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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność 
leczniczą, obejmującą wykonywanie usługi opisu badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję 
oraz usługi diagnostyki ultrasonograficznej  w zakresie badań diagnostycznych USG i USG Doppler 
dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

Zatwierdził:

                
                    Prezes Zarządu
Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

..........................................................................
       (podpis)

Wyrzysk, 18.08.2017 r.
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I. INFORMACJE OGÓLNE

§ 1
1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwane dalej 

SWKO, określają przedmiot konkursu, warunki wymagane od Przyjmującego Zamówienie, kryteria 

oceny ofert, warunki jakie powinna spełniać oferta, sposób przygotowania i składania ofert, a także 

zasady przeprowadzania konkursu oraz tryb zgłaszania i rozpatrywania środków odwoławczych.

2.   Opis przedmiotu postępowania i warunki wymagane od oferentów są określone we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do niniejszego SWKO.

§ 2
Postępowanie  konkursowe  prowadzone  jest  w  oparciu  o  przepisy  Ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  

o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm.), art. 140, art. 141, art.146 ust. 1, 147-150,  

151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki  

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami), oraz 

w  oparciu  o  wewnętrzne  przepisy  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o.,  zwanego  dalej 

Udzielającym Zamówienia.

§ 3
Szczegółowe warunki  postępowania,  kryteria  oceny ofert,  formularz ofertowy,  projekt  umowy i  pozostałe 

materiały dostępne są na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia www.szpitalwyrzysk.com w dziale 

„Konkursy ofert”, zakładka „Świadczenia” oraz w Sekretariacie Szpitala, 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41.

II. PRZYJMUĄCY ZAMÓWIENIE
§ 4

1. Ofertę składają podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1  

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Warunki wymagane od Oferentów:

1) Usługi  diagnostyki  ultrasonograficznej  w  zakresie  badań  diagnostycznych  USG  i  USG 

Doppler realizowane będą przez Przyjmującego Zamówienie w Pracowni USG należącej do 

Szpitala  Powiatowego w Wyrzysku  Spółka z  o.  o.,  ul.  22 Stycznia  21,  89-300  Wyrzysk, 

zgodnie  z harmonogramem ustalonym przez strony umowy przy użyciu sprzętu będącego 

własnością Udzielającego Zamówienie ( załącznik nr 5). 

2) Opisy badań radiologicznych wykonywane będą z wykorzystaniem technologii teletransmisji 

w  oparciu  o  urządzenie  do  ucyfrowienia  obrazów  RTG  oraz  sprzęt  informatyczny 

i oprogramowanie Przyjmującego Zamówienie.

3) Sprzęt informatyczny i oprogramowanie musi być kompatybilne z systemem informatycznym 

tut. Szpitala.

4) Badania  będą  wykonywane  u  pacjentów  leczonych  we  wszystkich  komórkach 

organizacyjnych  Szpitala   Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z   o.  o.  zgłaszających  się 

bezpośrednio  do  miejsca  wykonywania  badań  –  wskazanego  przez  Udzielającego 
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Zamówienia, zarejestrowanego w ewidencji skierowań pacjentów oraz wyników badań, na 

podstawie:

a) skierowań wystawionych przez lekarzy uprawnionych do kierowania na ww. badania   

    zatrudnionych przez Udzielającego Zamówienia,

b) skierowań wystawionych przez lekarzy uprawnionych do kierowania na ww. badania, 

    z którymi Udzielający Zamówienia zawarł umowy cywilno - prawne na świadczenie usług 

    zdrowotnych na rzecz Szpitala  Powiatowego w Wyrzysku Sp. z  o. o.

5) Badania będą wykonywane pracownikom Szpitala  Powiatowego w Wyrzysku Sp. z  o. o. 

zgłaszających  się  bezpośrednio  do  miejsca  wykonywania  badań  -  wskazanego  przez 

Udzielającego Zamówienia na podstawie:

a) skierowań wystawionych przez lekarzy uprawnionych do kierowania na ww. badania     

    zatrudnionych przez Udzielającego Zamówienia,

b) na podstawie kierowania wystawionego przez lekarzy wykonującego działalność 

    leczniczą, z którym Udzielający Zamówienia zawarł umowę kontraktową na wykonywanie 

    badań diagnostycznych USG i USG Doppler, opisów radiologicznych w zakresie   

    diagnostyki radiologicznej.

6) Badania  będą wykonywane pacjentom i  pracownikom zgłaszającym się  bezpośrednio  do 

miejsca wykonywania badań -  wskazanego przez Udzielającego Zamówienia, na podstawie 

skierowania wystawionego przez lekarza wykonującego działalność leczniczą, tj:

 a) lekarza poradni specjalistycznych.

- z którym Udzielający Zamówienia zawarł umowę na wykonywanie badań diagnostycznych  

  USG i USG Doppler, opisów badań radiologicznych w zakresie diagnostyki radiologicznej.

7) Badania  będą  wykonywane  pacjentom  pozostałych  podmiotów  leczniczych,  z  którymi 

Udzielający zamówienia nie zawarł umowy na wykonywanie badań diagnostycznych USG 

i  USG  Doppler,  opisów  badań  radiologicznych  w  zakresie  diagnostyki  radiologicznej, 

zgłaszających  się  bezpośrednio  do   miejsca  wykonywania  badań  -   wskazanego  przez 

Udzielającego Zamówienia:

- na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza uprawnionego do kierowania na ww. 

  badania.

8) Osoby  wykonujące  badania  objęte  zamówieniem  winny  zarejestrować  w  ewidencji 

skierowanie pacjenta oraz wykonać badanie w jak najkrótszym terminie oraz zarejestrować 

wynik badania.

9) Świadczenia  zdrowotne  będące  przedmiotem  konkursu  ofert  muszą  być  wykonywane 

z należytą starannością na poziomie odpowiadającym współczesnej wiedzy medycznej przy 

uwzględnieniu właściwej jakości świadczeń.

10) Świadczenia  zdrowotne  będące  przedmiotem  konkursu  ofert  muszą  być  wykonywane 

wyłącznie  przez  osoby  posiadające  udokumentowane  kwalifikacje  wykonywania 

powierzonego badania,  o  odpowiednich  uprawnieniach  oraz   wymaganiach  zawodowych 

określonych w odrębnych przepisach.
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11) Oferent  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wykonywanie  świadczeń przez siebie  i  przez 

osoby zatrudnione przez  Oferenta lub udzielające  świadczeń w jego imieniu na podstawie 

odrębnej umowy.

12) Oferent zobowiązuje się poddać kontroli  upoważnionych przedstawicieli  NFZ - w zakresie 

świadczeń objętych ofertą.

13) Oferent  w  celu  prawidłowego  przygotowania  i  złożenia  oferty  powinien  zapoznać  się 

ze wszystkimi informacjami zawartymi  w SWKO.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – USTALENIA OGÓLNE
§ 5

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zawarcie  umowy  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych 
z  podmiotem  wykonującym  działalność  leczniczą,  obejmującą  wykonywanie  usługi  opisu 
badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję oraz usługi diagnostyki ultrasonograficznej 
w zakresie badań diagnostycznych USG i USG Doppler  dla Szpitala Powiatowego 
w Wyrzysku Sp. z o. o.

2. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  wzór  umowy  stanowiący  załącznik  nr  6  do 

SWKO.

3. Przewidywana szacunkowa ilość badań ultrasonograficznych – w zakresie badań diagnostycznych 

USG i  USG Doppler  oraz  opisów badań  radiologicznych  w  oparciu  o  teletransmisję,  będących 

przedmiotem postępowania konkursowego, na okres 24 miesięcy wynosi:

1) badania diagnostyczne USG – 3000 badań, 

2) badania diagnostyczne USG Doppler - 800 badań,

3) opisy badań radiologicznych wynosi 15000 badań,

4. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionej szacunkowej ilości i rodzaju 

badań w okresie trwania umowy  spowodowanych:

1) zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości wykonywanych usług medycznych,

2) zmianami  w  zakresie  rodzajów  usług  medycznych  świadczonych  przez  Udzielającego 

Zamówienia,

3) czasowym wyłączeniem z działalności realizowanych usług medycznych w wyniku remontów lub 

zdarzeń losowych.

5. W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym 

będą obowiązywały przepisy obowiązujące w zakresie  zasad udzielania  świadczeń zdrowotnych 

przez  podmioty  lecznicze  oraz  przepisy  prawa  wewnętrznego,  zawarte  w  aktach  wewnętrznych 

Udzielającego Zamówienia, regulujące zasady funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 

Spółka z. o. o.

6. Udzielający  Zamówienia  zapewnia  pełny  nieodpłatny  dostęp  do  wszelkiej  aparatury,  sprzętu 

medycznego  i  wyposażenia,  niezbędnego  do  wykonania  umowy,  a  znajdujących  się  na  terenie 

Udzielającego Zamówienia.

7. Przyjmujący Zamówienie odpowiada za bieżący stan pomieszczeń i używanego sprzętu.
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8. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do: 

1) utrzymania czystości w pomieszczeniach wykorzystywanych do realizacji umowy,

2) zapewnienia ogrzewania i bieżącej wody,

3) zapewnienia energii elektrycznej. 

9. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  wykonywania  świadczeń  zdrowotnych  we  własnej 

odzieży  ochronnej,  spełniającej  wymogi  Polskich  Norm  i  przepisów  szczegółowych.  Koszt 

utrzymania odzieży ochronnej w należytym stanie pokrywa Przyjmujący Zamówienie.

10. Udzielający Zamówienie zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu Zamówienie swobodny dostęp 

do pełnej dokumentacji medycznej w celu wykonania niniejszej umowy, a Przyjmujący Zamówienie 

zobowiązany jest  do prowadzenia dokumentacji  medycznej oraz sprawozdawczości  statystycznej 

według  zasad  obowiązujących  w  przepisach  prawa  oraz  według   zasad  wymaganych  przez 

Udzielającego Zamówienia.

11. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych   zgodnie 

z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

12. Przyjmujący  Zamówienie  współpracuje  z  całym  personelem  Udzielającego  Zamówienia, 

udzielającym  świadczeń  zdrowotnych  na  rzecz  pacjentów  leczonych  przez  Udzielającego 

Zamówienia  oraz  pacjentów  podmiotu  leczniczego,  z  którym  Udzielający  Zamówienia  zawarł 

stosowną umowę.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§ 6

Termin realizacji zamówienia określa się na 24 miesiące od daty podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
§ 7

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie warunki udziału:

1) posiadają  uprawnienia do wykonywania działalności,

2) mają zarejestrowaną działalność wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS 

uprawniającego  do  wykonywania  czynności  objętych  zamówieniem,  zgodnie  z  aktualnym 

stanem prawnym,

3) posiadają  wpis  do  Rejestru  podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą.  Organami 

prowadzącymi rejestr są w odniesieniu do podmiotów leczniczych – właściwy wojewoda.

4) Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do wykonania 

zamówienia w zakresie usług medycznych adekwatnych do zamówienia, na który składana jest 

oferta, 

5) posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, z rozszerzeniem na choroby 

zakaźne WZW i HIV, za szkody wyrządzone w związku z realizacją zamówienia ( obowiązek 

ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym  dzień rozpoczęcia udzielania 

świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zgodnie z:
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a) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązującego 

ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą 

( Dz. U. z 2011 r., Nr 293.1729) 

                      -  w wysokości  odpowiadającej co najmniej minimalnej sumie gwarancyjnej tam wskazanej lub 

                         zobowiążą się do zawarcia umowy takiego ubezpieczenia po wyborze ich oferty.

6) przedłożą kopię polisy OC na dzień podpisania umowy o wykonywanie  świadczeń medycznych 

z zakresu objętego postępowania najpóźniej w pierwszym dniu jej obowiązywania

7) złożą  wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione do SWKO, ponumerowane od  nr 1 do 

nr 7.

8) zaproponują  warunki  finansowe  odpowiadające  możliwością  finansowym  Udzielającego 

Zamówienia, 

9) będą  udzielali  świadczeń  zdrowotnych,  zgodnie  z  harmonogramem  ustalonym  przez 

Udzielającego Zamówienia, dotyczących:

a) badań ultrasonograficznych w zakresie badań diagnostycznych USG i USG Doppler,

b) opisów badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję.

10) Opisy  badań  radiologicznych  będą  wykonywane,  dla  pacjentów  leczonych  u  Udzielającego 

Zamówienia oraz dla pozostałych pracowników i pacjentów mających skierowanie od podmiotów 

leczniczych, z którymi zamawiający zawarł umowę o świadczenie tego rodzaju usług, w dwóch 

trybach:

a) standardowym, przez całą dobę i przez wszystkie dni w roku -  dostarczanie opisu badania 

    nastąpi w czasie nie dłuższym niż do godziny 13:00 kolejnego dnia roboczego po dniu

    przesłania obrazu RTG na serwer lekarza opisującego,

b) oznaczonym przez Udzielającego Zamówienia klauzulą „PILNE” - dostarczenie opisu badania 

    nastąpi w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od chwili przesłania obrazu RTG na serwer 

    lekarza opisującego.

2. Oferty Oferentów, którzy nie spełniają wymaganych warunków zostaną odrzucone.

3. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie, w oparciu o złożone przez Oferenta dokumenty 

oraz oświadczenia, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”

4. O odrzuceniu oferty Oferenci zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

5. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty.

6. Proponowaną kwotę należy za udzielanie świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem konkursu 

ofert należy uzupełnić w Załączniku Nr 1 do SWKO – Formularz ofertowy.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
§ 8

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty oferenta, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną 

odrzucone.

2. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
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4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) na formularzach ofertowych 

stanowiących załączniki do niniejszych szczegółowych warunków konkursu ofert, w języku polskim, 

w  formie  maszynopisu  lub  wydruku  i  uzupełnić  wymaganymi  dokumentami  (dopuszczalne  jest 

wypełnienie załączników przy użyciu niebieskiego długopisu czytelnym pismem).

5. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

6. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza 

przysięgłego. Tekst tłumaczenia należy dołączyć do oferty.

7. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być trwale spięte lub zszyte celem zabezpieczenia 

przed dekompletacją oraz posiadać kolejno ponumerowane strony. Wskazany jest spis treści oferty.

8. Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście powinny być parafowane przez Oferenta.

9. Oferta musi zawierać wszelkie wymagane  w Szczególnych Warunkach Konkursu Ofert dokumenty.

10. Ofertę  należy  opracować  na  załączonych  formularzach.  Oferent  nie  może  dokonywać  żadnych 

zmian merytorycznych we wzorze formularzy.

11. Jeżeli  dokument  przedstawiony  jest  w  postaci  kserokopii  –  poświadczenie,  oprócz  adnotacji:  

„za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone podpisem Oferenta.

12. Jeżeli  oferta  i  załączniki  zostaną  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela,  jest  on 

zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

13. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału, lub kopii poświadczonej przez notariusza, adwokata,  

radcę  prawnego lub osobę uprawnioną do reprezentacji wynikającej z dokumentu rejestracyjnego.

14. Udzielający  Zamówienia  może  żądać  w  trakcie  postępowania  konkursowego  oryginału  lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentu załączonego przez Oferenta, gdy przedstawiona przez 

Oferenta  poświadczona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości  co  do  jej  

autentyczności.

15. Wszystkie zmiany i poprawki dokonane w ofercie muszą być podpisane przez osobę podpisującą 

ofertę. Podpis winien być czytelny lub uzupełniony imienną pieczątką osoby sporządzającej ofertę.

16. W przypadku złożenia oferty niezgodnej z Warunkami, oferta zostanie odrzucona.

17. Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie  z art 149 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych ( t.j. Dz. U. z 2008r., Nr164, poz.1027 ze 

zm.).

§ 9
1. Oferta powinna zawierać ponumerowane strony i na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 1 

do Warunków.

2)  Załącznik  nr  2  do  SWKO -  Wyrażenie  zgody na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych, przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, obejmujących 

wykonywanie usługi opisu badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję oraz usługi diagnostyki 

ultrasonograficznej,  w  zakresie  badań  diagnostycznych  USG  i  USG  Doppler  dla  Szpitala 

Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.,

3) Oświadczenia Oferenta, stanowiące załącznik nr 3 do SWKO.
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4) Dokumenty potwierdzające tożsamość podmiotu leczniczego:

        a) uwierzytelnione kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem, potwierdzających 

            specjalizacje z radiologii i diagnostyki obrazowej do wykonywania usług medycznych 

            dotyczących wykonywania  badań ultrasonograficznych, w zakresie badań diagnostycznych 

            USG i USG Doppler oraz  opisów badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję

      5) Potwierdzone przez Oferenta, za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów określające status 

          prawny oferenta , tj.:

               a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej, 

               b) zaświadczenie o wpisie do właściwego wojewódzkiego Rejestru Podmiotów Wykonujących 

                   Działalność Leczniczą -  jeżeli istnienie obowiązek zgłoszenia podmiotu do rejestru -  na 

                   podstawie odrębnych przepisów,

               c) zaświadczenie o wpisie do KRS,

               d) zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP.

      6) Potwierdzoną przez Oferenta, za zgodność z oryginałem, kopię obowiązkowej umowy 

          ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisę OC), bądź oświadczenie o jej dostarczeniu przy 

          podpisywaniu umowy.

      7) Pełnomocnictwo, wystawione zgodnie  ze Szczególnymi Warunkami Konkursu Ofert, o ile oferta 

          składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta.

             8)  Sporządzony wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za 

                   świadczenie usług wraz z informacjami ma temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

                   wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz warunkach określonych przez Prezesa 

                   Narodowego Funduszu Zdrowia. Wzór wykazu został zawarty w załączniki Nr 4 do SWKO

              9) Oświadczenia o niekaralności -  załącznik nr 7.

            10) Wykaz sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia oddanego w użytkowanie do świadczenia 

                  usług na czas trwania umowy. - załącznik nr 5.

           11) W przypadku złożenia ofert przez Oferenta, z którym Udzielający Zamówienia współpracuje do  czasu 

                  rozstrzygnięcia postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia dopuszcza złożenie oświadczenia, że 

                  dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu, niezbędne do przeprowadzenia postępowania

                  konkursowego znajdują się w siedzibie  Udzielającego Zamówienia – załącznik Nr 8.

2. Udzielający  Zamówienia  wezwie  Oferentów,  którzy  nie  złożyli  wymaganych  oświadczeń  i  dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie ofert, lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty 

zawierające  błędy,  do  ich  złożenia  w wyznaczonym terminie,  chyba  że  mimo ich  złożenia  oferta  podlega 

odrzuceniu albo zajdzie konieczność unieważnienia konkursu ofert.

3. Dokumenty  wymienione  w  ust.  1  pkt  1-3  SWKO winien  stanowić  oryginał,  natomiast  pozostałe 

dokumenty  mogą  stanowić  kserokopie  oryginalnych  dokumentów,  potwierdzone  za  zgodność 

z oryginałem.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
§ 10

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu otwarcia ofert.
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VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

§ 11
1.  Ofertę  należy złożyć  w terminie  do  dnia 05.09.2017 r.  do godz.  12.00 w  Sekretariacie  Szpitala 

Powiatowego  w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41, w zamkniętej kopercie 

oznaczonej następująco:

1) nazwa i adres Zamawiającego

Szpital Powiatowy  w Wyrzysku Spółka z o. o.

89-300 Wyrzysk,  ul. 22 Stycznia 41

-napis:

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym 
działalność  leczniczą,  obejmującą  wykonywanie  usługi  opisu  badań  radiologicznych  w  oparciu 
o teletransmisję oraz usługi diagnostyki ultrasonograficznej  w zakresie badań diagnostycznych USG 
i USG Doppler  dla Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.

Nie otwierać do dnia 05.09.2017 r. do godz. 12.15
2) nazwa i adres Przyjmującego Zamówienie (pieczęć)
…………………………………………………………………………………………........…………………..

