SPECJALISTYCZNY zEsPoŁoPIEKI ZDRoWoTNEI NAD MATKĄ
u|. B. Krysiewicza7

I

DZIECKIEM W PoZNANIU

/8, 61'-825 Poznań

Specyfikacja
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia
zdr owotne w szczętego zarz4dzeniem Dyrekcj i
SZOZnMiD w Poznaniu nr DN - 021 - 3 - I2 / L6
przewidvwanv:ffi

:,1f

ffi i:[:ffi'-'ff[il:::i,:r,'r".lotnvch:3rata

SZOZnMiD w Poznaniu
20L6-LL.L8

Zamówienie rea|izowahe W oparciu o art. 26 ustawy z dnia ].5 kwietnia 2011 r. o dziataIności |eczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t. z późn. zm). Niniejsza
specyfikacja stanowi załqcznik do Zarządzenia Dyrekcji szoznMiD w Poznaniu nr DN - 02l - 3 - 12/16

Specyfikacja istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
Identyfikator konkursu

L

Spls

4.1
4,2

:

Konkurs-leka rzei1l,l20t.6

rnrścl

konkursowej
odwoławcze..........

Przebieg procedury

Środki

postępowania'.'.............
5 Zasady rea|izacji zamawianych Świadczeń Zdrowotnych
6 Przewidywany termin rea|izacji zamówienia..
7 Kryteria oceny przy wyborze oferty ..........
7.7 Kryteria oceny ofert
7.2 Sposób ob|iczania wartości punktowej....
4.2.2

@ SZOZnMiD

odwołanie dotyczqce rozstrzygnięcia

w Poznaniu, 2016

Komórka odpowiedzialna: Sekcja ds. AnaIiz, Roz|iczeń i obsługi UmóW cywiInoprawnych

..................... 3
........'... 5

.............6
................6
............6
.................7
.....................7
.........7

Specyfikacja istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

ldentyfikator konkursu

:

Konkurs-Leka rzel Ll"l 2016

SzczrcoŁY KoNKURSU
2

Uozlrw4cY ZAMÓW|EN|A

Specja|istycznyZespoł opiekiZdrowotnej nad Matkq i Dzieckiem w Poznaniu zwany da|ej,,SZoZnMiD
w Poznaniu".

siedziba:
telefon:
fax.:
Regon:
NIP:

3

u|' Bo|estawa Krysiewicza 7/8,61'-825 Poznań
061 - 850 - 62 - 33
061 - 852 - 98 - 06
6308631-47
778 - 11, - 28 - 565

PnzrovIoT ZAMÓWIENlA

Przedmiotem zamówienia sq świadczeniazdrowotne:

Zakres,

Pediatrla

Zdkres

Pedlatria

',

- lekarz Pediatra . oddział, izba przyjęć (Szpital św.Józefa)

- lekarz W trakcie

specjalizacji

z Pediatrii - oddział, izba

przyjęć

(Szpita| św.Józefa)

oferent może przystqpić do jednego z zakresów Iub ki|ku jednocześnie (wtedy oferent winien złozyć
formu|arze ofertowe przypisane do danego zakresu oddzieInie dla każdego z zakresów).

4

PnOCrouRA KoNKURSoWA

4.1,

PRze

grrc pRocEDURy KoNKURSowEJ

1'. Procedura konkursu ofert zostaje Wszczęta zarzqdzeniem Dyrekcji

2.

SZoZnMiD w Poznaniu
powołujqcym komisję konkursowq oraz ustanawiajqcym niniejszq specyfikację'
Niniejsza specyfikacja stanowi Za|qcznik do zarzqdzenia, o którym mowa W ust. ].. i zawiera:

a.

opis przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych,

b.
c.
3.

kryteria oceny ofert,

warunki, których spełnienia zamawiajqcy Wymaga od składajqcych ofertę.

Komisja konkursowa zamieszcza ogłoszenie

o konkursie ofert na tabIicy ogłoszeń w siedzibie

SZoZnMiD w Poznaniu, oraz na stronie internetowej zamawiajqcego, a także na tab|icy ogłoszeń
Wielkopolskich lzb Lekarskich.

4,

W odpowiedzi na ogłoszenie oferenciskładajq oferty:

1)

oferta d|a danego zakresu powinna być sporzqdzona W formie pisemnej na Formularzu
ofe rtowym, któ rego wzó r sta nowi Załqcznik|.i do n n iejszej s pecyf ka cj i.
i

@ SZOZnMiD w Poznaniu, 2016
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2) W

ofercie, wraz z Wypełnionym Formularzem ofertowym (podpisanym przez osobę
uprawnionq) znajdować się powinny:

a.

kserokopie dyp|omów: ukończenia ucze|ni oraz posiadanych specja|izacji
dodatkowych kwalifikacji,

b'

kserokopia karty szko|enia specja|izacyjnego, jeś|ioferent jest w trakcie takiego

i

innych

szkolenia,

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

kserokopia zaświadczeniao prawie wykonywania zawodu,
kserokopia wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujqcych DziałaInośćLeczniczq oraz
oznaczenie organu dokonujqcego wpisu,
kserokopia zaświadczeniao numerze identyfikacyjnym REGON,
kserokopia zaśWiadczenia o wpisie do ewidencji działaInościgospodarczej (CEIDG),
kserokopia dokumentu potwierdzajqcego nadanie numeru NIP,
aktuaIna zdoIność|ekarska do wykonywania zawodu,

aktua|na po|isa ubezpieczeniowa zawarta w oparciu o RoZPoRZĄDZENIE MIN|STRA
F|NANSOW z dnia 22 grudnia 203-1' r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieczenia

odpowiedziaIności cywiInej podmiotu wykonujqcego dziataIność|eczniczq
(Dz.U. z dnia 30 grudnia 2O7'J. r - D2.U.2OI1..293.1729.\.

