
 

        

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI 

KARDIOLOGICZNEJ  NA RZECZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE  

ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie na 

podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

 

DEFINICJE: 

Ilekroć w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert jest mowa o: 

Konkursie - należy przez to rozumieć konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

z zakresu rehabilitacji kardiologicznej na rzecz Udzielającego zamówienie. 

Udzielającym zamówienia - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Szpital 

Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie jako uprawniony do udzielenia zamówienia na podstawie 

art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2190 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą o działalności leczniczej”. 

Przyjmującym zamówienie - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 26 

ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej, który uprawniony jest do realizacji zamówienia na 

podstawie przepisów wyżej wymienionej ustawy. 

SWKO - należy przez to rozumieć Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych 

w ośrodku lub oddziale dziennym. 

Oferencie - należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, który 

złożył ofertę w postępowaniu konkursowym. 

I. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie w okresie 24 miesięcy od dnia 1 stycznia 2020 r. 

na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWKO 

(zwanej dalej „umową na świadczenia zdrowotne”) z zakresu: 

1) rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych w ramach opieki 
kompleksowej po zawale mięśnia sercowego na rzecz pacjentów Udzielającego 
zamówienia Zadanie nr 1.  

2) rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku lub oddziale dziennym w ramach opieki 
kompleksowej po zawale mięśnia sercowego na rzecz pacjentów Udzielającego 
zamówienia Zadanie nr 2.  

Szacunkowy zakres świadczeń oraz szacunkową liczbę świadczeń będących przedmiotem 
konkursu określa załącznik nr 1 do SWKO. 

Udzielający zamówienia podpisze umowy z  wybranym Oferentem lub kilkoma 
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Oferentami z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

 

II. UWAGI DODATKOWE 

1. Wszelkie zmiany oraz sprawy nieuregulowane w SWKO i zawartej między Udzielającym 

zamówienia a Przyjmującym zamówienie umowie wymagają wzajemnych uzgodnień 

i formy pisemnej, chyba że umowa zawarta pomiędzy Udzielającym zamówienie 

a Przyjmującym zamówienie przewiduje wymóg zachowania innej formy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 

1) udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami 

sztuki lekarskiej; 

2) zapewnienia personelu, pomieszczeń, sprzętu medycznego i aparatury niezbędnej 

do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

1. Świadczenia zdrowotne zlecane będą zgodnie z zakresem badań określonych 

w załączniku nr 1 do SWKO lub w zakresie szerszym, a wynikającym z aktualnych 

potrzeb Udzielającego zamówienia. Ilości badań określone w załączniku są ilościami 

orientacyjnymi, a Przyjmujący zamówienie nie będzie uprawniony do kierowania 

jakichkolwiek roszczeń do Udzielającego zamówienie z tytułu wykonania mniejszej 

lub większej ilości badań oraz ich rodzaju. 

2. Świadczenia zdrowotne będą wykonywane w pomieszczeniach spełniających 

wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595 z późn. zm.). 

3. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą przy użyciu sprzętu i aparatury 

Przyjmującego zamówienie, zapewniających wysoką jakość badań i świadczeń oraz 

posiadających atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w placówkach ochrony zdrowia i spełniających wszystkie wymagania przewidziane 

przepisami prawa oraz wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia 

medyczne wykonywane będą przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, które 

uprawnione są do wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. 

4. Świadczenia zdrowotne objęte niniejszym konkursem wykonywane będą w sposób 

zapewniający ich odpowiednio wysoką jakość, zgodną z zasadami wiedzy medycznej 

i obowiązującymi standardami oraz aktualną wiedzą, normami umożliwiającymi 

akredytację i certyfikację, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami 

umowy, przy zachowaniu należytej zawodowej staranności. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do przekazywania wiedzy technicznej 

i diagnostycznej, w tym również niezbędnych dokumentów na uzasadnione żądanie, 
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co pozwoli Udzielającemu zamówienia na kontrolę spełnienia przez Przyjmującego 

zamówienie standardów dla świadczeń zdrowotnych określonych w Zestawie 

Standardów Akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

lub dokumencie równoważnym. 

6. Określone w załączniku nr 1 do SWKO ilości badań są ilościami szacunkowymi i nie 

mogą stanowić podstawy roszczeń Przyjmującego zamówienia o zapłatę należności 

z tytułu wykonania w większej lub mniejszej ilości świadczeń medycznych. 