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2017 r. o godz 12.15 w Sali Narad Szpitala Powiatowego 
w Wyrzysku Spółka z o. o.; 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41.

3. Obecność Oferentów nie jest obowiązkowa.

4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem o którym mowa w pkt 1 i  2 ponosi Oferent.

5. Udzielający Zamówienie wystawia pisemne potwierdzenie złożenia oferty, wraz z numerem jakim 

została oznakowana oferta, wyłącznie na wniosek Oferenta.

6. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej 

kopercie  w  sposób  określony  powyżej,  następnie  zaklejoną  kopertę  włożyć  do  kolejnej  koperty 

i zaadresować, z dopiskiem:

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą,  obejmującą wykonywanie usługi  opisu badań radiologicznych w oparciu o 
teletransmisję oraz usługi diagnostyki ultrasonograficznej  w zakresie badań diagnostycznych USG 
i USG Doppler  dla Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.
Nie otwierać do dnia  05.09.2017 r. do godz. 12.15

7. Oferta przesłana pocztą złożona będzie w terminie wyłącznie wówczas,  gdy wpłynie do szpitala 

przed upływem  terminu  zakreślonego  do  składania  ofert  -  decyduje  data  i  godzina  wpływu 

odnotowana w rejestrze w Sekretariacie Spółki - Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.

IX. MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
§ 12

1. Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty  w  ciągu  14  dni  od  daty otwarcia  ofert  w  siedzibie  Szpitala 

Powiatowego Spółka  z o. o. w  Wyrzysku, 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41.
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2. Ogłoszenie  o rozstrzygnięciu  konkursu ofert  zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i  stronie 

internetowej Udzielającego Zamówienia.

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z PRZYJMUJĄCYMI ZAMÓWIENIE
§ 13

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami w zakresie niniejszego konkursu jest Magdalena 

Pawłowska pracownik Sekretariatu - tel. 67 210 98 63. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz.  

08:00 – 14:00.

XI. CENA OFERTY I INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH
§ 14

1. Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad podanych w § 15 i wpisać w formularzu ofertowym, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do SWKO.

2. Cenę jednostkową należy podać w wartości brutto.

3. Cenę ofertową należy przedstawić z dokładnością 2 miejsc po przecinku.

4. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

5. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość oferty brutto.

XII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY
§ 15

1. Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 

Spółka z o. o.  nr 24/2017 z dnia 18.08.2017 r.  przy wyborze oferty będzie kierować się kryterium 

ceny – cena – 100 pkt.
1) Sposób obliczenia ceny: Ryczałt miesięczny ( kwota brutto, łącznie z podatkiem VAT w zł.).

2) Kryterium ceny – oceniana będzie jak niżej: 

                      cmin

 X1 =  --------- x  100 pkt  
            Co1

gdzie:
           x1 – wartość punktowa ocenianego kryterium

cmin – najniższa cena ze złożonych ofert

co1 – cena ocenianej oferty

XIII. SPOSÓB DOKONYWANIA ZMIAN I WYCOFANIA OFERT

§ 16
1. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert na tych 

samych  zasadach  i  w  terminie  zakreślonym  do  składania  ofert  w  odpowiednio  oznakowanych 

kopertach z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.
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2. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, 

który  wprowadził  korekty  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonywania  zmian  zostaną 

dołączone do oferty.

3. Oferent  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z  postępowania 

konkursowego  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia,  według  tych  samych  zasad,  jak 

w przypadku wprowadzania zmian, z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE OFERTY”.

4. Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zniszczone komisyjnie.

5. W  przypadku  uchybienia  terminowi  zakreślonemu  do  składania  ofert,  koperty  z  dopiskiem 

„WYCOFANIE  OFERTY”  i  „ZMIANA  OFERTY”  nie  zostaną  otwarte  oraz  uwzględnione 

w prowadzonym postępowaniu a następnie zwrócone Oferentowi.

XIV. TRYB I ZAKRES PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ
§ 17

1. Konkurs  przeprowadza  Komisja  powołana  przez  Prezesa  Zarządu  Szpitala  Powiatowego 

w Wyrzysku Spółka  z o. o.

2. Komisja  Konkursowa  w  celu  rozstrzygnięcia  konkursu  ofert,  dokonuje  następujących  czynności 

związanych z otwarciem ofert:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o konkursie ofert, liczbę otrzymanych ofert oraz dokonuje ich 

otwarcia,

2) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w SWKO,

3) odrzuca ofertę:

a) złożoną po wyznaczonym terminie,

b) zawierające nieprawidłowe informacje, 

c) nie zawierającą proponowanego wynagrodzenia tytułem świadczeń zdrowotnych,

d) zawierające  wynagrodzenie  przekraczające  określone  przez  Udzielającego  zamówienia 

maksymalne wynagrodzenie tytułem świadczeń zdrowotnych,

e) zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

f) jeżeli  Oferent  nie  określił  przedmiotu  oferty  lub  nie  podał  proponowanej  liczby  lub  ceny 

świadczeń opieki zdrowotnej,

g) jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów,

h) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną,

i) jeżeli  Oferent  lub oferta  nie  spełniają  wymaganych warunków określonych w przepisach 

prawa,

j) złożoną  przez  Oferenta,  z  którym  została  rozwiązana  przez  Udzielającego  Zamówienie 

umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących 

po stronie Przyjmującego Zamówienie.

4) ogłasza listę ofert spełniających warunki określone w warunkach i ofert, które zostały odrzucone,

5) przyjmie do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów,
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6) przedkłada  Prezesowi  Zarządu  informację  o  wynikach  prowadzonego  postępowania,  celem 

dokonania przez niego wyboru oferty, bądź odrzucenia ofert.

3. Komisja  Konkursowa  działa  na  posiedzeniach  zamkniętych  bez  udziału  Oferentów,  z  wyjątkiem 

czynności związanych z otwarciem ofert.

4. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) szczegółowe warunki konkursu,

2) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

3) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej oraz osób zaproszonych do udziału w pracach 

Komisji Konkursowej,

4) liczbę zgłoszonych ofert,

5) wykaz ofert odpowiadających SWKO,

6) wykaz ofert odrzuconych ze wskazaniem przyczyny odrzucenia,

7) wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów,

8) wskazanie ofert najkorzystniejszych dla udzielającego zamówienia lub stwierdzenie, że żadna 

z ofert nie została przyjęta (wraz z uzasadnieniem),

9) ewentualne  stanowisko  odrębne  członka  Komisji  Konkursowej  lub  osoby  zaproszonej 

do uczestniczenia w pracach Komisji,

10) informację o odczytaniu protokołu i podpisy członków Komisji.

5.  Jeżeli  postępowanie  konkursowe  nie  zostało  unieważnione,  Prezes  Zarządu  wydaje  ogłoszenie 

o rozstrzygnięciu konkursu.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
§ 18

1.  Prezes Zarządu unieważnia postępowanie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem konkursu ofert w przypadku gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta;

2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt. 2;

3) odrzucono wszystkie oferty;

4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienie przeznaczył na 

sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych postępowaniem;

5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie 

umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Jeżeli  w  toku  konkursu  wpłynęła  tylko  jedna,  niepodlegająca  odrzuceniu  oferta,  Komisja  może 

przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach 

konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
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XVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

§ 19
1.  Oferentom,  których  interes prawny doznał  uszczerbku w wyniku  naruszenia  przez Udzielającego 

Zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert, przysługują środki odwoławcze wg poniższych 

zasad:

1) W toku postępowania w sprawie zawarcia  umowy o  udzielanie  zamówienia  na świadczenia 

zdrowotne, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do Komisji umotywowany 

protest  dotyczący  przebiegu  konkursu  w  ciągu  7  dni  roboczych  licząc  od  daty  działania 

lub zaniechania stanowiącego podstawę protestu.

2) Protest powinien być wniesiony w taki sposób, aby Udzielający Zamówienia mógł zapoznać się 

z jego treścią przed upływem terminu oznaczonego w zdaniu poprzednim.

3) Do  czasu  rozpatrzenia  protestu  postępowanie  w  sprawie  zawarcia  umowy  o  udzielanie 

zamówienia na świadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, 

że jest on bezzasadny.

4) Komisja  Konkursowa  rozpatruje  i  rozstrzyga  protest  w  ciągu  7  dni  od  daty  jego  złożenia. 

Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

5) Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

6) Informację  o  wniesieniu  i  rozstrzygnięciu  protestu  Udzielający  Zamówienia  niezwłocznie 

zamieszcza  na  tablicy  ogłoszeń  oraz  na  stronie  internetowej.  W  przypadku  uwzględnienia 

protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.

7) Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego 

w Wyrzysku Spółka z o. o., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, 

odwołanie  dotyczące  rozstrzygnięcia  postępowania.  Odwołanie  wniesione  po  terminie  nie 

podlega rozpatrzeniu.

8) Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Wniesienie odwołania 

wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne do czasu jego 

rozpatrzenia.

9) Po  rozpatrzeniu  odwołania  Prezes  Zarządu  wydaje  decyzję  uwzględniającą  lub  oddalającą 

odwołanie.

10) Decyzja  zamieszczana  jest  w  terminie  2  dni  od  dnia  jej  wydania,  na  tablicy  ogłoszeń 

Udzielającego Zamówienie oraz na stronie internetowej.

XVII. ZAWARCIE UMOWY
§ 20

1.   Udzielający Zamówienie zawiera umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Oferentem, którego

oferta została wybrana przez komisję konkursową jako najkorzystniejsza w terminie do 14 dni od 

dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

2.  Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 6 do SWKO oraz załącznik  

do umowy stanowiący umowę OC.
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3.  Rejestr  pacjentów  wraz  ze  szczególnym  określeniem  zlecanych  zdjęć  według  wymogów  dla 

prowadzenia  dokumentacji  medycznej  wraz  z  archiwizacją  danych  prowadzonych  będzie  przez 

Przyjmującego Zamówienie i przechowywany przez wymagany okres przez odrębne przepisy.

