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 ZP-424-2/2019 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 WARUNKI KONKURSU OFERT 

  

 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej - konsultacje  

i zabiegi w zakresie przeszczepów rogówki, 
błony owodniowej oka, operacji zaćmy 

i innych zabiegów okulistycznych 
  

  

  

  

  

  

  

  

 Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 

1. formularz oferty – załącznik nr 1 

2. oświadczenie Oferenta – załącznik nr 2 

3. projekt umowy – załącznik nr 3 

4. oświadczenie – załącznik nr 4 

  

  

  

 

 

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. 2018  
poz. 2190) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1510). 
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1. Udzielaj ący zamówienia: 

 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, 
31-723 Kraków, os. Na Wzgórzach 17B,  tel.: 12 620 82 00, fax: 12 620 82 85 

  

2. Przedmiot konkursu:  

 Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadcze ń zdrowotnych tj. konsultacji i zabiegów 
w zakresie przeszczepów rogówki, błony owodniowej o ka, operacji za ćmy i innych 
zabiegów okulistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Okul istycznym w Krakowie  w podziale 
na 4 zadania: 

 zadanie nr 1 – konsultacje i zabiegi w zakresie przeszczepów rogówki, 
zadanie nr 2 – zabiegi w zakresie przeszczepów błony owodniowej oka, 
zadanie nr 3 – operacje zaćmy, 
zadanie nr 4 – inne zabiegi okulistyczne. 

  

 Świadczenia udzielane będą w wybrane dni powszednie, w godzinach udzielania świadczeń 
przez Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie. 

  

3. Proponowana należność za usługi konsultacji i zabiegów w zakresie: przeszczepy rogówki,  
błony owodniowej oka, operacje zaćmy i inne zabiegi okulistyczne  należy podać stawkę 
procentową (%) wyceny tych świadczeń przez NFZ na dzień składania ofert.  

  

4. Czas obowiązywania umowy: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r.  

  

5. Oferty zostaną rozpatrzone niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili otwarcia 
ofert. 

6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu 
składania ofert bez podania przyczyny. 

7. W celu przeprowadzenia konkursu Udzielający zamówienia powołał Komisję konkursową. 

8. Komisja konkursowa odrzuci oferty na podst. art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. 2018  
poz. 1510). 

9. Komisja konkursowa niezwłoczne zawiadomi Oferentów o wyniku zakończonego konkursu za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie oraz zamieści informację o 
rozstrzygnięciu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego 
Zamówienia, najpóźniej w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia. 

10. Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

11. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i 
udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. 

12. Informację o wniesieniu protestu Udzielający zamówienia niezwłocznie zamieszcza na swojej 
stronie internetowej: http://www.wso.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

13. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienia powtarza zaskarżoną czynność. 

14. Kryteria oceny ofert: 
najniższa stawka procentowa wg. wyceny NFZ (obowiązującej w dniu składania ofert) 
zaproponowana przez Oferenta.  

15. Udzielający zamówienia zawrze umowę z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą – niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. Udzielający 
zamówienia uprawniony jest do dokonania wyboru takiej liczby ofert, która zapewni udzielanie 
świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego konkursu ofert w odpowiednim dla 
Udzielającego zamówienia zakresie.  

16. Składanie ofert: 
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Każdy oferent składa tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej 
kopercie pod rygorem nieważności. 

17. Termin składania ofert:  
Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 

(opakowaniu) oznaczonej napisem: 

 

………………………….. 
nazwa i adres Oferenta 
 

Oferta:   Konkurs ofert na wykonywanie świadcze ń zdrowotnych - 
                 przeszczepy rogówki, błony owodnio wej oka, operacje za ćmy 
                                                   i inne zabiegi okulistyczne 
 
znak postępowania: ZP-424-2/2019 

          Nie otwiera ć przed dniem: 21.06.2019 r. godz. 10:15  
      

 
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie, 
I piętro, pok. nr 1.16, w terminie do dnia 21.06.2019 r. do godz. 10:00; za pośrednictwem 
Poczty Polskiej, kuriera albo osobiście. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2019 r. o godz. 10:15 w Wojewódzkim Szpitalu 
Okulistycznym w Krakowie, pok. nr. 1.13, I piętro. 

 Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

18. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu w/g załączonego wzoru - załącznik nr 1. Oferta 
winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny; zaleca się aby wszystkie strony 
oferty były podpisane przez Oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. 