3)

oferta winna być sporzqdzona w języku polskim.

4)

oferta winna być złożonaw zamkniętej kopercie W postaci pisemnej pod rygorem
nieważnościznapisem:
,,Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2017_2079 - Pediatria,,
oraz opatrzonq nazWq i adresem firmy oferenta, W miejscu i czasie okreś|onym
w ogłoszeniu.

5. Po

terminie wskazanym W ogłoszeniu jako ostateczny termin składania ofert komisja

konkursowa dokonuje otwarcia ofert.

6.

Komisja odrzuca ofertę:

1)

złożonqprzez oferenta po terminie,

2,) zawierajqcq nieprawdziwe informacje,

3)

jeże|i oferent nie okreś|iłprzedmiotu oferty |ub nie podał proponowanej |iczby |ub ceny

świadczeń zdrowotnych,

4)

jeżeli zawiera raiqco niskq cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)

jeże|ijest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

6)

jeżeli oferent z|ozył ofertę alternatywnq,

7)

jeżeli oferent Iub oferta nie spełniajq Wymaganych warunków określonych w przepisach
prawa oraz warunków okreś|onych w niniejszej specyfikacji w ust. 4,

@ SZOZnMiD w Poznaniu, 2016
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z|ozonq przez oferenta, z którym została rozwiqzana przez SZoZnMiD w Poznaniu
umowa o udzie|anie świadczeń zdrowotnych w okreś|onymrodzaju Iub zakresie w trybie
natychmiastowym z przyczyn Ieżqcych po stronie oferenta.

W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich Wymaganych dokumentów |ub gdy oferta
zawiera braki formaIne, komisja Wzywa oferenta do usunięcia tych braków W Wyznaczonym
terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

8.

Dyrektor SZoZnMiD

w

Poznaniu unieważnia postępowanie

w

sprawie zawarcia umowy

o udzieIanie świadczeńzdrowotnych, gdy:

1)

nie wpłynęłażadna oferta,

f)

wpłynęła jedna oferta niepod|egajqca odrzuceniu, zzastrzezeniem ust. 9,

3)

odrzucono wszystkie oferty,

4\ kwota

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którq SZoZnMiD w Poznaniu
przeznaczył na finansowanie świadczeńopieki zdrowotnej w danym postępowaniu,

5)

nastqpiła istotna zmiana oko|iczności powodujqca, że prowadzenie postępowania |ub
zawarcie umowy nie leży w interesie pacjentów SZoZnMiD w Poznaniu, cze1o nie mozna
było wcześniejprzewidzieć.

9.

JeżeIi w toku konkursu ofert wpłynęła tyIko jedna oferta niepodIegajqca odrzuceniu, komisja
może przyjqć tę ofertę, gdy z okoIiczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych
warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

10. Jeże|i nie nastqpiło uniewaznienie postępowania

w sprawie zawarcia umowy

o udzie|anie

świadczeń zdrowotnych, komisja ogłasza o
o rozstrzygnięciu
i
konkursu ofert ogłasza się w miejscu terminie okreś|onym w ogłoszeniu o konkursie ofert.
rozstrzygnięciu postępowania.

11. ogłoszenie, o którym mowa W ust. 10, zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę
aIbo miejsce zamieszkania i adres oferenta, który został wybrany.
12. Z chwi|q ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja uIega
rozwiqzaniu.
13' Zprzyjmujqcym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert SZoZnMiD w Poznaniu zawrze
umowę na okres 3 Iat.

4.2

śnoorl oDWoŁAWcZE

oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SZoZnMiD w
Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzie|anie świadczeń
zdrowotnych, przysługujq środki odwoławcze i skarga.
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4.2.L

4.2.2

PRore

sr

1)

w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzie|anie świadczeń zdrowotnych,
do czasu zakończenia postępowania, oferent moze z|ozyć do komisji umotywowany
protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynności,

2)

do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzie|anie
świadczeń zdrowotnych u|ega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on
oczywiście bezzasad ny,

3)

komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciqgu 7 dni od dnia jego otrzymania i udzie|a
pisemnej odpowiedzi składajqcemu protest,

4)

protest złozony po terminie nie pod|ega rozpatrzeniu,

5)

informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na
tab|icy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SZoZnMiD w Poznaniu,

6)

w przypadku uwzg|ędnienia protestu komisja powtarza zaskarżonq czynność.

oowotRrule DoTYczĄcE RozsTRZYGN|Ęc|A PoSTĘPoWAN|A

1) oferent biorqcy udział W postępowaniu może wnieśćdo Dyrektora
SZoZnMiD w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu
postępowania, odwołanie dotyczqce rozstrzygnięcia postępowania,

5

2)

odwołanie wniesione po terminie nie pod|ega rozpatrzeniu,

3)

odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,

4)

wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzie|anie świadczeń zdrowotnych
do czasu jego rozpatrzenia.