 

IV. OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE: 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie w szczególności do: 

1) przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wykonanie świadczeń objętych przedmiotem 

konkursu; 

2) elastycznego reagowania na zwiększone potrzeby Udzielającego zamówienie w zakresie 

ilości i rodzaju wykonywanych świadczeń; 

3) każdorazowego przedkładania wraz z fakturą załącznika obejmującego: 

a) datę realizacji usługi medycznej; 

b) rodzaj udzielonego świadczenia; 

c) klinikę/oddział zlecający świadczenia; 

d) cenę jednostkową świadczenia; 

4) prowadzenia rejestru przyjmowanych pacjentów według wymogów przewidzianych 

w przepisach dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej; 

5) przechowywania zleceń wystawionych przez Udzielającego zamówienie i udostępniania 

ich do wglądu na wniosek Udzielającego zamówienia; 

6) przedłożenia Udzielającemu zamówienia wykazu pracowników, którzy będą zatrudnieni 

przy realizacji przedmiotu konkursu wraz z oświadczeniem potwierdzającym posiadane 

przez nich kwalifikacje konieczne do wykonywania przedmiotu umowy; 

7) przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Udzielającego zamówienia 

wyłącznie w celu wywiązywania się przez Przyjmującego zamówienie z obowiązków 

związanych z udzielanymi świadczeniami, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, ustawą o prawach pacjenta i innymi właściwymi przepisami prawa, a także 

do zachowania należytej staranności w ich przetwarzaniu. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

Do udziału w postępowaniu konkursowym dopuszcza się wyłącznie Oferentów, którzy 

spełniają łącznie następujące warunki (potwierdzone oświadczeniem lub wymaganym 

dokumentem): 

1) posiadają nadany numer REGON i NIP (oryginał lub kopia dokumentów 

potwierdzających nadanie NIP i REGON); 

2) uprawnieni są do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z Ustawą o działalności 

leczniczej (aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
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potwierdzający dopuszczenie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym 

konkursem); 

3) uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym; 

4) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie  wykonania przedmiotu 

konkursu, w tym: 

a) wykonują lub wykonywały usługi z zakresu rehabilitacji kardiologicznej na rzecz 

placówek ochrony zdrowia oraz nie została z nimi rozwiązana żadna umowa 

z powodu nienależytego wykonywania tych usług; 

b) posiadają środki i możliwości wykonywania badań w ilości i rodzaju nie mniejszym niż 

objęte niniejszym konkursem - potwierdzone pisemnym oświadczeniem Oferenta; 

5) dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tzn. posiadają 

wysoko wykwalifikowany personel zgodnie z właściwymi wymogami prawa oraz 

standardami NFZ, dotyczącymi osób wykonujących czynności związane z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych; 

6) przedstawią obowiązującą przez okres wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych 

konkursem polisę ubezpieczeniową potwierdzającą zawarcie umowy od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w całym okresie 

wykonywania świadczeń, na kwotę nie niższą niż wynikająca z rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 866 z późn. zm.); 

7) oświadczenie, że zaakceptowali warunki określone w SWKO oraz załączony do SWKO 

wzór umowy i nie wnoszą żadnych uwag do zapisów w niej zawartych (oświadczenie); 

8) złożą wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWKO. 

Wszystkie dokumenty przedkładane przez Oferentów w kserokopiach muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia mogą dokonać osoby 

upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Oferenta lub osoby posiadające 

stosowne pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub poświadczone notarialnie. 

 

VI. TERMIN REALIZACJI  

Umowa na świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji kardiologicznej obowiązywać 

będzie przez okres 24 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2020 r. 

VII. KONTAKT Z OFERENTAMI: 

Wszelkie zapytania należy kierować pisemnie: 

1) na adres:  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM  

 w Szczecinie,  

  al. Powstańców Wlkp. 72, 

  70-111 Szczecin  
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2) faksem na numer 91 466 10 15  

3) numer telefonu 91 466 13 19 

4) e-mail: op@spsk2-szczecin.pl 

 

VIII. OCENA MERYTORYCZNA OFERT 

1. Oferent jest zobowiązany do określenia cen świadczeń stanowiących przedmiot 

konkursu na formularzu ofert stanowiącym załącznik nr 2 do SWKO. 

