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nie wywiązanie się ze swych
zobowiązań lub niedotrzymanie warunków Umowy lub wystąpienia szkody z powodu
wystąpienia siły wyższej. W rozumieniu Umowy, mianem przypadku „Siły Wyższej” określać
się będzie wszystkie i pojedyncze okoliczności o nadzwyczajnym charakterze będące poza
uzasadnioną sferą wpływu Strony Umowy i niemożliwe do przewidzenia, które w sposób
tymczasowy lub ciągły uniemożliwiają Stronie lub jej Podwykonawcom wypełnienie ich
zobowiązań umownych czy to w całości czy też w części,
V. Kary umowne

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu zamówienie karę umowną
z tytułu nienależytego wykonania umowy w poniższych przypadkach oraz w wysokości:
a. 5 % całkowitego umownego wynagrodzenia brutto w przypadku powtarzających się rażących
błędów w prowadzonej dokumentacji medycznej, stwierdzonych w wyniku kontroli
prowadzonej przez Udzielającego zamówienie, jak również przez NFZ;
b. 5 % całkowitego umownego wynagrodzenia brutto za nieprzestrzeganie ustalonego
harmonogramu świadczenia usług.
2. Podstawą do obliczenia kary umownej jest wynagrodzenie należne za miesiąc, w którym
Przyjmujący zamówienie nienależycie wykonywał umowę.
3. Kary umowne płatne będą na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez
Udzielającego Zamówienia i mogą być
potrącane z wynagrodzenia Przyjmującego
zamówienie.
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
1.

VI. Okres obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony od …. do …. r.
1.

VII. Rozwiązanie umowy
Udzielający zamówienia ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przed terminem
określonym w pkt. VI w trybie natychmiastowym wyłącznie w przypadku gdy Przyjmujący
zamówienie dopuścił się rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy, a mianowicie:
a. został tymczasowo aresztowany;
b. utracił prawo wykonywania zawodu lub został w tym prawie zawieszony przez organ
uprawniony lub został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w związku z wykonywanym
zawodem;
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c. nie przedstawił w terminie 7 dni od daty podpisania opłaconej umowy polisy potwierdzającej
zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia lub gdy umowa ubezpieczenia wygaśnie i
nie zostanie przedstawiona nowa opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający
zawarcie umowy ubezpieczenia.
2. Przyjmującemu zamówienie przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia jeżeli Udzielający zamówienia rażąco narusza istotne postanowienia umowy,
a w szczególności w przypadku nie wypłacenia mu przez Udzielającego zamówienia
wynagrodzenia
z tytułu wykonanej umowy za dwa kolejne miesiące kalendarzowe i nie uregulowania
zobowiązań pomimo pisemnego wezwania udzielającego Udzielającemu zamówienie
dodatkowego co najmniej 14 dniowego terminu do zapłaty pod rygorem rozwiązania umowy.
3. Umowa może zostać rozwiązana za zgodą obu stron w każdym czasie.
4. Umowa wygasa w przypadku:
a. śmierci Przyjmującego zamówienie;
b. likwidacji Szpitala lub likwidacji oddziału szpitalnego, w którym Przyjmujący zamówienie
udzielał świadczeń zdrowotnych bez możliwości udzielania świadczeń przez Przyjmującego
zamówienie w innej komórce organizacyjnej Szpitala;
c. zakończenia obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Udzielającym zamówienia a NFZ po
uprzednim złożeniu przez Udzielającego zamówienia stosownego oświadczenia.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

VIII. Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory wynikłe na tle stosowania Umowy strony rozwiązywać będą polubownie, a jeżeli nie
dojdą do porozumienia – rozstrzygane będą na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny.
W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia Umowy za niezgodne
z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne, Strony zobowiązują
się uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej
zbliżone do pierwotnej intencji stron.
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności następujące przepisy wraz z aktami wykonawczymi:
a. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 217 ze zm.);
b. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
121);
d. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U.
z 2011 r., nr 277, poz. 1634 ze zm.);
e. ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.159 ze zm.);
f. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.);
g. Statut Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
Strony ustalają, że w razie zmiany powołanych w treści umowy obowiązujących przepisów
prawa w ich miejsce zastosowanie mają przepisy zmienione bez konieczności dokonywania
zmiany umowy.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jedna dla
przyjmującego zamówienie i dwie dla udzielającego zamówienia.