ZłsłoyREAL|ZAcJI

ZAMAW|ANYcH ŚwlłoczEŃ ZonowoTNYcH

Zasady rea|izacji zamawianych świadczeń zawarto w projekcie umowy stanowiqcym Zatqczniku nr 2
do niniejszej specyfikacji.

6
1'.

PRzrwloYWANY TERMIN REAL|ZAcJI ZAMÓW|EN|A
Umowa o udzie|anie świadczeń zdrowotnych stanowiqca przedmiot konkursu zostanie zawarta
na okres 3 Iat.

2'

Przyjmujqcy zamówienie musi zapewnić wykonanie świadczeń zdrowotnych
komp|eksowy nie później niż 1sĘcznia 2017 roku.
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KRyrrRlł ocENY

7

7.1'

PRZY WYBoRZE oFERTY

KRYIERlł ocENY oFERT

Przy wyborze oferty Zamawiajqcy kierował się będzie następujqcymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium

| -

cenausługi

waga95%

Kryterium

Il -

termin płatności

waga 5

%

ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi.

7.2

Sposog oBL|cZAN|A WARToŚc| PUNKToWEJ

].. Wartośćpunktowa Kryterium | (ceny) będzie wy|iczana Wg Wzoru:
C min

Wartośćpunktowa kryterium l= W x
Cn

W - waga ocenianego kryterium
C min - cena minima|na (tj. najniższa z zaoferowanych)
Cn - cena oferowana przez ocenianego oferenta

gdzie cena oferowana to suma i|oczynów oferowanych cen jednostkowych poszczegó|nych

usług zawartych

w formularzu ofertowym i szacowanej przez SZoZnMiD

wPoznaniu
wie|kości reaIizacji tj. i|ości usług/rok, zawartych również w formu|arzu(ach) ofertowym(ych)
sta nowiqcym (ych) w Załacznik(i} do

n in

iejszej specyfikacj

i.

2. Wartośćpunktowa Kryterium || wynikać będzie z oceny, jakq członkowie komisji przyznajq
poszczegó|nym oferentom na podstawie zaoferowanego terminu płatnościwgzasad:

a.
b.
c.

5 punktów przyznane zostanie za termin od 7 do 13 dni,
1.0 punktów przyznane zostanie za termin od 14 do 20 dni,
15 punktów przyznane zostanie za termin od 21 iwięcej dni,

ostateczna ocena oferty w Kryterium

lI

wy|iczana będzie Wg Wzoru:

o
Wartośćpunktowa kryterium

||

= W X -------------

O max

W - waga ocenianego kryterium

o

max

-

najwyższa i|ośćprzyznanych punktów

o - i|ośćpunktów przyznanych ocenianemu oferentowi
Zastrzeżenie: ofgrty z terminem płatnościponiżej 7 dni zostanq odrzucone.
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8

Uozlrnru|E WYJAŚNlEŃ

W terminie do trzech dni przed ostatecznym złożeniem ofert oferent może zwrócić się

faxem

(fax' 061 852 98 06), pocztq elektronicznq (e-mai|em na adres konkursy@szoz.p|) |ub pisemnie

(zapytania prosimy kierować na adres szpitaIa do mgr Artura Wie|gosza) do Udzie|ajqcego
Zamówienie o wyjaśnienie niniejszej dokumentacji. Udzie|ajqcy Zamowienie niezwłocznie udzie|i
odpowiedzi na każde pytanie.

@ SZOZnMiD w Poznaniu, 2016
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Ztn4czNrK Nn

2

do Specyfikacji istotnych warunków konkursu ofert
na Świad czenia zdrow otne wszczęte go Zarządzeniem
Dyrekcji SZOZnMLD w Poznaniu nr DN - 021-3 - llll6

Pno,trxr

UMOWA Nr <NrUmowy)
o świadczenie usług medycznych z zakresu:
<<Spec.lłtNoscD
ZawarIa w dniu <DataZaw>> roku w Poznaniu pomiędzy

Specjalistycznym Zespołem opieki Zdrowotnej nad Matkq i Dzieckiem,
prowadzonym w formie samodzie|nego pub|icznego zakładu opieki zdrowotnej' wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000003220' posiadającym numer N|P: 7781128565
p rzy u |. Krys iewicza 7 l 8, 61 -825 P ozn ań, rep rezentowa ny m przez:
Dyrektora Nacze|nego