2. Komisja konkursowa dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty bierze pod uwagę 

następujące kryteria:  

1) cena – 80 % - maksymalna cena za osobodzień zaoferowana przez 
Przyjmującego zamówienie nie może przekraczać ceny ustalonej przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia; 

2) miejsca rehabilitacyjne - 20% - minimalna ilość miejsc przeznaczonych na 
rehabilitację pacjentów przekazanych przez Udzielającego zamówienia; 

3. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1) w cenie netto należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu 

konkursu; 

2) w cenie brutto należy uwzględnić podatek VAT według aktualnie obowiązującej 

stawki podatkowej; 

3) cena netto powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku; 

4) cena brutto poszczególnych pozycji winna być wyliczona w sposób 

następujący: cena netto wraz z właściwą stawką podatku VAT; 

5) cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając 

na zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SWKO. Nie zostaną 

dopuszczone do udziału w postępowaniu konkursowym oferty zawierające rozwiązania 

alternatywne lub wariantowe. 

2. Oferent składa tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

każdej z nich. 

3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Oferty częściowe nie będą brane pod 

uwagę. 

4. Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

5. Ofertę należy złożyć zgodnie z projektem formularza oferty ustalonym przez 

Udzielającego zamówienie i dołączyć do niej wszystkie wymagane dokumenty 

i oświadczenia wymienione SWKO. 

6. Do oferty należy dołączyć: 

1) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie i z treścią 

mailto:op@spsk2-szczecin.pl
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SWKO oraz oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami umowy oraz wyrażeniu 

zgody na jej zawarcie w tym brzmieniu, w przypadku wybrania jego oferty (Załącznik 

nr 2); 

2) kopie dokumentów potwierdzających nadanie numeru NIP, REGON, KRS; 

3) aktualny wypis z KRS oraz rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

potwierdzający dopuszczenie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 

objętym niniejszym postępowaniem konkursowym; 

4) kopię dokumentów określającego spełnienie warunków lokalowych, wyposażenie 

w aparaturę i sprzęt medyczny (Załącznik nr 2); 

5) dokument zawierający wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających 

świadczenia wraz z oświadczeniami osób, które udzielać będą świadczeń zdrowotnych, 

każdej oddzielnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych: imienia, 

nazwiska oraz danych dotyczących prawa wykonywania zawodu i specjalizacji 

wyłącznie dla celów realizacji tej umowy; 

6) pełnomocnictwo (w przypadku, gdy oferta jest sporządzana przez pełnomocnika; 

7) zobowiązanie do przedstawienia najpóźniej w dniu podpisania umowy kopii umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu 

oferowanego świadczenia zdrowotnego, poświadczonej „za zgodność z oryginałem” 

przez Oferenta lub przez notariusza; 

8) wzór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

7. Udzielający zamówienia może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii każdego dokumentu, który stanowi załącznik do oferty, gdy 

kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być napisana w języku polskim. Oświadczenia 

i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza 

przysięgłego. Treść oświadczeń powinna być napisana czytelnym pismem ręcznym, na 

maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji 

Oferenta. 

9. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a miejsca, w których 

zostały dokonane poprawki, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy wraz z załącznikami umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy 

opatrzyć danymi składającego ofertę, zaadresować na Udzielającego zamówienia 

i opatrzyć napisem:  

“Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji 

kardiologicznej. Nie otwierać przed dniem  10 grudnia 2019 r. do godziny 12:30”. 

11. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez Udzielającego zamówienia oferent 

jest zobowiązany wypełnić bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień 

zawartych w SWKO, bez dokonywania w nich zmian. 

12. Oferenci mogą zwracać się z wnioskami o dodatkowe wyjaśnienia do SWKO w terminie 
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najpóźniej 2 dni przed zakończeniem konkursu ofert. Dla ustalenia terminu wpływu 

wniosku decydujący jest moment otrzymania go przez Udzielającego zamówienia. 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z pkt IX ust. 10 SWKO należy złożyć lub 

przesłać pocztą do dnia 10 grudnia 2019 r. do godziny 12:30 w siedzibie Udzielającego 

zamówienia w Sekretariacie Dyrektora (budynek C, pok. 13). W przypadku przesłania 

oferty pocztą tradycyjną liczy się data wpływu oferty do siedziby Udzielającego 

zamówienie. 

Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Udzielającego 

zamówienia, przy czym oferty należy składać nie później niż do dnia 10 grudnia 2019 r.  

do godz. 12:00. 

Oferta złożona po wyznaczonym terminie składania ofert zostanie zwrócona (bez 

otwierania) Oferentowi. 

 

 

XI. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 

1. Konkurs ofert rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu i trwa do 

czasu rozstrzygnięcia. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie 

się w dniu: 10 grudnia 2019 r. o godzinie 12.30 w budynku administracyjnym 

Udzielającego zamówienia. 

3. Oferenci lub ich przedstawiciele mogą być obecni przy otwieraniu kopert z ofertami. 

4. Komisja szczegółowo zapoznaje się z ofertami i wybiera najkorzystniejszą spośród 

wszystkich ofert spełniających warunki określone w SWKO. 

5. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Udzielającego 

Zamówienia. 

6. W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert Komisja 

Konkursowa może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert. 

7. Komisja Konkursowa może zobowiązać Oferenta do usunięcia braków formalnych oferty 

w wyznaczonym terminie pod rygorem jej odrzucenia. W tym trybie nie można usunąć 

braku w zakresie ceny oraz warunków wykonywania świadczeń zdrowotnych. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

2. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia skarg i protestów dotyczących konkursu 

ofert (zgodnie z art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
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środków publicznych w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej). 

 

XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 

1. W toku postępowania,  przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do 

Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. W takim wypadku: 

1) do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone; 

2) skargę rozpatruje Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni od daty jej złożenia; 

3) o wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi komisja konkursowa w formie pisemnej 

niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Dyrektora Udzielającego 

zamówienia. 

2. Na rozstrzygnięcie konkursu Oferent może wnieść umotywowany protest do 

Udzielającego zamówienia w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

o zakończeniu konkursu i jego wyniku. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed 

zawarciem umowy. Po wniesieniu protestu Udzielający zamówienia, aż do jego 

rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy. Udzielający zamówienia rozpoznaje 

i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. O wniesieniu 

i rozstrzygnięciu protestu Udzielający zamówienie niezwłocznie informuje w formie 

pisemnej pozostałych Oferentów. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający 

zamówienie powtarza konkurs. 

3. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone 

wyłonieniem właściwej oferty. 

XIV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Udzielający zamówienia zawrze z Oferentem, którego oferta odpowiada warunkom 

formalnym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryterium 

oceny ofert, umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych sporządzoną według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SWKO, w terminie nie późniejszym niż 21 dni od daty 

rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1. 

2. Oświadczenia oferenta - Załącznik nr 2. 

3. Wzór umowy na świadczenia zdrowotne - Załącznik nr 3. 

 

 



9 

 

Załącznik Nr 1 
FORMULARZ CENOWY 

 
 

L.p. 
Zakres – nazwa 

komórki 
organizacyjnej 

Rodzaj zlecenia 
Minimalna liczba 

miejsc 

Cena udzielenia 
świadczenia dla 

jednego pacjenta 
(cena osobodnia) 

I II III IV V 

1. 

Oddział rehabilitacji 
kardiologicznej  

Udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w 

zakresie rehabilitacji 
kardiologicznej w 

warunkach 
stacjonarnych w 
ramach opieki 

kompleksowej po 
zawale mięśnia 

sercowego na rzecz 
pacjentów 

Samodzielnego 
Publicznego szpitala 

Klinicznego Nr 2 PUM 
w Szczecinie 

  

2. 

Ośrodek lub oddział 
dziennej rehabilitacji 

kardiologicznej  

Udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w 

zakresie rehabilitacji 
kardiologicznej w 

ośrodku lub oddziale 
dziennym w ramach 
opieki kompleksowej 

po zawale mięśnia 
sercowego na rzecz 

pacjentów 
Samodzielnego 

Publicznego szpitala 
Klinicznego Nr 2 PUM 

w Szczecinie 

  

 
Udzielający zamówienia szacuje, iż z grupy około 20 pacjentów hospitalizowanych miesięcznie z rozpoznanym zawałem  mięśnia sercowego 
objętych programem  kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego będzie kierować: 

a. 50% na rehabilitację kardiologiczną w ośrodku lub oddziale dziennym,  
b. 50% na stacjonarną rehabilitację kardiologiczną.  

