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1. ZAMAWIAJĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im.  Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,  KRS 
0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.  10 ust.1 oraz art.  39-46 Prawa 
zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  przejęcie  obowiązku  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  – 
pełnienia dyżurów lekarskich w wyszczególnionych poniżej komórkach organizacyjnych Szpitala 
Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie.

3.2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Szpitala i będzie zgodne
 z zasadami wiedzy lekarskiej,  obowiązującymi przepisami,  procedurami i standardami w danej 
dziedzinie medycyny oraz wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia

3.3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą przy wykorzystaniu bazy lokalowej, aparatury i sprzętu 
medycznego oraz środków transportu i łączności Szpitala

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących co najmniej 1 
pełne zadanie. Zadanie nr 1a i 1 b należy traktować łącznie.  

zadanie 1:
a: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżurów lekarskich - 
w oddziale neurologicznym I (z pododdziałem udarowym z wczesną rehabilitacją poudarową) - 
liczba łóżek: 44, wraz z udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć neurologicznej 
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 

b: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich
 w oddziale neurologicznym II (z pododdziałem udarowym z wczesną rehabilitacją poudarową) – 
liczba łóżek: 41, wraz z udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć neurologicznej  
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 1 wynosi: 13 667 h 40 min. 

zadanie 2: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich 
w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnej terapii (liczba łóżek – 38),
 wraz z udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć 
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 2 wynosi: 6833 h 50 min. 
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zadanie 3: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich 
w izbie przyjęć psychiatrycznej 
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 3 wynosi: 6833 h 50 min. 

zadanie 4: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich 
w oddziałach psychiatrycznych i odwykowych (liczba łóżek: 664)
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 4 wynosi: 6833 h 50 min. 

zadanie 5: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich 
w  Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej (w pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej, pracowni USG 
i pracowni tomografii komputerowej)
- w dni robocze: od godziny 18.00 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 5 wynosi: 6220h. 

3.5.Przyjmujący zamówienie w czasie trwania dyżuru udziela świadczeń zdrowotnych służących 
zachowaniu, przywracaniu bądź poprawie stanu zdrowia pacjentów, polegających w szczególności 
na: 
a) leczeniu i sprawowaniu opieki nad pacjentami oddziału 
b) diagnostyce pacjentów oddziału, w razie zaistnienia takie potrzeby
c) udzielaniu porad w izbie przyjęć, przyjmowaniu pacjentów na oddział w razie zaistnienia takiej 
potrzeby 
d) udzielania konsultacji w uzasadnionych przypadkach w innych oddziałach szpitalnych 
e) prowadzenia dokumentacji  medycznej  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 i procedurami 
f) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w zakładach opieki 
zdrowotnej 
g)  wykonywanie  innych  czynności  zaleconych  przez  Udzielającego  zamówienia  lub  też 
wynikające  z  procedur  obowiązujących u  Udzielającego zamówienie  bądź  zasad  udzielania 
świadczeń zdrowotnych określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przypadku dyżurów w pracowni RTG – wykonywanie zleconych badań pacjentom szpitala. 

Podstawa prawna: 

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. 
zm.)  

-Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DZ. U. 2008.136.857 z 
późn. zm). 

Kod CPV: 85140000-2 różne usługi w dziedzinie zdrowia, 85141000-9 usługi świadczone przez 
personel medyczny

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługi będące przedmiotem konkursu realizowane będą przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania 
umowy.
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5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.spełnią  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.1  ustawy  Prawo 
Zamówień Publicznych, dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.1.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2.