-

|zabe|ę Grzybowską

zwanym da|Ą,, Zlecen i odawcq,,
a
r<NazwaFirmy>
<<,Adres>, <KodPocztFin) (Miasto)
prowadzącym działa|nośćna zasadach okreś|onych w odrębnych przepisach' wpisany do Ęestru podmiotów wykonujących działa|ność
|eczniczą pod numerem ewidencyjnym: <NrRejestrowy>, posiadającym numer NIP: <NIP>
zwanym da|Ą,, Z ecen i obi orcq,,

adres:

oparta na ustawie o działa|noŚci |ecznicze! tekst jedno|ity z dnia 8 Września 20,16 r. (Dz'U' z2016 |' poz. 1638 zpÓżn. zm') a w szczegó|noŚci art' 26
cwilnym, o treścinastępujące]

i Kodeksie

st

||ekroć w umowie będzie mowa o:

1)Specja|istycznym Zespo|e opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu rozumianym jako organizacja wraz z jej
wszystkimi strukturami' infrastrukturą i |oka|izacjami nazryac się go będzie ,,Zespołem,.
2),,Koordynatorze Miejsca Świadczenia lJsług', rozumieć przez to na|eży osobę, która koordynuje i nadzoruje całościądziała|ności
komórki organizacyjnej Zespołu' w któĘ rea|izowany jest przedmiot niniejszej umowy.
3)
Zleceniobiorcy,' rozumieĆ przez |o na|eży pacjenta na Żecz' którego Zleceniobiorca świadczy usługi medyczne

''Pacjencie
W oparciu o niniejszą umowę.

1'
2'
1.
2'
3.

s2

Zeceniodawca z|eca, a Zleceniobiorca puyjmu1e z|ecenie na udzie|anie świadczeń zdrowotnych w zakresie <Specja|nosc>.

Szczegółowy zakres świadczeń zamieszczony jest w zaltączniku do niniejszej umowy zatytułowanym PnzeoMloT UMoWY'
Miejscem udzie|ania ww. Świadczeń zdrowotnych jest Zespół, |ub w szczegó|nych, uwzg|ędnionych w umowie sytuacjach w siedzibie

Zeceniobiorcy.

s3

Czynności, o których mowa W $ 2 Zeceniobiorca wykonujew Zespole, w czasie uzgodnionymz Koordynatorem Miejsca
Swiadczenia Usług iwedług zasad okreś|onych w załączniku zatytułowanym zAsADY REALtzAcJr UsŁuG.
Szczegółowy harmonogram Świadczenia usług w ramach niniejszej umovvy, uzgadniany będzie przez Koordynatora Miejsca
Swiadczenia Usług i Zleceniobiorcęw nieprzekracza|nym terminie do 28 dnia miesiąca popzedzającłgo miesiąc rea|izacji usług'
Zleceniobiorca zaslrzega sobie prawo do jednej dłuższej przerwy w świadczeniu usług objętych umowq nieprzekraczającej 14 dni
ka|endarzowych w roku' Dodatkowo

Zeceniodawca może uzgodnic z Zeceniobiorcq większą |iczbę przerw

w świadczeniu usług'

4' Na czas swojej nieobecności w Zespole, w terminie usta|onym zgodnie w ust. 2 zleceniobiorca zapewni zastępstwo.
5' W przypadku zaistnienia oko|iczności, o których mowa W ust. 4 na Zleceniobiorcy spoczywa obowiązek wykazania

pzed

Zleceniodawc4 spełnienia przez podmiot zastępujący wszystkich wymogów przewidzianych niniejszą umową dla Zleceniobiorcy.

1'

s4

Zeceniobiorca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzia|ności cywi|nej na warunkach okreŚ|onych w rozporządzeniu Ministra

Finansów z dnia 22 grudnia 2o11 r' w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzia|noŚci cywi|nej podmiotu wykonującego
działa|nośc|eczniczą (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r . Dz.U'2011.293'1729.)' kopię formu|arza po|isy ubezpieczeniowej
Zeceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć Zeceniodawcy w terminie 14 dni od daty początku obowiązywania umowy' o którym
mowa w 912 ust.1.

2' W
3.

przypadku, gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzia|ności cywi|nej Wygasa w trakcie obowiązywania umowy Zeceniobiorca
zobowiązany jest dostarczyć kopię nowej po|isy ubezpieczenia odpowiedzia|ności cywi|nej na następny okres, najpóŹniej w ostatnim
dniu obowiązywania poprzedniej.

Niewypełnienie warunków okreś|onych W

z wykonywaniem treŚci umowy.

ust. 1 nie zwa|nia od

odpowiedzia|ności strony umowy

W

związku

Pno:rrr
4'
5.
6'
7.
8.
9'