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta) 
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Załącznik Nr 2  
 

 
 

Oświadczenie Oferenta 
 
Nazwa Oferenta:…………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Siedziba Oferenta:…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………….     

Numer fax: ………………………………………………………………………………………………………………………….. ..  
 
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………….. ..  
 
REGON: ..............................................................         NIP: ..……………………………………………………. .  
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert 

wraz z Załącznikami i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 
3. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego wzoru umowy 

i obowiązuję się do jej zawarcia na warunkach określonych we wzorze w miejscu 
i terminie określonym przez Udzielającego zamówienia. 

4. Oświadczam, że posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 
konkursu.  

5. Zobowiązuję się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na 
świadczenia zdrowotne, przedstawić polisę od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności, w wysokości nie niższej niż wynikająca 
z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z późn. zm.). 

 
Oświadczam, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym na dzień składania 
oferty, stanem prawnym i faktycznym. 

 
 
 

  

 

 

………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta) 

 

 

 

…………………………………………………….. 
                    miejscowość i data 
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Załącznik Nr 3  

 
 

WZÓR UMOWY 
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 

 
zawarta w dniu ……............................................. w Szczecinie, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie z siedzibą przy 

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem  KRS: 0000018427, posiadającym REGON: 000288900, NIP: 9551908958, 

zwanym dalej „Udzielającym zamówienia” lub „Podmiotem koordynującym”, 

reprezentowanym przez Dyrektora  Marcina Sygut,  

a 

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

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

zwany/a w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie” 

reprezentowany/a przez ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w wyniku 

przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, strony zawierają umowę o 

następującej treści: 

§ 1  

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Do niniejszej umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. 

zm.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.); 

4) ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 

6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z póżn. zm.) 

5) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarza (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 537 z późn. zm.); 

6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z późn. zm.); 

7) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 

z późn. zm.); 

8) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
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gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 465 z późn. zm.); 

9) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z póżn. zm.); 

2. Dane dotyczące dokumentów potwierdzających prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych 

zawiera złożona w postępowaniu konkursowym oferta Przyjmującego zamówienie, stanowiąca 

Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do realizacji wykonywanie 

świadczeń zdrowotnych z zakresu: 

1) rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej*; 

2) rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku lub oddziale dziennym*. 

 *zgodnie ze złożoną ofertą 

- dla pacjentów Udzielającego zamówienia objętych leczeniem w ramach kompleksowej opieki po 

zawale mięśnia sercowego (KOS) - zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo kierowania na rehabilitację pacjentów w ilości 

wynikającej z jego uzasadnionych potrzeb. 

3. Cennik usług zdrowotnych, określonych w ust. 1, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w SWKO. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą 

w zakresie objętym umową, zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawienia oraz posiada odpowiednią aparaturę i urządzenia, umożliwiające prawidłowe, 

tj. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym, w szczególności z  rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

rehabilitacji leczniczej. 

§3 

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zarejestrowania się w „Portalu 

Świadczeniodawcy”, udostępnionym przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy oraz aktualizacji danych w okresie trwania umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do umożliwienia Udzielającemu zamówienia 

dokonania weryfikacji pacjentów, zgodnie z art. 50 ustawy o jakiej mowa w ust. 1 pkt. 3), 

zgodnie z prawem świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, w sposób określony przez Udzielającego zamówienia. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem 

należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, ogólnie przyjętymi 

zasadami etyki zawodowej, przestrzegając ogólnie obowiązujących standardów postępowania 

i procedur medycznych przy świadczeniach zdrowotnych oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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4. Przyjmujący zamówienie, w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń, może powierzyć 

wykonywanie przedmiotu umowy osobie trzeciej, jednakże wyłącznie za uprzednią, pisemną 

zgodą Udzielającego zamówienia. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za 

szkody wyrządzone Udzielającemu zamówienia i osobom trzecim w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Przyjmujący zamówienie odpowiada jak za 

własne za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których świadczy 

usługi stanowiące przedmiot umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Udzielającego 

zamówienia o utracie uprawnień do realizacji przedmiotu umowy. 