5.1.3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia spełnią wykonawcy, którzy dysponują potencjałem:
dla zadania 1 a i b:

lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia w zakresie  neurologii,
lub lekarzy w trakcie specjalizacji neurologicznej uprawnionych do samodzielnego pełnienia 
dyżurów  posiadających  doświadczenie  w  pracy  oddziale  neurologicznym  przez  okres  co 
najmniej 2 lat.

dla zadania 2:
lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych z 
przeszkoleniem w prowadzeniu zabiegów resuscytacyjno – reanimacyjnych,
lub lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych z przeszkoleniem w 
prowadzeniu zabiegów resuscytacyjno- reanimacyjnych uprawnionych do samodzielnego 
pełnienia dyżurów posiadających doświadczenie w pracy w oddziale chorób wewnętrznych 
przez okres co najmniej 2 lat.

dla zadania 3:
lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia z zakresu psychiatrii,
lub  lekarzy  w  trakcie  specjalizacji  psychiatrycznej  uprawnionych  do  samodzielnego 
pełnienia dyżurów posiadających doświadczenie w pracy w oddziale psychiatrycznym przez 
okres co najmniej 2 lat.

dla zadania 4:
lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia z zakresu psychiatrii,
lub  lekarzy  w  trakcie  specjalizacji  psychiatrycznej  uprawnionych  do  samodzielnego 
pełnienia dyżurów posiadających doświadczenie w pracy w oddziale psychiatrycznym przez 
okres co najmniej 2 lat,

....................................................................................................................................................................................  
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi - pełnienie dyżurów lekarskich
Szpital Neuropsychiatryczny im Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie

SZNSPZOZ.N-ZP-372-43/10

4



dla zadania 5:
lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia w zakresie radiologii,
lub  lekarzy  w  trakcie  specjalizacji  radiologicznej  uprawnionych  do  samodzielnego 
pełnienia  dyżurów  posiadających  doświadczenie  w  pracy  w  Zakładzie  Diagnostyki 
Radiologicznej przez okres co najmniej 2 lat.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i 
finansowej.

Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą:
posiadanie  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na 
warunkach  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  28  grudnia  2007  r.  w  sprawie 
obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  świadczeniodawcy  udzielającego  świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008.3.10), jednak nie mniejszego niż: 100 000 zł dla każdego z zadań 
(słownie: sto tysięcy złotych).

W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zadanie, powyższe wartości podlegają odpowiednio
sumowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.1.2, 5.1.3. i 5.1.4.dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie spełnia  na podstawie informacji zawartych w 
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1 SIWZ.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie  
spełnia na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ.

6.WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

6.1.1.Oświadczenia,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia  posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 
nr 2 do SIWZ).

6.1.2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.

6.1.3.Oświadczenia z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 
(załącznik nr 4 do siwz).

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
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wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ)

6.2.2.Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

6.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania  decyzji  właściwego  organu  –  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert.

6.2.4. Aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał 
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy,  wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.6.Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9  ustawy,  wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument 
lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie;  Dokumenty  o  których 
mowa w punkcie 6.2.5. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 6.2.5 podpunkcie b) 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami 
zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju , w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Ponadto do oferty należy dołączyć:
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6.4.1.Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
6.4.2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające je do podejmowania zobowiązań 
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych 
dokumentów.
6.4.3. Umowa spółki cywilnej – jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną.
6.4.4. Wyciąg z rejestru ZOZ prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego w razie przystąpienia do 
konkursu przez Zakład Opieki Zdrowotnej.

7.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.2.W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem, niezwłocznie potwierdzonym w formie 
pisemnej. Każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień lub informacji.

7.3.W przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  wykonawcę,  zamawiający 
domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

7.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Abramowicka 2
20-448 Lublin

fax: 81/7441079

7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
− Marek Domański - Z-ca Dyrektora ds opieki zdrowotnej  (tel. 81 744 30 61 wew. 322, 402)
− Magdalena Hałas - Kierownik Działu Służb Pracowniczych (tel.: 81 7443061 wew.418)
− Agnieszka Piotrowska - Specjalista ds Zamówień Publicznych  (tel.: 81 7443061 wew. 439)

7.6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z 
art 38 ust 1 pkt 1 oraz art. 38 ust 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.7. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia,  bez ujawniania źródła zapytania.  Treść 
wyjaśnień jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl

7.8.W uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem terminu  składania  ofert 
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę  specyfikacji, 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia i udostępnia ją na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości: 
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Nr zadania Kwota wadium Słownie:
1 5 400,00 zł Pięć tysięcy czterysta złotych
2 2 400,00 zł Dwa tysiące czterysta złotych
3 3 500,00 zł Trzy tysiące pięćset złotych
4 4 300,00 zł Cztery tysiące trzysta złotych
5 4 400,00 zł Cztery tysiące czterysta złotych
8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1/ pieniądzu
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3/ gwarancjach bankowych
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych
5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 
1158 z późn. zm.) 
8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek Zamawiającego  numer 
BANK  PEKAO  S.A.  III  O/LUBLIN  11124023821111000038958140  z  dopiskiem  „wadium– 
pełnienie dyżurów lekarskich”, a potwierdzenie polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Datą 
wniesienia wadium w formie pieniężnej jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.
Wadium wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniężna  powinno  być  dołączone  do  oferty  w  formie 
kserokopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Oryginał wadium wnoszonego 
w  innej  formie  należy  załączyć   do  oferty  w  osobnej  kopercie  :  opisanej  „wadium–  dostawa 
produktów leczniczych:.  Wadium wnoszone w formie  innej  niż  w pieniądzu powinno zawierać 
następujące elementy:
- określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji,

- określenie kwoty poręczenia lub gwarancji,

-wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji,

-wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji,

-  zapis,  że  poręczyciel/gwarant  zobowiązuje  się  bezwarunkowo  do  zapłaty  pełnej  kwoty 
zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,

- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji.

8.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Wykonawca wnoszący wadium w innej 
formie niż w pieniądzu musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną ofertą.
Wykonawca składający ofertę  jest  nią  związany przez  okres  60  dni,  licząc  od  upływu terminu 
składania ofert. 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 
zgodnie z pkt. 8.2  zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 
Zwrot lub utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo 
zamówień publicznych.

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni licząc od upływu terminu 
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do składania  ofert.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może  przedłużyć 
termin związania ofertą zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą 
zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby 
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być napisane na maszynie do pisania, komputerze, 
tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4. Dopuszcza się składanie kopii dokumentów np.: w formie odbitek kserograficznych. 
Wszystkie strony kopii dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę (w przypadku kopiowania obustronnego – obie strony).
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co 
do jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania w jego imieniu. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę 
lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8. Oferta cenowa winna być oparta na wzorze druku stanowiącym załącznik numer 1 do 
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo 
jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
10.9. Wszystkie pola i pozycje załączników winny być wypełnione, a w szczególności muszą 
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co 
do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
-oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
-na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH 

SzNSPZOZ.N-ZP-372-43/10

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod 
warunkiem pisemnego  powiadomienia  zamawiającego  o  wprowadzonej  zmianie  lub  wycofaniu 
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak 
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej 
złożoną  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione. 
Wykonawca  może  wycofać  już  złożoną  ofertę,  tylko  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 
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Zamawiający  może  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  żądania  zwrotu 
oferty,  złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności. 
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.

10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:

-  wszystkie  dokumenty  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji 
zastrzeżonych przez składającego.
- dokumenty niejawne (zastrzeżone) powinny być umieszczone na końcu oferty i oznaczone jako 
„ZASTRZEŻONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 25 października 2010 roku do godz. 9.00 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złożone w terminie uznaje się te, które 
znajdą się w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 9:00.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie 
zostało naruszone (traktowane jako odtajnione)  oraz oferty złożone po terminie  będą zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  25  października 2010  roku o  godz.  9.30 w 
siedzibie Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).

11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności  zawartych w ofertach.  Informacje zawarte  w pkt.  11.2.2.  i  11.2.3.  przekazane zostaną 
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Z 2002 r. Nr 97, 
poz.  1050,  z  2002  r.  Nr  144,  poz.  1204  oraz  z  2003  r.  Nr  137,  poz.  1302),  cena  wykonania 
zamówienia  obejmuje  wszystkie  elementy  składowe,  za  wykonanie  których  Zamawiający  jest 
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

13.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT
13.  1.  Oferty  odpowiadające  wymogom  formalnym  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej 
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ocenie.

13.2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art.  25 ust 1 ustawy, zawierające 
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie 
później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo termin składania ofert.