Zleceniobiorca oświadcza' iŻ świadczy us,ługi na zecz |udności i w ramach prowadzonej działa|nościgospodarczej roz|icza się
z odpowiednim Urzędem Skarbowym.
Zleceniobiorca oświadcza, iż zgłosił swoją działa|nośćwZakltadzie Ubezpieczeń Społecznych.
Zeceniobiorca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i przedłożzenia Zeceniodawcy, najpóŹniej w dniu rozpoczęcia
świadczenia usług, aktualnego zaświadczenia |ekarskiego stwierdzającego, iż spełnia on wymagania zdrowotne niezbędne do
wykonywan ia świadczeń zd rowotnych będących przedm iotem n in iejszej umowy.
W przypadku, gdy zaświadczenie |ekarskie stwierdzające' iż spełnia on Wymagania zdrowotne niezbędne do wykonywania świadczeń
zdrowotnych, wynikających z niniejszej umovvy, Wygasa w trakcie obowiązywania umowy Zeceniobiorca zobowiqzany jest
dostarczyĆ kopię nowego zaświadczenia |ekarskiego na następny okres' najpóŹniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniego.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i przedłoŻenia Zeceniodawcy, najpóŹniej w dniu rozpoczęcia
świadczeniausług, aktua|nego zaświadczeniao ukończeniu szko|enia i uzyskania certyfikatu w dziedzinie ochrony radiologicznej
pacjenta - o ile czynności wykonywane w oparciu o niniejszą umowę wykonywane są w narażeniu na promieniowanie jonizujące
W przypadku, gdy certyfikat' o którym mowa W ust. poprzedzającym W trakcie obowiązywania umowy Zeceniobiorca zobowiązany
jest dostarczyć kopię nowego na następny okres, najpóŹniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniego.
.

s5

Zleceniobiorca oświadcza, Że nie ciqŻy nad nim wyrok Sądów Powszechnych ani sądów zawodowych, a w chwi|i zawierania Umowy nie

toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie przygotowawcze'

s6

1'

Zeceniobiorca oświadcza,ze:

2.

Zeceniobiorca ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwośc oświadczeń wskazanych w ust. 1 pkt' 1

1.
2'

Zeceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej według metod i zasad obowiązujących w Zespole'
Zeceniobiorca ponosi odpowiedzia|ność za szkodę, jaką v,tyrządzi Zeceniodawcy w związku z niewłaŚciwym sporządzaniem

3.
4'
5.

1)
2)
3)

posiada stosowne kwa|ifikacje i uprawnienia do Świadczenia usług, o których mowa w $ 2'
spełnia wymogi prawem okreŚ|one do prowadzenia działa|ności medycznej jako podmiot gospodarczy.
zobowiązuje się do dołożenia na|ezytej staranności przy udzie|aniu Świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej
Umowy.

pkt. 2 powyżej' a ich kopie zostaną dołączone do egzemp|arzy umowy przeznaczonych d|a

Zleceniodawcy

i

s7

dokumentacji medycznej związanej z rea|izowanymi przez siebie usługami.
Ty|ko prawidłowo wypełniona dokumentacja pacjenta stanowi podstawę do zapłaty za wykonane usługi.
Dokumentacja medyczna pacjentów przechowywana jest w Zespole'

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania postanowień załącznlka
OSOBOWYCH.

-

zAsADY PłWERZEN:A, PRZETWARZANIA

DANY1H

$8

Zeceniobiorca zobowiązuje s|ę w trakcie rea|izacji zamówienia do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych' BHP,
przeciwpożarowych, ochrony radio|ogicznej oraz WewnętŻnych regu|aminow i zaządzeń,
zarządzania jakością'z wyjątkiem usta|eń inaczej uregulowanych w niniejszej umowie.

a także procedur

związanych

z

systemem

se

D|a rea|izacji Umowy Zesp(tł zobowiqzuje się do dołożenia wsze|kich starań by zapewnić Zeceniobiorcy pełny i nieodpłatny dostęp
do środków i aparatury niezbędnych do wykonywania niezakłÓconej działa|nościw zakresie czynności objętych Umową.

1,
2'
3.
1'
2'
1.
2,

s70

Za szkodę zawinioną powstałą z niezete|nego wypełniania postanowień umov'ty Zeceniobiorca odpowiada na zasadach okreś|onych
prawem zarówno w stosunku do Zeceniodawcy jak i osób trzecich.
Za szkodę zawinioną powstałą z niezete|nego Wypełniania postanowień umowy Zeceniodawca odpowiada na zasadach okreś|onych
prawem zarówno w stosunku do Zeceniobiorcy jak i osób trzecich.
Ryzyko niezawinione |ub bez okreś|onej i udowodnionej winy którejś ze stron z wyłączeniem ust. ,l i 2 z wykonania umowy wobec osób
trzecich strony ponoszą soIidarnie.

s11
Zeceniodawca zastrzega sobie prawo kontro|i jakości udzie|anych świadczeń.
Zeceniobiorca zobowiązuje się do poddania kontro|i przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia |ub organ założycie|ski
Zeceniodawcy w zakresie obejmującym rea|izację usług świadczonych w oparciu o niniejszą umowę.

s12

Niniejsza Umowa zawańa jest na czas okreś|ony od <<DataRozp> r. do <DataZakon>> r.
Umowa u|ega rozwiązaniu' gdy zajdą oko|iczności,za które strony nie ponoszą odpowiedzialności' a które uniemoż|iwiają dalsze
wykonywanie Umowy.

s13

Umowa może być wypowiedziana przez Zeceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
Naruszenia przez Zlecenioóiorcę podstawowych WarunkÓw Umowy'

1)
2)
3)

Popełnienia przez Zleceniobiorcę w czasie trwania Umowy przestępstwa, które uniemoż|iwia da|szą rea|izację Umowy, jeże|i
zostało ono stwierdzone prawomocnym Wyrokiem'
Utruty przez Zeceniobiorcę uprawnień koniecznych d|a rea|izacji Umowy.