4.  Za  świadczenie  usług,  określonych  w  niniejszej  SWKO,  Udzielający  Zamówienia  wypłaci 

Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego, zgodnie ze złożoną 

ofertą,  na podstawie faktury wystawionej  przez Przyjmującego Zamówienie do 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym Udzielający Zamówienie otrzymał fakturę.

5.   Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT do 5-tego dnia roboczego 

danego miesiąca za miesiąc poprzedni.  Podstawą wystawienia faktury VAT przez Przyjmującego 

Zamówienie będzie rozliczenie ilości wykonywanych badań dla Udzielającego Zamówienie za dany 

miesiąc. Rozliczenie będzie podlegało na sporządzeniu przez Przyjmującego Zamówienie  wykazów 

zleconych przez poszczególne komórki  organizacyjne i  podmioty zewnętrzne wykonanych badań 

diagnostycznych  USG  i  USG  Doppler,  opisów  badań  radiologicznych  w  zakresie  diagnostyki  

radiologicznej, które to wykazy stanowić będą załącznik do faktury -  załącznik nr 1 i 2 do umowy 

stanowiącej załącznik Nr 6 do SWKO.

6.   Udzielający Zamówienie zapłaci Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenia przelewem na konto 

wskazane w umowie.

7.  Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli przez Udzielającego Zamówienie, 

NFZ,  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego,  PIP  i  inne  instytucje  uprawnione  do  kontroli  na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach.

8. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązany jest  do przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej  umowy 

zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 

133, poz. 883, ze zm.) oraz zachowania tajemnicy, co do  wszelkich informacji o pacjencie i stanie  

jego zdrowia, jakie uzyska przy wykonywaniu umowy.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21

1. Zastrzega  się  prawo  odwołania  konkursu,  przesunięcia  terminu  składania  ofert  lub  terminu 

rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

2. Zapytania  od oferentów dotyczące wyjaśnienia  treści  „Szczegółowych warunków konkursu ofert” 

mogą być składane w terminie nie  późniejszym niż 3 dni  robocze przed wyznaczonym końcem 

terminu składania ofert.

XX. ZAŁĄCZNIKI

§ 22
Załączniki  ponumerowane  od  nr  1  do  nr  8 załączone  do  Szczegółowych  warunków  konkursu  ofert 

Nr postępowania SP.1141-1/2017 z dnia 18.08.2017 r.,stanowią integralną całość SWKO.
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Załącznik nr 1 do SWKO Nr SP.1141-1/2017

…………………….....……
(pieczęć oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność 
leczniczą, obejmującą wykonywanie usługi opisu badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję 
oraz usługi diagnostyki ultrasonograficznej  w zakresie badań diagnostycznych USG i USG Doppler 

dla Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o. 

1. Dane Oferenta:
A. Podmiot leczniczy
Nazwa i siedziba podmiotu leczniczego ..........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych .................................. nr KRS ..................................................

NIP ................................................... REGON ...............................................................................................

Pełnomocnik ......................................... kontakt tel. …..................................................................................

e-mail .............................................................................................................................................................

Nazwa banku .................................................................................................................................................

Nr konta: ….....................................................................................................................................................

Nr polisy ubezpieczeniowej  ………………….…..……………………….……………………….........................

okres obowiązywania polisy …………………………………………................................…………………….…

B. Oferta indywidualna – indywidualna działalność gospodarczą 
Imię i nazwisko ............................................................ telefon .......................................................................

e-mail .................................................... tel .....................................................................................................

adres: kod ............................. miejscowość ....................................................................................................

ulica .......................................................................................................... nr ..................................................

PESEL ................................................................ NIP .....................................................................................

REGON .............................................. Nr wpisu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej ….............................................................................................................................................

Nazwa banku ..................................................................................................................................................

Nr konta: ….....................................................................................................................................................

Nr telefonu …..................................................................................................................................................

Adres e- mail ………………………………………..……………………………………………….…….................

Nr polisy ubezpieczeniowej  ……………………..……………………….………………….……..........................
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okres obowiązywania polisy ………………………………………………………………………..........................  

Nr prawa wykonywania zawodu .........................................................................................................................

Nr indywidualnej praktyki lekarskiej …................................................................................................................

Specjalizacja ( nazwa, stopień i data uzyskania) …............................................................................................  

….........................................................................................................................................................................

Staż pracy jako  .................................................................................................................................................

2. Zakres świadczeń
1. Zgłaszam ofertę  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych obejmujących  wykonywanie  usługi  opisu 

badań  radiologicznych  w  oparciu  o  teletransmisję  oraz  usługi  diagnostyki  ultrasonograficznej 

w zakresie  badań diagnostycznych USG i  USG Doppler   dla  Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku 

Sp. z o. o.

3. Oferta cenowa – cena brutto z podatkiem VAT:
Za realizację  powyższych czynności  oczekuję  wynagrodzenia  w formie ryczałtu  miesięcznego w kwocie 

brutto: …........................................... zł, (łącznie z podatkiem VAT w zł.).

Słownie: …...........................................................................................................................................................

4. Dodatkowe warunki:
Oferowane świadczenia zdrowotne udzielane będą / nie będą**) przy wykorzystaniu należącego do mnie 

sprzętu i aparatury medycznej w postaci:

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

5. Oświadczenie
1) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia, SWKO, wzorem umowy i nie wnoszę 

w tym zakresie zastrzeżeń.

2) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przedstawionymi w załączonym „projekcie umowy” 

i przyjmuję je bez zastrzeżenia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia  

umowy,  na  warunkach  określonych  w  umowie,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 

Udzielającego Zamówienia.

3) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert.

4) Oświadczam, że uważam się związany/a z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.
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5) Oświadczam,  że  świadczenia  zdrowotne  wykonywać  będę  na  rzecz  Szpitala  Powiatowego 

w Wyrzysku Sp. z o. o., ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk, w pomieszczeniach udostępnionych 

przez Udzielającego Zamówienia i na jego warunkach.

6) Oświadczam,  że  posiadam  aktualne  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC) 

z rozszerzeniem na choroby zakaźne (WZW i HIV),  zgodnie z przepisami ustawy o działalności 

leczniczej.  Wiem,  że  obowiązek  ubezpieczenia  OC powstaje  najpóźniej  w dniu  poprzedzającym 

dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy.

7) Oświadczam, że w przypadku nie dołączenia umowy ubezpieczenia do oferty,  dostarczę umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej (polisę ubezpieczeniową) najpóźniej w dniu podpisania 

umowy i że będą ją utrzymywał przez cały okres trwania umowy z Udzielającym Zamówienia.

8) Oświadczam, dostarczę umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisę ubezpieczeniową) 

w dniu podpisania umowy i że będę ją utrzymywał przez cały okres trwania umowy z Udzielającym 

Zamówienia.

9) Oświadczam, że posiadam następujące dokumenty: 

- aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy i braku przeciwwskazań do wykonywania   

  zawodu,

-  aktualne  orzeczenie  psychologiczne  o  braku  przeciwwskazań  psychologicznych  do  kierowania 

pojazdem uprzywilejowanym,

- aktualne zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych,

- aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP i p.poż. stosownie do danego stanowiska pracy,

-  zezwolenie  na  kierowanie  pojazdem  uprzywilejowanym  lub  pojazdem  przewożącym  wartości 

pieniężne wraz z decyzją – zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz dostarczę je w dniu podpisania umowy i każdorazowo w przypadku wygaśnięcia ich ważności. 

10) Oświadczam, że  wyrażam zgodę na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Szpitalu  Powiatowym 

w Wyrzysku Sp. z o. o. zgodnie z SWKO i projektem umowy na świadczenie usług zdrowotnych na  

rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. oraz na podstawie przedstawionego 

przez Oferenta i zatwierdzonego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. harmonogramu 

świadczenia usług zdrowotnych w zakresie objętym ofertą.

11) Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.  dotyczących: imienia i  nazwiska, adresu do korespondencji,  

prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza specjalisty, kwalifikacji zawodowych, numerów telefonu 

stacjonarnego  i  komórkowego,  w  związku  udzielaniem świadczeń  dla  potrzeb  realizacji  umowy 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.

12) Oświadczam, że będę przestrzegał ochrony danych osobowych pacjentów oraz będę przestrzegał 

Polityki Bezpieczeństwa Informacji stosowanej w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.

13) Oświadczam,  że  wszystkie  załączone  do  formularza  ofertowego  dokumenty  lub  kserokopie  są 

zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Stan prawny określony w dokumentach nie uległ 

zmianie na dzień złożenia oferty.
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6. Wykazuję następujące dokumenty,  stanowiące załączniki  do niniejszego formularza ofertowego 
(uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem”):

Nazwa załącznika Rodzaj dokumentu TAK NIE 
DOTYCZY

Załączniki do oferty Kserokopia dokumentu potwierdzającego  tożsamość
Kserokopie dokumentów potwierdzających  kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia Oferenta do wykonywania świadczeń 
zdrowotnych na  stanowiskach pracy wymagających 
specjalnych uprawnień do wykonywania badań 
diagnostycznych USG i USG Doppler, opisów radiologicznych 
w zakresie diagnostyki radiologicznej 

  

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i 
uprawnienia osób zatrudnionych przez podmiot leczniczy na 
stanowiskach pracy wymagających specjalnych uprawnień do 
wykonywania badań diagnostycznych USG i USG Doppler, 
opisów radiologicznych w zakresie diagnostyki radiologicznej 
Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej
Zaświadczenie o wpisie do KRS (dotyczy podmiotu 
leczniczego)
Zaświadczenie o wpisie do właściwego wojewódzkiego 
Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 
(dotyczy podmiotu leczniczego)
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 
Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
określonym w art.25 ust1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej 
Oświadczenie, że przed rozpoczęciem udzielania świadczeń 
zdrowotnych, dostarczona zostanie umowa ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art.25 
ust1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, która będzie 
utrzymywana przez cały czas trwania umowy z Udzielającym 
zamówienie  -  zał. 4 SWKO
Oświadczenie oferenta o niekaralności – załącznik nr 7
Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z szczegółowymi 
warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez 
osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie usługi 
opisu badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję  oraz 
usługi diagnostyki ultrasonograficznej, w zakresie badań 
diagnostycznych USG i USG Doppler, dla Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. - zał. Nr 2 do SWKO
Oświadczenie Oferenta – zał. 3 do SWKO
Oświadczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
zatrudniającego personel  do wykonywania badań 
diagnostycznych USG i USG Doppler, opisów badań 
radiologicznych w zakresie diagnostyki radiologicznej – 
załącznik nr 4 do SWKO
Wykaz sprzętu i urządzeń medycznych oddanego w 
użytkowanie do świadczenia usług na czas trwania umowy - 
zał. Nr 5 do SWKO
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Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące – wydawane 
przez lekarza medycyny pracy z odpowiednimi uprawnieniami
Ważna książeczka zdrowia z obowiązkowymi badaniami 
lekarskimi
Aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP i ppoż.