  

19. Oferta musi zawiera ć: 

1) formularz oferty wg wzoru - załącznika nr 1; 

2) oświadczenie Oferenta wg wzoru - załącznik nr 2; 

3) dokumenty: 

a) zaświadczenie z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i zaświadczenie z ewidencji 
działalności gospodarczej; 

b) dokumenty świadczące o kwalifikacjach zawodowych: 
- prawo wykonywania zawodu, 
- dyplom ukończenia studiów, dyplomy specjalizacyjne – specjalizacja w zakresie okulistyki 
(tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki lub II stopień specjalizacji wg poprzednio 
obowiązujących uregulowań prawnych); 

c) w odniesieniu do zadania nr 1 - zaświadczenie (lub oświadczenie Oferenta) potwierdzające 
odpowiednie doświadczenie w dokonywaniu samodzielnego przeszczepienia rogówki – 
udokumentowane wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy zabiegów przeszczepiania 
rogówki. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent wykaże wykonanie 
przynajmniej jednego takiego przeszczepu – jeżeli ofertę składa Oferent, który udziela świadczeń 
zdrowotnych będących przedmiotem konkursu w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie i 
wykonywał zabiegi przeszczepienia rogówki, zaświadczenie (oświadczenie) nie jest wymagane. 

d) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w przepisach 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2018 poz. 2190 z 
późn. zm.); 

e) aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku lekarza. 

 W przypadku, gdy podmiotem przystępującym do konkursu jest Oferent świadczący aktualnie 
usługi (tożsame z przedmiotem niniejszego konkursu) w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym 
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w Krakowie, Udzielający zamówienia nie wymaga złożenia powyższych dokumentów, 
wymienionych w pkt 3 a-e powyżej; w takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie o ich 
posiadaniu i aktualności na dzień składania oferty – według załącznika nr 4 do niniejszych 
warunków konkursu. 

  

20. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być podpisane przez osobę upoważnioną; kopie 
załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane 
przez osobę upoważnioną. Załączniki nr 1 i 2 powinny być wypełnione w/g podanego wzoru. 

 W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wraz z ofertą wszystkich wymaganych dokumentów 
lub gdy oferta będzie zawierała braki formalne, Komisja konkursowa wezwie Oferenta do 
usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

21. Informacji o przedmiocie konkursu udziela:  
p. Ewa Jankowska – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych, 
w godz. 8.00 – 13.00; tel. (12) 620 82 04. 

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach konkursu mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1510).  

  

 Kraków, dnia 13 czerwca 2019 r. 
 
                                                                                          zatwierdził Dyrektor Szpitala 
                                                                                            lek. med. Ilona Pawlicka 
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ZP-424-2/2019                                                                                                                    Załącznik nr 1 
 

Formularz ofertowy 
 

Konkurs ofert w zakresie udzielania świadcze ń zdrowotnych 
w zakresie przeszczepów rogówki, błony owodniowej o ka, operacji za ćmy 

i innych zabiegów okulistycznych 
 

1. Nazwa Oferenta: 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Adres zamieszkania: 
_____________________________________________________________________ 

 
3. Siedziba działalności gospodarczej/praktyki lekarskiej: 
_____________________________________________________________________ 

 
4. numer NIP …………………………    numer prawa wykonywania zawodu: ………….............. 

 
5. numer tel./fax. ……………………………. adres e-mail: ………………………………………… 

 
6. numer konta bankowego ……………………………………………………………………………. 

 
Oferuj ę wykonanie świadcze ń zdrowotnych b ędących przedmiotem konkursu wg 

nast ępującej stawek: 

 

1. świadczenie usług zdrowotnych – konsultacje i zabiegi w zakresie  przeszczepów rogówki:  

stawka za wykonanie jednego zabiegu - …………% stawki wg wyceny NFZ 

2. świadczenie usług zdrowotnych – konsultacje i zabiegi w zakresie  przeszczepów błony 
owodniowej oka : 
 
stawka za wykonanie jednego zabiegu - …………% stawki wg wyceny NFZ 
 

3. świadczenie usług zdrowotnych – konsultacje i zabiegi w zakresie  operacji za ćmy : 

stawka za wykonanie jednego zabiegu - …………% stawki wg wyceny NFZ  

4. świadczenie usług zdrowotnych  - inne zabiegi okulistyczne : 

stawka za wykonanie jednego zabiegu - …………% stawki wg wyceny NFZ 

 
 
 
 
           …………………………………                                                   ……………………………………………… 

(miejscowość, data)               (podpis i pieczątka Oferenta lub jego 
                   upoważnionego przedstawiciela) 

 
 
 
 
 
 
 

* wypełnić właściwe – tj. punkt 1, 2, 3 lub 4 albo 1, 2, 3 i 4 w przypadku składania oferty na w odniesieniu do 
wszystkich zadań 
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Załącznik nr 2 
 

Oświadczam, że: 

 

 

1. Jestem uprawniona/y do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi. 

2. Posiadam uprawnienia niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem niniejszego konkursu oraz dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem. 