Strony mogą rozwiązać Umowę,

1'

s14

pzed upływem terminu okreś|onego w

s15

$ 12 ust.

1

,

z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zleceniodawca będzie dokonywać zapltaty za świadczenia zdrowotne udzie|one przez Zeceniobiorcę, z zachowaniem na|eżytej
jakości' według cennika zawartego w załączniku do Umowy zatytułowanym: cENNIK UsŁUG '

Pęolrrr
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8'

Zeceniobiorca otrzymuje na|eżnośćz tytułu rea|izacji przedmiotu Umowy według przedstawionego co miesiąc rachunku/faktury za
miesiąc poprzedni - dostarczonego w terminie do 12 dnia miesiąca następnego' po zrea|izowaniu wszystkich usług roz|iczanego
okresu.

okresem roz|iczeniowym d|a niniejszej umowy, zaktóry Zleceniobiorca wystawia rachunek/fakturę, jest miesiąc ka|endarzowy.
Ko|ejne okresy roz|iczeniowe winny być roz|iczane odrębnymi rachunkami/fakturami.

i dostarczenia rachunku/faktury p|zez Zeceniobiorcę przed zakończeniem
miesiąca roz|iczeniowego, w którym usługi zostały zrea|izowane, jeze|i świadczenie usług w tym miesiącu zostało zakończone.
Na|eżnościrea|izowane w oparciu o ust. 2 będą regu|owane prze|ewem na konto Zeceniobiorcy, w terminie do 7 dni od momentu
przedłożenia Zeceniodawcy rachunku/faktury, wraz z dołączonymi WYKAZAMI WYKoNANYcH UsŁUG, Według WzoróW^u
stanowiących załączniki do Umowy na Wskazane pzez Zecenioólorcę konto.
W przypadku przekroczenia puez Zleceniobiorcę terminu' o którym mowa W ust, 2, Zleceniodawcę puestĄe obowiqzywać termin 7
dni od daty złoŻenia rachunku/faktury u Zleceniodawcy na rea|izację rachunku/faktury iw jego miejsce obowiązywać będzie termin 60
dniowy z zachowaniem zasady dokonywania płatnoŚci w ostatnich dniach przysługującego Zeceniodawcy terminu.
W razie zwłoki w uiszczeniu przez Zeceniodawcę kwot na|eżnościwynikających z umowy, Zeceniobiorcy przysługują odsetki
w wysokości ustawowej.
Zeceniodawca dopuszcza moż|iwoścwystawienia

s16

Zadna ze stron nie może ujawnić treścininiejszej umowy osobom trzecim bez zgody obu stron.

s17

Wsze|kie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.

sr8

W sprawach nieuregu|owanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego'

sre

Spory mogące Wyniknąc z rea|izacji niniejszej umowy będą rozsttzygane przez sqd właściwy|zeczowo d|a siedziby Zleceniodawcy'
Integralną częśó umowy stanowią zattączniki:
,I)

s20

PRZEDIVIoT UMoWY

2) ZASADY REAL|ZACJI USŁUG,
3) ZASADY PoWIERZENIA, PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,

4) CENN|K USŁUG,
5) WzoRi-Y WYKAZU WYKoNANYCH USŁUG.

s21

UmoWę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, po jednym d|a każdej ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Cyreon
AOWCKAT

str.

J

Pęo..lrrr

Pnzeorulor UMovl/Y
załącznikdo umowy nr <<NrUmowy) o świadczenie usług medycznych
zawańej pomiędzy:
SZOZnMID w Poznaniu a
<NazwaFirmy)

Zakres świadczeń udzielanych Pacjentowi Zleceniobiorcy

w

ramach Umowy

Nr <<NrUmowy) o świadczenie usług medycznych z zakresu <SpecjalnoscD:

1' Wykonanie wszystkich czynności fachowych zutiązanych z dziala|nością Zespołu
2.

w zakresie <Specja|nosc)) na terenie Zespołu,

ZnajomośÓ i stosowanie zasad przyjmowania Pacjenta Zespołu do |eczenia zgodnie z regułami
usta|onymi przez Zespół'
3. Wybór i uzgodnienie z pacjentem właściwejmetody |eczenia.
4. Znajomośćhistorii choroby pacjenta Zleceniobiorcy, nad ktorym sprawuje opiekę.

Dokonywanie wpisów do dokumentacji pacjenta Zleceniobiorcy zgodnie z zasadami
obowiązującymi w Zespole oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. Przygotowywanie dokumentów koniecznych do roz|iczenia |eczenia Pacjenta Zespołu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
7. Niezbędny nadzór nad stanem zdrowia pacjenta Zleceniobiorcy w trakcie jego pobytu
w Zespole.
8. Wykonywanie niezbędnych czynności medycznych Pacjentowi Zleceniobiorcy.
9. Kontrola stanu zdrowia Pacienta Zleceniobiorcy.
,t0.
Udział W koordynacji działań słuzb medycznych i administracyjnych Zespołu W celu
zopty ma|izowa n a j akoŚci procesu leczn icze g o pacj e nta Zl e c e n i o bi o rcy'
11. Wykonywanie czynności leczniczych zgodnie zzasadami sztuki |ekarskiej.
5.