6. Podstawą wykonywania przez Przyjmującego zamówienie przedmiotu umowy jest wystawione 

przez Udzielającego zamówienia skierowanie opatrzone pieczątką lub adnotacją: „KOS – zawał”. 

Na podstawie wystawionego przez Udzielającego zamówienia skierowania Przyjmujący 

zamówienie zobowiązany jest przyjąć pacjenta i udzielić mu wszystkich niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych, zgodnie ze stanem pacjenta oraz zgodnie z obowiązującymi standardami 

medycznymi oraz przepisami prawa. 

7. Przedmiot niniejszej umowy realizowany będzie w siedzibie Przyjmującego zamówienie. 

8. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że spełnia wymagania w zakresie udzielania świadczeń 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego 

Funduszu Zdrowia w zakresie powyższych wymagań związanych z realizacją przedmioty 

niniejszej umowy. 

§4 

SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy 

z wykorzystaniem aparatury i sprzętu medycznego dopuszczonego do stosowania przy 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz udostępnionego w „Portalu Świadczeniodawcy”. 

2. Świadczenia objęte niniejszą umową realizowane będą w pomieszczeniach Przyjmującego 

zamówienie, spełniających wymogi określone w przepisach sanitarno-epidemiologicznych, 

przeciwpożarowych oraz BHP oraz innych dotyczących działalności prowadzonej przez 

Przyjmującego zamówienie. 

§5 

OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, w szczególności do: 

1) spełniania wymogów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa; 

2) rozstrzygania po swojej stronie wszelkich wątpliwości diagnostycznych, w tym do 

przeprowadzania niezbędnych konsultacji z innymi ośrodkami lub specjalistami dotyczących 

schorzeń współistniejących lub innych problemów zdrowotnych niezwiązanych 

z rozpoznaniem głównym; 

3) wykonania na swój koszt koniecznych do wykonania badań przewidzianych w przepisach 

prawa oraz w planie leczenia przedstawionym przez Udzielającego zamówienia; 
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4) natychmiastowego poinformowania Udzielającego zamówienia o wynikach badań znacznie 

odbiegających od normy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta; 

5) poddania się kontroli Udzielającego zamówienia w zakresie jakości udzielanych świadczeń; 

6) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej na zasadach 

przewidzianych dla podmiotów leczniczych; 

7) przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta; 

8) ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych i przepisami dotyczącymi tajemnicy lekarskiej; 

9) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których Przyjmujący zamówienie powziął 

wiadomość przy realizacji niniejszej umowy, w tym tych, które stanowią tajemnicę handlową 

w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, m.in. przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. 

zm.), zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie dla realizacji przedmiotu umowy, 

posiadanej wiedzy o zasobach, sposobie i celu działania Udzielającego zamówienia; 

10) wykonywania obowiązków wynikających z przedmiotu umowy rzetelnie, z zachowaniem 

szczególnej staranności, a także z wykorzystaniem całej swojej wiedzy, doświadczenia 

zawodowego oraz znajomości najnowszych osiągnięć medycyny; 

11) znajomości i przestrzegania aktualnych przepisów NFZ dotyczących udzielania świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności obowiązujących zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych; 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest również do: 

1) współpracy i koordynacji działań pomiędzy Udzielającym zamówienia będącym Podmiotem 

koordynującym, realizującym świadczenia w zakresie kompleksowej opieki po zawale 

mięśnia sercowego (KOS - zawał), a Przyjmującym zamówienie realizującym świadczenia 

w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych lub w ośrodku lub 

oddziale dziennej rehabilitacji kardiologicznej; 

2) zapewnienia pacjentom Podmiotu koordynującego ciągłości opieki bezpośrednio po 

zakończeniu hospitalizacji lub w ciągu maksymalnie 14 dni po wypisie z oddziału szpitalnego 

w zakresie realizacji świadczeń rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych łub 

w ośrodku lub oddziale dziennej rehabilitacji kardiologicznej; 

3) zapewnienia pacjentom Podmiotu koordynującego edukacji dotyczącej stylu życia, 

czynników ryzyka, chorób układu krążenia; 

4) prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa; 

5) przekazywania do Działu Sprzedaży Usług Medycznych Podmiotu koordynującego 

niezbędnych zestawień statystycznych, umożliwiających wykazanie świadczeń do Płatnika - 