*)- właściwe podkreślić lub uzupełnić

….......................................................

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

                 (miejscowość, data) (Podpis i pieczątka Oferenta)
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Załącznik nr 2 do SWKO Nr SP.1141-1/2017

…………………….....……
(pieczęć oferenta)

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych, 
przez podmiot wykonujący działalność leczniczą,  obejmujących wykonywanie usługi opisu badań 
radiologicznych w oparciu o teletransmisję oraz usługi diagnostyki ultrasonograficznej, w zakresie 
badań diagnostycznych USG i USG Doppler dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

IMIĘ I NAZWISKO …...................................................................................................................................

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych, 

obejmujących przedmiot postępowania konkursowego.

……………………………………………………

                   (miejscowość, data)

….....................................................

      (Podpis i pieczątka Oferenta)
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Załącznik nr 3 do SWKO Nr SP.1141-1/2017

…………………….....……
(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE  OFERENTA

1. Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  treścią  ogłoszenia  oraz  ze  „Szczególnymi  warunkami 

konkursu ofert” i projektem umowy i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że uważam się związany ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

3. Jestem  podmiotem  leczniczym  prowadzącym  działalność  gospodarczą  z  wykorzystaniem 

promieniowania jonizującego zarejestrowaną w …...............................................................................  

w zakresie ….......................................................................................................................... -  zgodnie  

z danymi wymienionymi na wstępie niniejszej oferty.

4. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym i prawnym. Stan prawny określony w dokumentach nie uległ zmianie na dzień złożenia 

oferty.

5. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert.

6. Oświadczam, że   zapoznałem/łam się  z  przepisami  ustawy z dnia  15 kwietnia  r.  o  działalności  

leczniczej  (tj.  Dz.  U.  Z  2013 r,  poz.  217)  oraz przepisami dotyczącymi  warunków wykonywania  

działalności  związanej  z  narażeniem na  działanie  promieniowania  jonizującego  oraz  przepisami 

regulującymi sposoby i  zasady dokonywania ochrony radiologicznej  -   zapobiegającej  narażeniu 

ludzi i skażeniu środowiska.

7. Oświadczam,  że  świadczenia  zdrowotne  wykonywać  będę  w  Szpitalu  powiatowym w Wyrzysku 

Spółka  z  o.  o.  przy  ul.  22  Stycznia  41,  89-300  Wyrzysk,  w  pomieszczeniach  udostępnionych 

Przyjmującemu Zamówienie na warunkach określonych przez Udzielającego Zamówienia.

8. Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  warunkami  przedstawionymi  w  załączonym  „projekcie 

umowy” i  przyjmuje je bez zastrzeżenia i  zobowiązuje się,  w przypadku wyboru mojej  oferty,  do 

zawarcia umowy, na warunkach  określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Udzielającego Zamówienia. 

……………………………………………………

                   (miejscowość, data)

….....................................................

      (Podpis i pieczątka Oferenta)
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Załącznik nr 4 do SWKO Nr SP.1141-1/2017

…………………….....……
(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 
ZATRUDNIAJĄCEGO PERSONEL DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPISU BADAŃ RADIOLOGICZNYCH 

W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ ORAZ USŁUG DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ, 
W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH USG I USG DOPPLER DLA SZPITALA POWIATOWEGO 

W WYRZYSKU SPÓŁKA Z O. O.

1. Oświadczam,  iż  zapewniam  wyszkolony  i  wykwalifikowany  personelu  do  udzielania  świadczeń 

zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego postępowania.

2. Osobą kierującą do udzielania świadczeń zdrowotnych w zespole będzie**):                               

………………………………………………………………………………........……...............................

………................................................................................................................................................

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje  zawodowe i staż 
pracy

Podpis osoby zatrudnionej przez 
Przyjmującego Zamówienie lub osoby, z 
którą Przyjmujący Zamówienie zawarł 
umowę, na stanowisku wymagającym 

specjalnych kwalifikacji zawodowych -na 
wykonywanie badań diagnostycznych USG i 
USG Doppler, opisów badań radiologicznych 

w zakresie diagnostyki radiologicznej
 

……………………………………………………

                   (miejscowość, data)

….....................................................

      (Podpis i pieczątka Oferenta)
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Załącznik nr 5 do SWKO Nr SP.1141-1/2017

…………………….....……
(pieczęć oferenta)

   Wykaz sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia oddanego w użytkowanie
 do świadczenia usług na czas trwania umowy

Lp. Nazwa sprzętu, aparatury 
medycznej i wyposażenia

Ilość 
szt. 

Forma własności Rok produkcji Uwagi

1 Aparat USG 1
Własność – Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku 
Sp. z o. o. 

2016

2 Negatoskop 1
Własność – Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku 
Sp. z o. o. 

2002

3 Biurko lekarskie 1
Własność – Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku 
Sp. z o. o. 

2001

4 Lampa biurowa 1
Własność – Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku 
Sp. z o. o. 

1995

5 Krzesło obrotowe 1
Własność – Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku 
Sp. z o. o. 

1996

6 Wiadro pedałowe 1
Własność – Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku 
Sp. z o. o. 

2002

7 Wieszak stojący 1
Własność – Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku 
Sp. z o. o. 

1998

8 Kozetka lekarska 1
Własność – Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku 
Sp. z o. o. 

1997

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zapoznał się z urządzeniami wykazanymi w załączeniu i nie wnosi  

zastrzeżeń.

……………………………………………………

                   (miejscowość, data)

….....................................................

      (Podpis i pieczątka Oferenta)
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Załącznik nr 6 do SWKO Nr SP.1141-1/2017

UMOWA NR SP.1141-1-1 / 2017
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą, 
obejmującą wykonywanie usługi opisu  badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję oraz usługi 
diagnostyki ultrasonograficznej, w zakresie badań diagnostycznych USG i USG Doppler dla Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.

zawarta w dniu …............................. pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Sp. z  o. o.
ul. 22 Stycznia 41
89-300 Wyrzysk
NIP : 764-26-40-360

REGON: 301457850

reprezentowanym przez:

lek. Almuetaz Bellah Nasrullah – Prezes Zarządu
Zwanym w treści umowy „Udzielającym Zamówienia”
a

….........................................................

….........................................................

….........................................................

….........................................................

reprezentowanym przez:

…........................................................

Zwanym w treści umowy „Przyjmującym Zamówienie”
o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy 

1. Na podstawie postępowania nr  SP.1141-1/2017 z dnia 18.08.2017 r.  przeprowadzonego w trybie 

postępowania  konkursowego  oraz  dokonania  przez  Udzielającego  Zamówienia  wyboru,  zgodnie 

z  przepisami  ustawy  o  działalności  leczniczej,  Udzielający  Zamówienia  zamawia  a  Przyjmujący 

Zamówienie zapewnia wykonanie świadczeń zdrowotnych, przez podmiot wykonujący działalność 

leczniczą, obejmujących wykonanie usługi opisu badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję 

oraz usługi diagnostyki ultrasonograficznej, w zakresie badań diagnostycznych USG i USG Doppler 

dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o.

2. Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  zlecenie  usługi  będą  wykonywane  w  celu  zapewnienia 

pacjentom Zleceniodawcy opieki medycznej w zakresie profilaktyki zdrowia, zachowania zdrowia, 

ratowania zdrowia, przywracania i poprawy zdrowia.
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3. Jeżeli  zlecone  przez  Udzielającego  Zamówienia  badania  będą  wykorzystywane  w  celach 

związanych  z  opieką  medyczną  nie  mieszczącą  się  w  zakresie  wymienionych  w  punkcie  2,  

a w szczególności w zakresie związanych z :

1)  badaniami, diagnozą, opiniami albo czynnościami wykonywanymi do celów medycyny sądowej, 

badaniami  w  celu  uzyskania  renty  inwalidzkiej  czy  dla  celów  ubiegania  się  o  polisę 

ubezpieczeniową,

2) chirurgią plastyczną i innymi zabiegami kosmetycznymi, niesłużącymi przywracaniu lub poprawy 

zdrowia,

3) badaniami klinicznymi wykonywanymi  na zlecenie strony trzeciej. 

- Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do odrębnego wykonywania tych badań i przekazywania 

ich wraz ze zleceniami zaopatrzonymi w adnotację „badania objęte VAT”. Za badania zlecone na 

takim formularzu naliczone zostaną ceny określone umowie powiększone o podatek VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia standardy i wymagania określone przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia  i  zobowiązuje  się  do  poddania  kontroli  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  zakresie 

wykonywania niniejszej umowy.

5. Miejscem udzielenia  świadczeń zdrowotnych,  o których mowa w  ust.  1,  jest  Szpital  Powiatowy 

w Wyrzysku Spółka z o. o., ul 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk.

6. Liczba  świadczeń  wykonywanych  w  miesiącu  uzależniona  zostaje  od  potrzeb  Udzielającego 

Zamówienia.

§ 2
Oświadczenia i zobowiązania

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy, określonych w § 1 ust. 1.

2. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany jest  do  osobistego  świadczenia  przedmiotu  umowy  i  nie 

może  powierzyć  jej  wykonywania  osobom  trzecim,  chyba,  że  uzyska  na  to  pisemną  zgodę 

Udzielającego  Zamówienia.  Wymóg  osobistego  świadczenia  przedmiotu  umowy  nie  dotyczy 

przypadku  w  których  Przyjmujący  Zamówienie  świadczy  usługi  przy  pomocy  zatrudnionych 

pracowników.

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do:

1) przyjmowania chorych na badania po uprzednim sprawdzeniu na skierowaniu wszystkich danych,

2) przyjmowania chorych do badań według  ustalonej kolejności z tym, że przypadki nagłe powinny  

    być załatwione w pierwszej kolejności,

3) przechowywania kopii wyników badań,

4) prowadzenia „księgi pracowni USG” oraz skorowidzów do tej księgi, a ponadto do prowadzenia  

    innej dokumentacji zleconej przez Udzielającego Zamówienie,

5) rejestrowania wykonanych świadczeń zdrowotnych, w zakresie będącym przedmiotem umowy, 

   w systemach informatycznych użytkowanych przez Udzielającego zamówienia, w tym również 
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     służących do rozliczeń finansowych z NFZ.

6) udzielenia świadczeń zdrowotnych w trybie i na warunkach określonych przez NFZ w warunkach 

    ogólnych i szczegółowych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

7) do udzielenia świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami 

     wiedzy i przepisami określającymi prawa pacjenta. 

4. W ramach zawartej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia przedmiotu 

umowy,  tj.  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w  Szpitalu  Powiatowym  w  Wyrzysku  w  dniach 

i godzinach określonych przez Udzielającego Zamówienia.

§ 3
Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Świadczenia udzielane są wg ustaleń Udzielającego Zamówienia.

2. Badania  diagnostyczne  USG  i  USG  Doppler  muszą  być  realizowane  przez  Przyjmującego 

Zamówienie w Pracowni USG należącej do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z  o. o., ul 22  

Stycznia 41. 89-300 Wyrzysk zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony umowy przy użyciu 

sprzętu będącego własnością Udzielającego Zamówienia ( zał. nr 6).

3. Opisy  badań  radiologicznych  wykonywane  będą  z  wykorzystaniem  technologii  teletransmisji  

w oparciu o urządzenia do cyfrowania obrazów RTG oraz sprzęt informatyczny i oprogramowanie 

Przyjmującego  Zamówienie.  Sprzęt  informatyczny  i  oprogramowanie  musi  być  kompatybilne 

z systemem informatycznym Udzielającego Zamówienia.

4. Przyjmujący  Zamówienie zobowiązuje się:

1) Prowadzić system ucyfrowania obrazów rentgenowskich, poprzez instalację skanera cyfrowego 

    kaset RTG o wydajności wynikającej z ilości przewidywanych badań warz z odpowiednią ilością 

    kaset cyfrowych, 

2) wdrożyć system informatyczny zapewniający przetwarzanie i archiwizację obrazów zdjęć 

    rentgenowskich,

3) wyposażyć komputery w czterech oddziałach i poradniach szpitalnych w oprogramowanie 

   pozwalające uprawnionym użytkownikom na pobieranie z serwera archiwizującego i przeglądanie 

    zdjęć rentgenowskich wraz z opisami.

5. Przedmiot  umowy będzie wykonywany w sposób ciągły  w całym okresie trwania umowy,  opisy 

badań będą wykonywane w dwóch trybach:

1) Standardowym, przez całą dobę i przez wszystkie dni roku – dostarczenie opisu badania nastąpi 

    w czasie nie dłuższym niż od godziny 13:00 kolejnego dnia roboczego po dniu przesłania obrazu 

    RTG na serwer lekarza opisującego lub pilnym – oznaczonym przez Zleceniodawcę klauzulą 

  „PILNE” - dostarczenie opisu badania nastąpi w czasie nie dłuższym niż 1 godzinę od chwili 

   przesłania obrazu RTG na serwer lekarza opisującego.

2) W przypadku awarii urządzeń należących do Przyjmującego Zamówienie, niezawinionej  osoby 

    przez osoby obsługujące, Udzielający Zamówienia zobowiązuje Przyjmującego do Zamówienie do 

    niezwłocznego zgłoszenia awarii do serwisu, który dokona naprawy uszkodzonych urządzeń oraz 
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    do zabezpieczenia na czas naprawy na własny koszt materiałów tj, filmów oraz odczynników 

    itp.,niezbędnych do wykonywania  zdjęć RTG w celu utrzymania ciągłości świadczenia usług. 

    W przypadku, gdy  awaria wynikła z nieprawidłowego użytkowania sprzętu przez osoby  

    obsługujące sprzęt, za które odpowiada Udzielający Zamówienia, ww. koszty naprawy 

     i zabezpieczenia materiałów poniesie Udzielający Zamówienia.

3) Zleceniobiorca w trakcie ww. awarii zobowiązuje się do opisywania badań nie rzadziej niż co 72 

    godziny.

4) W przypadku awarii urządzeń udostępnionych przez Przyjmującego Zamówienie i niezbędnych  

    do wykonania przedmiotu umowy z wykorzystaniem teletransmisji, Przyjmujący Zamówienie 

  zapewni wykonywanie opisów w miejscu wykonywania zdjęć RTG, czyli w Pracowni rentgenowskiej 

   Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o .o.  w terminach określonych w § 3 ust. 3 pkt 1 do 

    czasu usunięcia awarii.

6. Przyjmujący  Zamówienie,  udzielając  świadczeń  z  zakresu  wykonywania  badań  diagnostycznych 

USG  i  USG  Doppler,  opisów  badań  radiologicznych  w  zakresie  diagnostyki  radiologicznej,  

zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wdrożonych w Szpitalu 

procedur ISO.

7. Do organizacji  realizacji  świadczeń  zdrowotnych  stosowane  będą wewnętrzne  przepisy  Szpitala 

obowiązujące w okresie ich realizacji.

8. Rejestr pacjentów wraz ze szczegółowym określeniem badań diagnostycznych USG i USG Doppler, 

według  wymogów  dla  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  wraz  z  archiwizacją  danych 

prowadzony będzie przez Przyjmującego Zamówienie.

9. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, z zachowaniem 

najwyższej  staranności.

10. Za  świadczenia  zdrowotne,  udzielane  na  podstawie  umowy,  Przyjmujący  Zamówienie  nie  może 

pobierać od pacjentów żadnych dodatkowych opłat,  chyba, że taka odpłatność przewidziana jest 

w odrębnych przepisach.

11. Badania diagnostyczne  USG, USG Doppler i opisy badań radiologicznych, o których mowa w § 1  

ust.  1  Przyjmujący  Zamówienie  wykonywać  będzie  na  podstawie  skierowania  Udzielającego 

Zamówienia,  opatrzonego  pieczątką  nagłówkową  komórki  organizacyjnej  i  podpisem  lekarza 

wystawiającego skierowanie.

12. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał badania diagnostyczne USG, USG Doppler pacjentom 

nieposiadającym prawa do korzystania z gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, po uprzednim 

okazaniu  dowodu  uiszczenia  opłaty  w  Izbie  Przyjęć  Szpitala,  w  wysokości  ustalonej  przez 

Udzielającego Zamówienia.

13. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do podejmowania i  prowadzenia działań mających na 

celu utrzymanie i podnoszenie poziomu jakości udzielanych świadczeń  zdrowotnych.
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§ 4
Odpowiedzialność OC

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do posiadania przez cały czas trwania niniejszej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług zdrowotnych.

2. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  udokumentowania  zwarcia  nowej  umowy 

ubezpieczenia  OC  (zakres  i  suma  ubezpieczenia  nie  mogą  zostać  zmniejszone)  w  okresie 

najpóźniej pierwszego dnia przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniej umowy OC.

3. Przez udokumentowanie, o którym mowa w § 4 ust. 3, rozumieć należy okazanie oryginału polisy 

przedstawicielowi Udzielającego Zamówienia oraz złożenie do ww. kserokopii polisy potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem.

 § 5
Warunki płatności

1. Za  usługi,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  1,  Udzielający  Zamówienie  wypłaci  Przyjmującemu 

Zamówienie wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego w kwocie brutto …............... zł (łącznie 

z podatkiem VAT), słownie:  …...............................................................................................................

2. Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  przez  Przyjmującego  Zamówienie  będzie  rozliczenie  ilości 

wykonanych badań dla Udzielającego Zamówienie za dany miesiąc.

3. Rozliczenie ilości i rodzaju wykonywanych usług oraz ich wartości będzie polegało na sporządzeniu 

przez Przyjmującego Zamówienie zestawienia zbiorczego wykonania świadczeń z określeniem ich 

liczby w danym miesiącu w okresie obowiązywania umowy – wg załącznika nr 1 i 2 do umowy oraz 

wykazów  wykonywanych  badań  diagnostycznych  USG  i  USG  Doppler,  opisów  badań 

radiologicznych  w  zakresie  diagnostyki  radiologicznej,  zleconych  przez  poszczególne  komórki 

organizacyjne  Udzielającego  Zamówienia  oraz  podmioty  zewnętrzne,  którym  Udzielający 

Zamówienia  świadczy  usługi  w  zakresie  badań  diagnostycznych  USG  i  USG  Doppler, 

potwierdzonych  przez  Udzielającego  Zamówienia,  które  to  wykaz  stanowić  będą  załącznik  do 

faktury, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy ( miesięczny raport z realizacji 

umowy).

4. Rozliczenie za wykonaną obsługę medyczną  będzie odbywać się 1 raz w miesiącu na podstawie  

wystawionej Faktury VAT po zakończeniu miesiąca, w którym wykonana została usługa.

5. Faktura VAT winna być dostarczona do Udzielającego Zamówienie najpóźniej do 5 dnia następnego 

miesiąca po zakończeniu miesiąca, w którym wykonana została usługa.

6. Przyjmujący  Zamówienie  wystawia  fakturę  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie 

przepisami prawa.