………………………………..
Przyjmujący zamówienie

…………………………………..
Udzielający zamówienia
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Załącznik nr 2 do umowy
……………………………………
Imię i nazwisko
Dzień
miesiąca

Ilość godzin
przepracowanych
Oddział

……………………………
m-c rok
Dyżur w
dzień
roboczy

Dyżur w
dzień
świąteczny

Ilość badań /
konsultacji

Zwolnienia
płatne

Nieobecność
bezpłatna

Poradnia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
RAZEM
Data …………………..
Potwierdzam zgodność danych . W/w wykonał świadczenia zdrowotne zgodnie z zakresem umowy.

…………………………………………
Podpis Ordynatora/Kierownika
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Załącznik nr 2 do SIWZ
...........................................................
Nazwa oferenta

...........................................................
adres oferenta

...........................................................
telefon oferenta

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
ul. Chodkiewicza 44
85-667 Bydgoszcz
Oferta
Nawiązując do ogłoszenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
……………………….………………………………………………………………………………………
w…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym oferuję:
1. Liczba godzin do wypracowania w miesiącu: ……………………………….
2. Kwotę należności:
a) za wykonywanie obowiązków zastępcy kierownika Oddziału Chirurgii Dziecięcej miesięczne
wynagrodzenie w wysokości: ……………………………………………………………………………..
b) stawka godzinowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej
(skalkulowane dla 150h/mies. ) w godzinach normalnej ordynacji ( od 7.35 do 15.00 ), godzinach dyżurowych
oraz godzinach dodatkowych w wysokości :…………………………………………………………….
c) ryczałt miesięczny z tytułu nadzoru nad kodowaniem procedur do NFZ w wysokości :
3. Proponuję czas trwania umowy od ……………r. do ……………r.
Oświadczam, że:
1. zapoznałem/łam się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz posiadam wszystkie niezbędne informacje i środki do przygotowania oferty,
2. uważam się za związanego/ą ofertą w czasie 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert,
3. akceptuję załączony projekt umowy i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do jego
bezwarunkowego podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Udzielającego
zamówienie.
.....................................................
.......................................................
miejscowość, data

podpis oferenta

Załączam:
a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom, tytuł naukowy, specjalizacja, inne
dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe),
kopię prawa wykonywania zawodu,
aktualny odpis z właściwego rejestru w OIL,
zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze
strony https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ ),
kserokopie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
kserokopie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w
charakterze lekarza,
zaświadczenie o szkoleniu BHP,
podpisany formularz oferty stanowiącego załącznik nr 2,
oświadczenie o udzielaniu/nie udzielaniu świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży od
0 do 18 roku życia w innych podmiotach, w których świadczenia te opłacane są przez Narodowy Fundusz
Zdrowia stanowiącego załącznik nr 3,
oświadczenie o nr konta stanowiącego załącznik nr 4,
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i)

w przypadku oferty złożonej przez NZOZ, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej:
- aktualny odpis z właściwego rejestru,
- aktualny odpis wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- kserokopię statutu lub jego wyciąg określający zadania,
- kserokopię umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a* oświadczam, że udzielam/nie udzielam* świadczeń
zdrowotnych dzieciom i młodzieży od 0 do 18 roku życia w innych podmiotach, w
których świadczenia te opłacane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

…………………………………………..
miejsce i data

…………………………………………..
czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ

.......................................
Imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż moim nr konta na który należy dokonywać wpłat z tytułu umowy cywilno –
prawnej jest ……………………...………………............................................................…………….
w banku ............................................................................................................................................

…………………………………………..
miejsce i data

…………………………………………..
czytelny podpis
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