NFZ, w tym danych umożliwiających określenie wskaźnika pacjentów, którzy ukończyli 

rehabilitację oraz powody rezygnacji z rehabilitacji kardiologicznej; 

6) przekazywanie do Działu Sprzedaży Usług Medycznych Podmiotu koordynującego 

niezbędnych danych do raportu statystycznego, o którym mowa w obowiązującym 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o narzędzie informatyczne udostępniane przez 

Płatnika - NFZ; 

7) tworzenie uzasadnień do wniosków indywidualnych zgód określonych we właściwym 
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Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie bazy zgód indywidualnych związanych z koniecznością 

przedłużenia realizacji świadczenia w zakresie objętym umową innym niż wynikające 

z obowiązujących przepisów; 

8) przekazania Udzielającemu zamówienia dokumentacji medycznej pacjentów w postaci karty 

informacyjnej potwierdzającej wykonanie leczenia usprawniającego, w tym również 

informacji o dalszych zaleceniach lekarskich, a także kopii skierowania; 

9) wprowadzania danych do narzędzia informatycznego udostępnianego przez Płatnika - NFZ 

w zakresie realizacji opieki koordynowanej po zawale mięśnia sercowego. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że świadczenia zdrowotne wykonywane przez niego na 

podstawie umów z innymi podmiotami i osobami fizycznymi nie będą miały wpływu na ilość, 

jakość, terminowość i koszt świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. 

§6 

OBOWIĄZKI UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA 

Udzielający zamówienia zobowiązuje się w szczególności do: 

1) terminowej zapłaty wynagrodzenia za prawidłowe i zgodne z umową wykonanie przedmiotu 

umowy; 

2) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych dotyczących Przyjmującego 

zamówienie oraz danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy 

w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu; 

3) przekazywania Przyjmującemu zamówienie wszelkich potrzebnych do rozpoczęcia procesu 

rehabilitacji kardiologicznej dokumentów i informacji klinicznych, które posiada. 

§7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

Udzielającemu zamówienia, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim przy udzielaniu świadczeń 

stanowiących przedmiot umowy ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia oraz Przyjmujący 

zamówienie. 

§8 

UBEZPIECZENIE 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, które będzie pokrywało szkody wynikłe w związku z prowadzeniem działalności, przy 

czym ubezpieczenie to będzie pokrywało również szkody wynikłe w związku ze świadczeniem 

usług przez Przyjmującego zamówienie na podstawie niniejszej umowy. 

2. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie ma obowiązek zabezpieczyć ciągłość 

i ważność polisy OC pod rygorem natychmiastowego zerwania umowy oraz okazać ją na każde 

wezwanie Udzielającego zamówienia. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przedłożyć Udzielającemu zamówienia kopię polisy OC,  
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najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  

§9  

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ 

1. Przyjmujący zamówienie wystawi fakturę VAT z tytułu udzielonych świadczeń stanowiących 

przedmiot umowy po zakończeniu procesu usprawniania przez danego pacjenta, zgodnie 

z „Cennikiem usług medycznych” stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy, nie później niż 7 dni 

od daty zakończenia procesu usprawnienia. 

2. Udzielający zamówienia dokonuje zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami oraz po weryfikacji 

obowiązków Przyjmującego zamówienie zgodnych z zapisami § 5 umowy, przelewem na podany 

w fakturze rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie. 

3. Finansowaniu podlegają tylko świadczenia objęte niniejszą umową zrealizowane zgodnie 

z zapisami § 5 niniejszej umowy, posiadające pozytywny wynik weryfikacji i walidacji w narzędziu 

informatycznym udostępnionym Płatnika (NFZ) w zakresie realizacji opieki koordynowanej po 

zawale mięśnia sercowego, które mieszczą się w planie rzeczowo - finansowym, o którym mowa 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wymienionych odpowiednio w §1 ust. 1 i pkt. 9 umowy. 

§ 1 0  

KARY UMOWNE 

1. Jeżeli Przyjmujący zamówienie przerwie wykonywanie przedmiotu umowy, z przyczyn leżących 

po jego stronie, zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 10% sumy 

należności brutto wykazanej w fakturze wystawionej za ostatni miesiąc świadczenia usług. 