3. Zapewniam ciągłość, kompleksowość, dostępność i najwyższą jakość świadczeń zdrowotnych 

będących przedmiotem niniejszego konkursu ofert. 

4. Zapoznałam/em się z warunkami przystąpienia do konkursu określonymi w ogłoszeniu, 

Warunkach konkursu i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz posiadam niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 

5. Jestem gotowa/y do realizacji świadczeń zadeklarowanych  w ofercie w okresie wskazanym 

w Warunkach konkursu tj. od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r. 

6. Jestem ubezpieczona/y od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i 

zobowiązuję się do posiadania ważnej polisy przez cały okres obowiązywania umowy. 

7. Zobowiązuję się do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku 

niniejszego konkursu ofert, aktualnego zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy.  

8. Zapoznałam/em się z projektem umowy i akceptuję postanowienia w niej zawarte. 

 

 

 

 

           _______________________                       _________________________ 

 (miejscowość, data)                                      (podpis i pieczątka Oferenta 

                                                                                                     lub upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 3 

projekt umowy 

Umowa nr …ZP/2019/k  

na świadczenie usług zdrowotnych – konsultacje i zabieg i 
w zakresie …………………………. * zostanie wpisane zgodnie z ofertą 

 

zawarta w dniu ..................... 2019 r. w Krakowie pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Okulistycznym  w Krakowie , os. Na Wzgórzach 17B, 31-723 Kraków, 
wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000005551, w imieniu i na rzecz którego działa lek. med. Ilona Pawlicka – Dyrektor, zwanym 
w dalszej części umowy Udzielaj ącym zamówienia  
 
a 
 
........................................ z siedzibą w ............................ wpisaną/ym do rejestru ............................... 
pod numerem...................................... 
zwana/ym w dalszej części umowy Przyjmuj ącym zamówienie  
 

w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 
r. poz. 1510).  

 

§ 1 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Udzielającego zamówienia 
w jego siedzibie, odpłatnych świadczeń zdrowotnych tj. ……………………………….*niniejszy zapis 

zostanie uzupełniony w brzmieniu zgodnym ze złożoną ofertą. 
2. Sposób organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych wymienionych w ust. 1, w tym miejsca, dni 

i godziny ich udzielania, określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy. 
(szczegółowy sposób organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych zostanie ustalony przez 
Dyrektora Udzielającego zamówienia w porozumieniu z Przyjmującym zamówienie, najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy). 

 

§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie, który będzie udzielał świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej 
umowy winien posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki (lub II stopień specjalizacji w zakresie 
okulistyki) /oraz odpowiednie doświadczenie w dokonywaniu samodzielnego przeszczepienia rogówki 
– udokumentowane wykonanie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty w 
niniejszym postępowaniu konkursowym, zabiegów przeszczepiania rogówki* j.w. - zapis dot. zadania nr 
1. 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości wykonywania świadczeń, 
w szczególności zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa w czasie urlopu lub choroby. Osoba, 
która w zastępstwie Przyjmującego zamówienie będzie wykonywać świadczenia objęte niniejszą 
umową winna posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane niniejszą umową nie niższe od kwalifikacji 
Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wskazać Udzielającemu 
zamówienia osobę zastępcy w terminie co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia udzielania 
świadczeń przez zastępcę Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie będzie samodzielnie 
rozliczał się z osobą zastępującą go przy wykonaniu niniejszej umowy, a zastępcy Przyjmującego 
zamówienie nie przysługują względem Udzielającego zamówienia żadne roszczenia z tytułu 
świadczeń wykonanych na podstawie niniejszej umowy. Jednorazowo okres zastępstwa nie może 
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trwać dłużej niż 21 dni. Zastępstwo jest dopuszczalne jedynie przez lekarza, który świadczy usługi 
medyczne w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie w zakresie, który jest przedmiotem 
niniejszej umowy. 
3. Przyjmujący zamówienie w celu zapewnienia prawidłowego diagnozowania i prowadzenia 
procesu leczenia pacjentów, ma prawo zlecania stosownych świadczeń zdrowotnych pracownikom 
świadczącym pracę w medycznych komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.  
4. Udzielający zamówienia oświadcza, że wszystkie pomieszczenia i urządzenia używane przy 
udzielaniu świadczeń spełniają wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy prawa zakładom 
opieki zdrowotnej.  
5. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie swobodny dostęp 
do pełnej dokumentacji medycznej pacjentów, będącej w posiadaniu Udzielającego zamówienia.  
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów 
według zasad obowiązujących u Udzielającego zamówienia oraz przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa w zakładach opieki zdrowotnej, w tym do prowadzenia określonej 
sprawozdawczości statystycznej. 
7. Przyjmujący zamówienie jest obowiązany do udziału w szkoleniach z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanych zgodnie z wymogami prawa 
przez Udzielającego zamówienia. 
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do we własnym zakresie i na własny koszt 
zabezpieczyć posiadanie aktualnych i wymaganych badań profilaktycznych, przedstawić je 
Udzielającemu zamówienia oraz zobowiązuje się do ich posiadania przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy. 
 