7. Należność na wykonaną usługę regulowana będzie przelewem w ciągu 30 dni  od daty złożenia 

faktury VAT w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

8. W przypadku  nie  dokonania  przez  Udzielającego  Zamówienie  zapłaty  w  wymaganym  terminie, 

Przyjmujący Zamówienie nie będzie wstrzymywał usług.
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9. Do  faktury  VAT,  o  których  mowa  w  ust.4,  Przyjmujący  Zamówienie  dołącza,  pod  rygorem 

przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, prawidłowo sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 i 2 do umowy, miesięczny raport z realizacji umowy, który zawiera.

1) Datę udzielania świadczeń,

2) Rodzaj i ilość wykonywanych świadczeń,

3) podpis i pieczątkę Przyjmującego Zamówienie

Potwierdzenie  wykonania  czynności  określonych  umową  i  prawidłowe  wyliczonej  z  tego  tytułu 

należności, potwierdza osoba upoważniona przez Udzielającego Zamówienia.

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie danych wykazanych w ujęciu miesięcznym 

w dokumentach, których wzory stanowią załącznik nr 1 i 2 do umowy, (raportach z realizacji umowy) 

– termin zapłaty, o którym mowa w § 5 ust. 7 ulega przesunięciu i zaczyna biec od dnia złożenia  

poprawionych dokumentów.

11. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kwestionowanych usług oraz nałożonej kary 

z bieżącej faktury VAT o którym mowa w § 12.

12. Szpital zapłaci Przyjmującemu Zamówienie należność na wskazany rachunek bankowy.

13. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczenia podatków i składek na ubezpieczenie 

społeczne na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 6
Warunki zastępowania / nieobecności 

1. W szczególnych przypadkach, w razie niemożności wykonywania świadczeń przez Przyjmującego 

Zamówienia Przyjmujący na czas swojej nieobecności ma obowiązek, do ustanowienia, za pisemną 

zgodą Udzielającego Zamówienia, zastępstwa, przy czym Zastępca musi posiadać co najmniej takie 

same kwalifikacje oraz ubezpieczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2, jak Przyjmujący Zamówienie.

2. Wynagrodzenie  za  czas  udzielania  świadczeń  zdrowotnych   przez  Zastępcę  wypłacane  będzie 

Przyjmującemu Zamówienie. Przyjmujący Zamówienia dokona rozliczenia finansowego z Zastępcą 

na podstawie odrębnie łączącej strony umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Przyjmujący  zamówienie,  ma  obowiązek  poinformowania  osób  wykonujących  świadczenia 

zdrowotne, w czasie zastępstwa, o przepisach obowiązujących w Szpitalu.

4. Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  do  zachowania  tajemnicy  w  zakresie  informacji 

uzyskanych   w  związku  z  wykonywaniem  czynności  objętych  umową  dotycząca  pacjentów, 

pracowników oraz samego Szpitala. Obowiązek ten pozostaje w mocy także po zakończeniu umowy.

   

§ 7
   Kontrole 

1. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  poddania  się  kontroli  prawidłowości  wykonania  usług, 

o których mowa w § 1 ust. 1 umowy.
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2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonana przez osobę upoważnioną przez Prezesa 

Zarządu Zamawiającego lub  Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie obowiązujących przepisów 

i inne upoważnione organy.

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:

1) poddania kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego Zamówienia, a w szczególności kontroli  

sposobu i zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych, a także gospodarowania mieniem zakładu,

2) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczo – rozliczeniowej ,

3) właściwej kwalifikacji wykonanych procedur medycznych,

4) poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym Udzielający Zamówienie podpisał 

    umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

5) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z ustawy z dnia29 

   sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) oraz zachowania 

   tajemnicy, co do wszelkich informacji o pacjencie i stanie jego zdrowia, jakie  uzyska przy 

   wykonywaniu umowy,

6) znajomości i przestrzegania przepisów określających prawa pacjenta,

7) znajomości i przestrzegania regulaminów, obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

8) znajomości i przestrzegania standardów, procedur i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych 

    ustalonych przez Udzielającego Zamówienie.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  wykonywania  dotyczących  zaleceń  pokontrolnych 

zawartych  w  protokołach  kontroli,  dotyczących  udzielanych  świadczeń,  będących  przedmiotem 

umowy.

5. Zasady i warunki kontroli merytorycznej określają odrębne przepisy.

6. Zawinione niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych w terminie wyznaczonym w protokole kontroli lub 

wydanym zaleceniu,  skutkuje  rozwiązaniem umowy dnia  następnego  po  upływie  wyznaczonego 

terminu.

 § 8
Sprzęt, aparatura medyczna i wyposażenie

1. Przyjmujący  Zamówienie  w  ramach  udzielanych  świadczeń,  o  których  mowa  w  §  1  korzysta 

nieodpłatnie  ze  sprzętu,  aparatury  medycznej  oraz  wyposażenia  będącego  własnością 

Udzielającego Zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, a znajdujących 

się na terenie Udzielającego Zamówienia, wykazanych w załączeniu nr 5 do SWKO.

2. W przypadku rozwiązania umowy przez strony umowy, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest 

do protokolarnego przekazania sprzętu, aparatury  i wyposażenia będącej własnością Udzielającego 

Zamówienia,, z której korzystał nieodpłatnie Przyjmujący Zamówienie w trakcie realizacji umowy,

3. Przyjmujący Zamówienie odpowiada za bieżący stan pomieszczeń i używanego sprzętu.

4. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z działaniem wymienionych w § 8 ust. 1 aparatury, 

sprzętu  medycznego  i  wyposażenia  Przyjmujący  Zamówienie  niezwłocznie  zawiadamia 

Udzielającego Zamówienie.
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5. Przyjmujący  Zamówienie  zapewnia  we  własnym  zakresie  materiały  niezbędne  do  udzielania 

świadczeń zdrowotnych (  papier  do drukarki,  materiały  biurowe,  rękawiczki  jednorazowe,  żel  do 

USG, lignina, środki do utrzymania czystości aparatu USG, itp.).

6. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  wykonywania  świadczeń  zdrowotnych  we  własnej 

odzieży ochronnej, spełniającej wymogi Polskich Norm i przepisów szczególnych. Koszt utrzymania 

odzieży ochronnej w należytym stanie pokrywa Przyjmujący Zamówienie.

7. Udzielający Zamówienie zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu Zamówienie swobodny dostęp 

do pełnej dokumentacji medycznej w celu wykonania niniejszej umowy,  a Przyjmujący Zamówienie 

zobowiązuje się, że będzie prowadzić dokumentację medyczną oraz sprawozdawczość statystyczną 

według  zasad  obowiązujących  w  przepisach  prawa  oraz  według  zasad  wymaganych  przez 

Udzielającego Zamówienie.

8. Udzielający Zamówienie oświadcza, że miejsce wykonania świadczeń zdrowotnych spełnia warunki 

stawiane podmiotom leczniczym w tym zakresie.

9. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do: 

1) utrzymania czystości w pomieszczeniach wykorzystywanych do realizacji umowy,

2) zapewnienia ogrzewania i bieżącej wody,

3) zapewnienia energii elektrycznej.

10. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie zgłasza w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.

 § 9
Czas trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony -  24  miesięcy i obowiązuje od dnia …...................... r. do dnia  

…...................... r.

 § 10
Rozwiązanie umowy

1. Umowa  może  zostać  wypowiedziana  przez  Udzielającego  ze  skutkiem  natychmiastowym 

w przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie:

1) Dopuścił się umyślnego przestępstwa uniemożliwiającego  dalsze wykonanie umowy.

2) Został pozbawiony prawa wykonywania zawodu albo został zawieszony lub ograniczony w prawie 

     wykonywania zawodu.

3) Nie wykonuje lub nienależycie wykonuje świadczenia objęte umową, albo w sposób 

    nieuzasadniony ogranicza dostępność świadczeń, zawęża ich zakres, nie chroni interesu 

    Udzielającego Zamówienia, udziela świadczeń niezgodnie ze standardami wymaganymi przez 

    Udzielającego Zamówienia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

4) Nie dopełnia obowiązków ubezpieczenia o których mowa w § 4 ust. 2.

5) Dopuścił się ujawnienia tajemnicy danych wynikających z przepisów szczególnych.

6) Nie dostarczył w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy oświadczenia, że Przyjmujący  

    Zamówienie w celu osiągnięcia i pożądanego  poziomu ochrony danych medycznych w podmiocie 
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    leczniczym Przyjmującego Zamówienie prowadzi system zarządzania bezpieczeństwem 

    gromadzonych i przetwarzanych informacji (danych osobowych i medycznych pacjentów).

7) Nie dostarczył w terminie 60 dni od zawarcia umowy , listy pracowników mających dostęp  do 

   danych osobowych oraz oświadczenia, złożonego przez pracowników Przyjmującego Zamówienie, 

    że należycie są archiwizowane i chronione dane osobowe i medyczne pacjentów.

8) Nie dostarczył oświadczenia o przechowywaniu wyników badań pacjentów przez okres określony 

    w odrębnych przepisach.

9) Nie dostarczenia  w terminie 60 dni od zawarcia umowy, kserokopii dokumentów 

    poświadczających udział w kontrolach jakości badań prowadzonych na sprzęcie przez Instytucje 

   do tego uprawnione.

10) Naraża Udzielającego Zamówienie na ponoszenie nieuzasadnionych kosztów lub nieodwracalną 

      szkodę

11) Dopuścił się ujawnienia tajemnicy danych, o których mowa w § 11 niniejszej umowy .    

2. Umowa może  być  rozwiązana przez strony  przed  jej  upływem na  zasadzie  porozumienia  stron 

w każdym czasie. 

3. W  każdym innym  przypadku  umowa może być wypowiedziana przez obie strony z zachowaniem 

3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 

4. Umowa  ulega  rozwiązaniu  w  przypadku,  gdy  zajdą  okoliczności,  za  które  strony  nie  ponoszą 

odpowiedzialności i których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy, a w szczególności:

1) Likwidacji Udzielającego Zamówienie lub zaprzestania wykonywania działalności w zakresie  

    udzielania świadczeń  medycznych przez Przyjmującego Zamówienie.