2. Przyjmujący zamówienie zapłaci na rzecz Udzielającego zamówienia karę umowną w wysokości 

10% sumy należności brutto wykazanej w fakturze wystawionej za ostatni miesiąc świadczenia 

usług, w przypadku odstąpienia od umowy przez Udzielającego zamówienia, z przyczyn leżących 

po stronie Przyjmującego zamówienie. 

3. Jeżeli Udzielający zamówienia odstąpi od umowy z przyczyn przez siebie zawinionych, zapłaci 

Przyjmującemu zamówienie karę umowną w wysokości 10% sumy należności brutto wykazanej 

przez Przyjmującego zamówienie w fakturze za ostatni miesiąc. 

4. Przyjmujący zamówienie zapłaci na rzecz Udzielającego zamówienia karę umowną w wysokości 

do 5% sumy należności brutto wykazanej w fakturze za ostatni miesiąc, w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przyjmującego zamówienie któregokolwiek 

z postanowień niniejszej umowy. 

5. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie 

o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także zwrotu utraconego 

zysku. 

6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

7. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 



17 

 

§ 1 1  

CESJA 

1. Przyjmujący zamówienie nie może dokonać cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji 

z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

3. W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu umowy, bądź niewykonania przedmiotu 

umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia 

może powierzyć wykonanie świadczeń będących przedmiotem umowy innemu podmiotowi. 

W takim przypadku Przyjmujący zamówienie zostanie obciążony kosztami wykonania tych 

świadczeń, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kosztem wykonania świadczeń zgodnym 

z ofertą Przyjmującego zamówienie oraz kwotą wynagrodzenia uiszczonego przez udzielającego 

zamówienia z tytułu zastępczego wykonania umowy. 

 

 

§12 

CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2020 r. 

2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron w każdym czasie. 

3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego: 

1) przez Przyjmującego zamówienie w przypadku: niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy z winy Udzielającego zamówienia, 

2) przez Udzielającego zamówienia w przypadku: 

a) utraty przez Udzielającego zamówienia płynności finansowej, 

b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Przyjmującego zamówienie 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

c) zdarzenia powodującego, że Przyjmujący zamówienie nie będzie w stanie wykonywać 

przedmiotu umowy przez okres nieprzerwany, dłuższy niż 20 dni, 

4. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku: 

1) gdy Przyjmujący zamówienie dopuścił się rażącego naruszenia postanowień umowy lub 

przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn nieusprawiedliwionych; 

2) gdy Przyjmujący zamówienie utracił uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy; 

3) gdy Przyjmujący zamówienie będzie pobierał opłaty od pacjentów Udzielającego zamówienia;  

4) gdy Przyjmujący zamówienie nie zabezpieczy ciągłości i ważności polisy OC; 

5) gdy Przyjmujący zamówienie przeniósł swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy 

na osoby trzecie bez akceptacji Udzielającego zamówienia; 

6) gdy dane zawarte w ofercie Przyjmującego zamówienie okażą się nieprawdziwe. 

5. Umowa może zostać rozwiązana przez Przyjmującego zamówienie ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy Udzielający zamówienia zalega w zapłacie należności 

powyżej trzech miesięcy w stosunku do terminu płatności. 
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6. Umowa ulega rozwiązaniu, gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą 

odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy. 

 

§ 1 3  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Kwota za jeden osobodzień rehabilitacji wynosi ……………..…(kwota zaproponowana w postępowaniu ofertowym)…………… 

2. Warunki umowy zawarte pomiędzy Stronami mają charakter poufny. 

3. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu, 

podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

4. Wszystkie Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

5. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać 

polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spór rozstrzygać 

będzie sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy wskazane 

w § 1 ust. 1 umowy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWNIENIE 
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Załącznik nr 1 do umowy „Cennik usług zdrowotnych” 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj świadczeń 

Cena udzielenia 

świadczenia dla 

jednego pacjenta za 

jeden dzień (cena 

osobodnia) brutto 

1 udzielanie świadczeń zdrowotnych w 

zakresie rehabilitacji kardiologicznej w 

warunkach stacjonarnych w ramach 

opieki kompleksowej po zawale mięśnia 

sercowego 

 

2 udzielanie świadczeń zdrowotnych w 

zakresie rehabilitacji kardiologicznej w 

ośrodku lub oddziale dziennym w 

ramach opieki kompleksowej po zawale 

mięśnia sercowego 

 

 

 

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWNIENIE 
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