§ 3 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie 
przedmiotu umowy, strony ponoszą na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem 
ust. 2 
2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z 
nienależytym wykonaniem świadczeń zdrowotnych. 
3. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niesprawnego 
działania urządzeń Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie. 
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do użytkowania urządzeń Wojewódzkiego Szpitala 
Okulistycznego w Krakowie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i instrukcjami obsługi. 
5. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za udostępnioną mu aparaturę medyczną i 
sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Zleceniodawcy, w zakresie w jakim wykorzystanie tego sprzętu 
wiąże się ze świadczonymi przez Przyjmującego zamówienie usługami. W razie zawinionego ich 
uszkodzenia Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej szkody. 
 

§ 4 

Przyjmujący zamówienie nie może w ramach powyższej umowy udzielać świadczeń zdrowotnych 
osobom nie będącym pacjentami Udzielającego zamówienia. 
 

§ 5 

Dla realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym umową 
w okresie obowiązywania umowy; 
2) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych 
Udzielającego zamówienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpożarowych; 
3) przestrzegania przepisów wewnętrznych określających funkcjonowanie Wojewódzkiego 
Szpitala Okulistycznego w Krakowie; 
4) należytej dbałości o pomieszczenia, sprzęt i aparaturę medyczną oraz przestrzegania 
prawidłowej gospodarki lekami i środkami jednorazowego użytku; 
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5) poddania kontroli NFZ-u w zakresie wynikającym z umowy, ustalonym dla danego rodzaju 
świadczeń oraz w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. 2018 poz. 
1510); 
6)      poddania się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienia w zakresie realizacji 
niniejszej umowy. 

§ 6 
 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących 

przepisów dotyczących w szczególności tajemnicy lekarskiej, zasad przechowywania i 
udostępniania dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych itp.  

2. Czas przebywania na terenie Szpitala (miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych objętych 
niniejszą umową)  podlega rejestracji. Przybycie i zakończenie pracy Przyjmujący zamówienie 
potwierdza za pomocą karty na czytniku. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest chronić 
swoją kartę. W razie zniszczenia lub uszkodzenia ze swojej winy, a także zagubienia karty, 
Przyjmujący zamówienie poniesie koszty wydania nowej karty. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć 
posiadanie aktualnych i wymaganych badań profilaktycznych, przedstawić je Udzielającemu 
zamówienia oraz zobowiązuje się do ich posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej 
umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora 
zawierającego imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję.  

5. Przyjmujący zamówienie w trakcie udzielania świadczeń objętych niniejszą umową zobowiązany 
jest do noszenia odzieży ochronnej spełniającej wymogi stosowane Udzielającego zamówienia, 
zakupionej na swój koszt oraz utrzymywania jej w należytej czystości zgodnie z wymogami 
sanitarno-epidemiologicznymi. 

6. Przyjmujący zamówienie jest obowiązany do udziału w szkoleniach z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanych zgodnie z wymogami 
prawa przez Udzielającego zamówienia.  

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy zasad 
wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 
1000) oraz RODO. 