2) Wygaśnięciu umowy zawartej przez Udzielającego  Zamówienia na świadczenia objęte umową 

    z NFZ, nie otrzymanie  kontraktu z NFZ lub znacznego obniżenia wartości kontraktu.

5. Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

1) Udzielający Zamówienia nie dokonał zapłaty wynagrodzenia za udzielone świadczenia zdrowotne 

     przez 60 dni od upływu terminu zapłaty

2) W przypadku gdy Udzielający Zamówienia rażąco narusza istotne postanowienia umowy.   

 § 11
Klauzula poufności 

1. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszystkich  danych 

stanowiących  tajemnicę  Udzielającego  Zamówienia,  jak  też   przestrzegania  zasad  poufności, 

wynikających z przepisów szczególnych odnoszących się do danych osobowych pracowników jak 

i pacjentów.

2. Dokumentacja medyczna, stanowiąca własność Udzielającego Zamówienie, może być udostępniona 

wyłącznie uprawnionym podmiotom na zasadach określonych przez Udzielającego Zamówienie i za 

jego zgodą.
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§ 12
Kary umowne

1. W przypadku  niewywiązania  się  przez  Przyjmującego  Zamówienie  ze  zobowiązań  określonych 

w niniejszej  umowie Przyjmujący Zamówienie  zapłaci  Udzielającemu Zamówienia karę umowną 

w wysokości  10  % wartości  miesięcznego  wynagrodzenia  ustalonego  na  podstawie  ostatniego 

miesiąca  rozliczeniowego za świadczone usługi zdrowotne, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia  

tego  faktu  lub  Udzielający  Zamówienia  potrąci  z  bieżących  należności  przysługujących 

Przyjmującemu Zamówienie za świadczenia usług zdrowotnych.

2. Za niewywiązanie się ze zobowiązań uważa się w szczególności:

1) nieudzielenie świadczeń w czasie i miejscu określonym w przedmiotowej umowie ,

2) udaremnianie kontroli przez Szpital lub Narodowy Fundusz Zdrowia,

3) nieuzasadnioną odmowę udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. Ponadto  Udzielający  Zamówienie  może  potrącić  z  wynagrodzenia  Przyjmującego  Zamówienie 

tytułem kary  umownej  za  każdą  uzasadnioną,  uznaną przez Udzielającego Zamówienia  skargę 

pacjenta i za nieetyczne zachowanie – 5 % wartości miesięcznego wynagrodzenia ustalonego na 

podstawie ostatniego miesiąca rozliczeniowego za świadczone usługi zdrowotne.

4. Decyzję o zasadności skargi pacjenta podejmuje w formie pisemnej Udzielający zamówienia. Od 

decyzji można wnieść odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji na piśmie do Prezesa 

Zarządu Szpitala  Powiatowego w Wyrzysku  Spółka z  o.  o.  Rozpatrzenie   odwołania  następuje 

w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Udzielającego Zamówienie.

5. Udzielającemu  Zamówienia  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 

przewyższającego wysokość  kar umownych na zasadach Kodeksu Cywilnego.

6. Kary umowne pobiera  się  niezależnie  od  tego,  że  umowa z  tych  samych przyczyn,  które  były 

podstawą jej nałożenia, została wypowiedziana lub rozwiązana.

§ 13
Zasady odpowiedzialności

1. Odpowiedzialność  za  szkodę  wyrządzoną  przy  udzielaniu  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie 

przedmiotu  umowy  przez  Przyjmującego  zamówienie  i/lub  przez  osobę  pełniącą  zastępstwo, 

ponoszą solidarnie Szpital i Przyjmujący Zamówienie.

2. Jeżeli do naprawienia szkody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, został zobowiązany Szpital, 

a  do  jej  wyrządzenia  doszło  na  skutek  działania  Przyjmującego  Zamówienie,  Przyjmujący 

Zamówienie  jest  zobowiązany  zwrócić   Szpitalowi  wszystkie  koszty,  związane  z  obowiązkiem 

naprawienia szkody przez Szpital,  w tym koszty opłat i  wydatków w postępowaniu sądowym lub 

przed  wojewódzką  komisją  do  spraw  orzekania  o  zdarzeniach  medycznych  i  wynagrodzenia 

pełnomocnika – także jeżeli do naprawienia tej szkody, doszło wskutek zawarcia ugody pomiędzy 

Szpitalem lub jego ubezpieczycielem, a poszkodowanym.
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3. Przyjmujący  Zamówienie  ponosi  także  odpowiedzialność  za  straty  i  szkody,  nie  mieszczące  się 

w  zakresie  określonym  w  ust.  1  wyrządzone  Szpitalowi  w  związku  z  wykonywaniem  umowy, 

a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania.

4. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Szpital stwierdza zaistnienie okoliczności 

opisywanych w ust.3 i wskazuje propozycję  naprawienia szkody lub likwidacji straty, a w razie nie 

wyrażenia  zgody na  nie  przez  Przyjmującego Zamówienie,  Szpital  będzie  dochodzić   roszczeń 

z tego tytułu przed sądem.

5. Odpowiedzialność, o której mowa  w ust. 1 i 2 obejmuje także szkody następcze tj. szkody, których  

bezpośrednią  przyczyną  nie  jest  wykonywanie  lub  nienależyte  wykonanie  niniejszej  umowy,  ale 

których przyczyną  jest zdarzenie, które wywołało szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.

6. W razie gdy, wyłącznie w wyniku świadomego i zawinionego działania  dojdzie do niewłaściwego 

wykonania niniejszej  umowy przez Przyjmującego Zamówienie,  Udzielający zamówienia zostanie 

zobowiązany przez NFZ lub inne uprawnione organy do zapłaty kary umownej albo jeżeli  z tego 

samego  powodu  NFZ  nie  zapłaci  Udzielającemu  Zamówienia  wynagrodzenia,  Udzielający 

Zamówienia może żądać od Przyjmującego Zamówienie zwrotu zapłaconych kwot lub utraconego 

wynagrodzenia w całości lub w części.

§ 14
Postanowienie końcowe

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności.

2. W  sprawach  nienormowanych  umową,  mają  zastosowanie  w  szczególności  przepisy  ustawy  o 

działalności leczniczej oraz aktów prawnych  na ich podstawie wydanych, a także przepis kodeksu 

cywilnego.

§ 15
Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat  i  rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń społecznych 

i Urzędem Skarbowym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 16
Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §  5,  wyczerpuje   całość  zobowiązań  finansowych  Udzielającego 

Zamówienie względem Przyjmującego zamówienie.

§ 17
 Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy, strony poddają w pierwszej kolejności  

rozstrzygnięciu  na  drodze  polubownej,  a  w  przypadku  braku  porozumienia,  pod  rozstrzygnięcie  sądu 

właściwego dla Udzielającego Zamówienia.
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§ 18
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  po dwa dla  Udzielającego Zamówienie 

i po jednym dla przyjmującego Zamówienie.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 -  Zbiorcze zestawienie wykonania świadczeń z określeniem  ich liczby w danym 

miesiącu w okresie trwania umowy.

2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług opisu badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję 

oraz usług diagnostyki ultrasonograficznej, w zakresie badań diagnostycznych USG i USG Doppler, 

dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

                        …..…........................................                          …..............................................

                          (Udzielający Zamówienia)                                (Przyjmujący Zamówienie)

 35



Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

Załącznik Nr 1 do umowy 

Zbiorcze zestawienie wykonania świadczeń z określeniem ich liczby

 w danym miesiącu w okresie trwania umowy.

MIESIĄC …........................ / 20......... ROK

Lp. Nazwa badania Nazwa komórki organizacyjnej Ilość wykonywanych badań

RAZEM:

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

           (miejscowość, data)           (Podpis i pieczątka Oferenta)

                                                   ….....................................................................................................

                                                       (Podpis i pieczątka osoby potwierdzającej wykonanie badań)
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Załącznik Nr 2 do umowy 

WYKAZ  WYKONANYCH  USŁUG  OPISU  BADAŃ  RADIOLOGICZNYCH  W OPARCIU
 O TELETRANSMISJĘ  ORAZ  USŁUG  DIAGNOSTYKI  ULTRASONOGRAICZNEJ,  W  ZAKRESIE BADAŃ 

DIAGNOSTYCZNYCH  USG  I  USG  DOPPLER  DLA  SZPITALA  POWIATOWEGO 
W WYRZYSKU SPÓŁKA Z O. O. 

MIESIĄC …........................ / 20......... ROK
NAZWA  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNEJ …...............................................................................

Lp. Nazwa badania Ilość wykonywanych badań w szt.

RAZEM:

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

           (miejscowość, data)           (Podpis i pieczątka Oferenta)

                                                   ….....................................................................................................

                                                       (Podpis i pieczątka osoby potwierdzającej wykonanie badań)
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Załącznik nr 7 do SWKO Nr SP.1141-3/2015

…………………….....……
(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Ja niżej podpisany/a …....................................................................................................................
(imię i nazwisko)

Zamieszkały/a …..............................................................................................................................
(adres zamieszkania)

Legitymujący/a się dowodem osobistym …......................................................................................

Wydanym przez …............................................................................................................................

świadomy/a odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań,

oświadczam:

1. iż nie byłem/byłam karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

2. nie jest/ jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

……………………………………………………

                 (miejscowość, data)

….....................................................

                 (Podpis i pieczątka Oferenta)
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Załącznik nr 8 do SWKO Nr SP.1141-3/2015

…………………….....……
(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dokumenty kwalifikacyjne potrzebne w celu przeprowadzenia 

postępowania konkursowego następujących osób:

1. …..................................................................................................

2. …..................................................................................................

3. …..................................................................................................

4. …..................................................................................................

5. …..................................................................................................

6. …..................................................................................................

7. …..................................................................................................

8. …..................................................................................................

znajdują się w siedzibie  Udzielającego Zamówienia. 

……………………………………………………

                 (miejscowość, data)

….....................................................

                 (Podpis i pieczątka Oferenta)
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