i

Zleceniodawca

t'",ńcyrscn
Woouoo*u,

Zleceniobiorca

Pnotrrr

ZłsłoyRełllzłcJlUsŁUG
załącznlk do umowy nr <NrUmoWy) o świadczenie usług medycznych
zawartej pomiędzy:
SZOZnMiD w Poznaniu a
<NazwaFirmyD
Strony postanawiają wprowadzic następujące zasady szczegółowe:
Zasady ogóIne:

1)

|loścrea|izowanych w ramach niniejszej umowy usług, za wykonanie ktÓrych Zleceniodawca
zobowiązuje się zapłaciÓ Zleceniobiorcy, moŻe byÓ ograniczona |imitami - w przypadku usta|enia
m itow u mowa zawiera dod atkowy załącznlk zatytułowa ny WYKAZ L M |ToW,
I

2)

3)
4)

i

I

Zleceniobiorca zobowiązuje się uzgadniac czynnoŚci wykonywane na podstawie niniejszej umowy
z Koordynatorem Miejsca Świadczenia llsług,
Usługi, ktÓrych rea|izaĄa odbywa się w ostatnim dniu danego miesiąca i w sposob nieprzerwany
kontynuowana jest w pierwszym dniu miesiąca następnego za|iczyĆ na|ezy do miesiąca, w ktorym ich
r ea|izaĄa została r ozpoczęta,
Usługi, o ktÓrych mowa w pkt. 3) wchodzą w |imit miesiąca, do ktorego zostały za|iczone,

Szczegółowe postanowienia w zakresie usług rea!izowanych w Zespole:

1)

Dokonując czynności roz|iczeniowych Zleceniobiorca dokonuje rozrÓznienia na godziny kontraktu
zrea|izowane w dzień powszedni i godziny zrea|izowane w dzień Świąteczny:

a)

b)

do godzin Świątecznych za|iczyc na|ezy wszystkie godziny rea|izacji kontraktu przypadające
w sobotę, niedzie|ę i święta oraz godziny mieszczące się w przedzia|e od 24.00 do 8'00 w dzień
powszedni, jeze|i godziny te stanowią kontynuację godzin kontraktowych rea|izowanych w dzień
poprzedni a dzień ten był dniem Świątecznym |ub ustawowo wo|nym od pracy,
do godzin zrea|izowanych w dzień powszedni za|iczyc na|ezy godziny rea|izacji kontraktu
przypadające w wszystkie dni powszednie oraz w sobotę, Święta i inne dni ustawowo wolne
od pracy od godziny 24.00 do 8'00 jeŹe|i godziny te stanowią kontynuację godzin
kontraktowych rea|izowanych w dzień poprzedni, ktÓry był dniem powszednim.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Pęo.lrrr

Wyxłz WyxorueNYcH Usł.uc
załącznik do umowy nr <NrUmowy) o świadczenie usług medycznych
zawańej pomiędzy:
SZOZnMID w Poznaniu
a

<NazwaFirmy)
Wzór
(pieczęc i podpis Zleceniobiorcy)

Liczba godzin

w lzbie Przyjęć

Liczba godzin świadczenia usług na oddzia|e
Liczba godzin świadczenia usług w |zbie Puyjęć

Zatwterdzam
(podpis i pieczęć Koordynatora Miejsca Swiadczenia Usług)

Zlecenlodawca

/Ąo}vcKAT

Zleceniobiorca

ZłsłovPoW|ERZEN|A,

PRZETWARZAN|A DANYCH osoBoWYcH

załącznik do umowy nr <NrUmoWy) o świadczenie usług medycznych
zawańej pomiędzy:
SZOZnMiD w Poznaniu a
<<NazwaFirmyD
Um

owa powierze

n

i

a przetw arza

n

i

a da nyc h oso bowyc h

$1

Powierzenie przetwa rzania da nych osobowych
Strony postanawiaj ą, Że w celu spełnienia obowi ązkow wynikających z przepisów prawa'
aw szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz.U.z2016r.)poz,92f zpoŹn.zm.),zwanej dalej ,,IJstawą'', Zleceniodawca
będący Administratorem Danych osobowych powierzaZ|eceniobiorcy do przetwatzartia dane
osobowe w zakresie wynikaj ącym z ręaIizacj i Umowy , znajdujące się w zbiorach danych tj .
dokumentacjimedycznej PacjentaZleceniobiorcy w zakresie: imię i nazwisko, PESEL, data
urodzenia, rozpoznane choroby, wyniki badai diagnostycznych, przebieg lęczenia.

s2
oświadczenia Stron
l.

2,

J.

Zleceniodawca oświadcza, Że jest Administratorem Danych osobowych w rozumieniu
Ustawy w szczególności danych powierzonych do przetwarzaniana podstawie art, f7 ust.
2pkt7 Ustawy.
Zleceniodawca oświadcza, ie powierzone Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe
przetwarzana podstawie art. 27 ust.f pktT Ustawy.