 

§ 7 

1. Dla realizacji umowy Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu 
zamówienie: 

1) pełny dostęp do niezbędnych środków do udzielania świadczeń w zakresie objętym 
umową, znajdujących się na terenie Udzielającego zamówienia, 
2) pełny i nieodpłatny dostęp do wyrobów medycznych niezbędnych do bezpośredniego 
lub pośredniego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym umową, znajdujących 
się na terenie Udzielającego zamówienia, jednocześnie Udzielający zamówienia zobowiązuje 
się zapewnić pełną sprawność wskazanych wyrobów,  
3) dostęp do pomieszczeń socjalnych, wyposażonych w łazienkę,  
4) możliwość ciągłego wykonywania badań diagnostycznych niezbędnych do 
prawidłowego leczenia pacjentów. 

2. Zapewnienie zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne odbywać się będzie na zasadach 
obowiązujących u Udzielającego zamówienia. 
 

§ 8 

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 
 

§ 9 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, 

zarówno w zakresie odpowiedzialności kontraktowej, jak i odpowiedzialności z tytułu czynów 
niedozwolonych, za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
będących przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia 
przez cały okres obowiązywania umowy. Strony ustalają, że minimalna suma gwarancyjna 
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ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego zamówienie w odniesieniu do 
jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość 
w złotych 75.000 euro.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedkładania każdorazowo uaktualnionych 
dokumentów dotyczących wykonywania tej umowy, a w szczególności polisy 
ubezpieczeniowej – bez wezwania przez Udzielającego zamówienia. W przypadku, gdy polisa 
nie obejmuje całego okresu, na który została zawarta niniejsza umowa, Przyjmujący 
zamówienie zobowiązuje się do przedłużenia okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia 
na czas obowiązywania niniejszej umowy. Złożenie potwierdzenia przedłużenia okresu 
obowiązywania umowy ubezpieczenia bądź faktu zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, 
powinno nastąpić najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy/polisy.  

3. Udzielający zamówienia rozwiąże niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku 
nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Przyjmującego 
zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 10 

1. Za świadczenia zdrowotne określone w niniejszej umowie Przyjmujący zamówienie będzie 
otrzymywał wynagrodzenie wynikające z iloczynu liczby wykonanych zabiegów  w danym miesiącu 
oraz stawki za jeden zabieg w wysokości określonej w załączniku nr do umowy tj. formularz cenowo-
ofertowy. 
2. Zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na konto Przyjmującego 
zamówienie o nr …………………………………, w terminie 30 dni, po przedłożeniu prawidłowo 
sporządzonego rachunku za pełny miesiąc świadczonych usług, potwierdzonego przez Dyrektora 
Szpitala (lub osoby przez niego upoważnionej). Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do 
dostarczenia rachunku/faktury za dany okres rozliczeniowy do 7 dnia następnego miesiąca.  
3. Zmiana konta bankowego, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy i  
dokonywana jest na podstawie pisemnego powiadomienia  dokonanego przez Przyjmującego 
zamówienie przedłożonego Udzielającemu zamówienia najpóźniej z rachunkiem, którego zmiana 
konta dotyczy. 
4. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z 
niniejszej umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą i 
innych przepisów obowiązujących w tym zakresie. 
5. O zmianie wyceny świadczeń dokonanej przez NFZ, Udzielający zamówienia każdorazowo 
poinformuje Przyjmującego zamówienie.  
 

§ 11 

1. Umowa obowiązuje przez czas określony od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r.  
2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 
3. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki została zawarta. 
4. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia przez 
udzielającego zamówienia nie wykonania usług zawartych w umowie, jak również w przypadku 
stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących zakresu i jakości świadczonych usług. 
5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, zawarcia przez Przyjmującego 
zamówienie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). 
6. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy; 
przedłużenie okresu obowiązywania może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i wymaga 
formy pisemnej. 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

§ 13 

Spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd rzeczowo właściwy 
z siedzibą w Krakowie. 

§ 14 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy ustawy o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie. 
 

§ 1 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 

 

      Udzielaj ący zamówienia                        Przyjmuj ący zamówienie 
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ZP-424-2/2019                                                                                                                    Załącznik nr 4 

 

Oświadczam, że: 

 

 
posiadam wszystkie dokumenty  wymienione w pkt 19. 3 a-e Warunków konkursu, oraz że 

na dzień składania ofert są one aktualne.  

 

 

 

   _______________________                                                        _________________________ 

 (miejscowość, data)                                                                                 (podpis i pieczątka Oferenta 
                                                                                                                                  lub upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 