Zleceniobiorca oświadcza, Że zobowtązĄe się do wykorzystania danych osobowych
wył.ącznie w zakresie i celu niezbędnym do rea|tzacji obowiązków wynikających z
łączącej Strony Umowy.
s3
Zakres i cel przetwarzania danych

Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwatzane przez Zleceniobiorcę
vnyŁącznie w celu wykonywaniaptzez Zleceniobiorcę na rzeczZ|ecęniodawcy usług szczegółowo
opisanych w niniejszej Umowie i w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy.
$4
Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

l.

Zleceniobiorca oświadcza, Że zobowtązuje się przetwatzać powtęIzone do przetwarzania
dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy
oraz zgodnie z Ustawą oraz z inrtymt przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą. W szczególności Zleceniobiorca
zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez
podjęcie
środków technicznych
t otguizacyjnych' przewtdziarrych w Ustawie oraz obowiązujqcych do niej aktów
wykonawc zy ch or az innych przepi sów pI aw a powszechnie obowiązuj ące go.

Zleceniobiorca zobowiązttJe się do zachowania w tajemnicy informacji związanych z
pacjentem uzyskanych w związku z rea\izacją niniejszej Umowy. Do zachowania
tajemnicy zobowiązany jest również po Śmierci pacjenta.

Z.

Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzaó powierzonych mu do przetwarzania danych
o sobowych podmiotom trzecim bez pi semn ej zgo dy Zleceniodawcy.

J.

Zle ceniobiorca obowi ązany j est niezwło cznie zawiado mić Zleceniodawcę na piśmie' o :

1) kazdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych'

Ą

kaŻdym Żądaniu otrzymanym od osoby' której dane przetwaTza, powstrzymując
się j ednocześnie od odpowiedzi na ządanie'

$s
Prawo kontroli
l.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli właściwegoprzetwarzania przez
Z|eceniobiorcę powierzonych danych osobowych, pod względem zgodności
przetwarzania z niniejszą Umową oraz zgodności przetwarzania danych z przepisarnt
p'u*u powszechnie obowiązującego. Zleceniodawca zobowiązuje się poinformować
żleceniobi orcę 2 dni przed rozpoczęciem kontroli o planowanym' terminie sprawdzenia
poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej tprzetwarzania danych osobowych.

2.

3.

4.

5.

Z

czynności kontrolnych przedstawiciel Zleceniodawcy sporządza się protokół, który
podpisują i otrzymują przedstawiciele obu Stron. Zleceniobiorca moie wnieść
zastrzeŻenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przęz Strony.
Zleceniobiorca zobowiązuje się dostosować do za\ecen pokontrolnych mających na celu
usunięcie uchybień i poprawę bezpieczenstwa przetwarzania powierzonych danych
osobowych.

Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1-3 niniejszego paragtafv, Z\eceniobiorca
na kaŻdy pisemny wniosek Zleceniodawcy zobowiEzany jest do udzielenia pisemnej
informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie
14 dni, od dnia otrzymaniawniosku Zleceniodawcy.

jest do informowania Zleceniodawcy o

incydentach
naruszających bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania zgodnie Z umow4' danych
osobowvch.

Zleceniobiorca obowiązany

$6
odpowiedziaIność Z|eceniobiorcy

1.

KuŻda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w
związku z wykonywanięm niniejszej umowy' w szczególności zgodnie z przepisamt
Kodeksu Cywilnego, przepisami Ustawy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

uniknięcia wątpliwościZleceniobiorca ponosi odpowiedzialnośó za własne
dział'ania i zante chania,

2. W celu

za

udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z nirriejszą Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom
nieuporvażnionym'

3. Z|ecęiiobiorca jest

odpowiedzialny

4. W przypadku

naruszenia przepisów Ustawy lub niniejszej Umowy z przyczyn |eżących

po stronie Z|ęceniobtorcy' w następstwie, czego Zleceniodawca, jako administrator
danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie

ukarany karą grzyvtny, Zlecentobiorca zobowiązuje się pokryć Z|eceniodawcy poniesione
ztego tytułu straty i koszty.

s7
Postanowienia końcowe
l.

2.

W

kuŻdym przypadku zakonczęnia współpracy' Zleceniobiorca niezwłocznie
zobowięany jest zwrócić' i usunąć wszelkię dane osobowe, których przetwarzanie zostało
mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych
pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyzsze przekazanym Zleceniodawcy
protokołem. Przed wykasowaniem danych' Zleceniobiorca obowiązany jest przekazac
dokumentacj ę medyczną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega
archiwizacji ( przez okres 20 lat, lub 22 |at w przypadku dzieci poniżej 2 roku Życia,
Iicząc od końca roku kalendarzowego' w którym dokonano ostatniego wpisu) )
ZleceniodawoY, w ustalonej formie. Pov,ryŻsze zobowiązartia dotyczą również osób
trzecich, o których mowa w $4 ust. 7, którym Z|ęceniobiorca powierzył przetwarzanie
danych za zgo dą Zleceniodawcy.
Realizacja powyzszych postanowień nie moŻe powodowaó zakłócenia udzielania
Świadczeń zdrowotnych w szczegó|ności w zakresie zapewnienia bez zbędnej zwłoki
dostępu do danych zawartychw dokumentacji medycznej.

Zleceniodawca

Cyrscn
AOWCKAT

Zleceniobiorca