13.3. W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

13. 4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5 Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

13.6. Zamawiający,  w  celu  ustalenia  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy,  który nie złożył  wyjaśnień lub jeżeli  dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny 
ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie kryterium: 

Cena brutto (wartość) - 100 %
                                Wartość najniższa wśród ofert 

Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %

                                  Wartość danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

14.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
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- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację o 
których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem, zgodnie z zapisem punktu 7.2 
SIWZ. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych, jeżeli w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę.

15.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY
Nie dotyczy.

16.  ISTOTNE  DLA STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCYW TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

17.2. Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie 
przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia mają zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.2. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego:
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym ze oferty udostępnia się 
od chwili ich otwarcia.
- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje 
składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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18.8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.
18.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających na podstawie art. 
67 ust.1 pkt 6.
18.10.Zamawiający  przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany przepisów dotyczących podatku VAT,
2) zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy,
3) konieczności  zmiany lekarzy,  którzy zabezpieczają  pełnienie  dyżurów medycznych  zgodnie  z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ w trakcie realizacji niniejszej umowy,  przy czym w razie zmiany 
Przyjmujący zamówienie zapewnia, że umowa będzie wykonywana za pomocą lekarzy,  którzy 
spełniają wymagania wynikające z niniejszej umowy,

4) konieczności  dostosowania  świadczonych  usług  do  aktualnych  potrzeb  Udzielającego 
zamówienie w szczególności poprzez uwzględnienie w wymiarze (liczbie) dyżurów poziomu 
usług zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i mniejszej liczby pacjentów,

5) zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, lub wprowadzenia zmian 
korzystnych dla Udzielającego zamówienie.

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2 – Oświadczenie 
Załącznik numer 3 –Projekt umowy
Załącznik numer 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik numer 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Lublin, dnia 14 września 2010 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:.............................................. 
…...................................................................................................................................
Adres*...........................................................................................................................
tel.*................................................................................................................................
REGON*........................................................................................................................
NIP*...............................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję..........................................

w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin

W odpowiedzi na ogłoszenie na świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w Szpitalu 
Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, składamy ofertę na wykonanie 
przedmiotu zamówienia w zakresie:

zadanie  1a,  b
Szacunkowa 
liczba godzin
13 667 h 40 min

Stawka za 1 godzinę 
dyżuru netto

Wartość netto Wartość brutto

A B C=A x B D= C+ Podatek VAT
13667,67

w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 

zadanie  2
Szacunkowa 
liczba godzin
6833 h 50 min. 

Stawka za 1 godzinę 
dyżuru netto

Wartość netto Wartość brutto

A B C=A x B D= C+ Podatek VAT
6833,83
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 

zadanie  3
Szacunkowa 
liczba godzin
6833 h 50 min. 

Stawka za 1 godzinę 
dyżuru netto

Wartość netto Wartość brutto

....................................................................................................................................................................................  
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A B C=A x B D= C+ Podatek VAT
6833,83
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 

zadanie  4
Szacunkowa 
liczba godzin
6833 h 50 min. 

Stawka za 1 godzinę 
dyżuru netto

Wartość netto Wartość brutto

A B C=A x B D= C+ Podatek VAT
6833,83
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 

zadanie  5
Szacunkowa 
liczba godzin
6220h  

Stawka  za  1  godzinę 
dyżuru netto

Wartość netto Wartość brutto

A B C=A x B D= C+ Podatek VAT
6220
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 

1. Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wykonawcy:...................................

a w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o 
zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póź.zm./:
2.  Imię i  nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i  oznaczenia organu dokonującego 
wpisu:............................................................................................................

Oświadczamy, że:
1. akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2. akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy – Załącznik nr 3 
do SIWZ,

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień 
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,

4. zapoznaliśmy się  z  postanowieniami  umowy i  zobowiązujemy się,  w  przypadku  wyboru  naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3 
do SIWZ.

5. Przyjmujący  zamówienie  świadczy  usługi  korzystając  przez  czas  trwania  niniejszej  umowy 
bezpłatnie z bazy lokalowej i pomieszczeń będących własnością Szpitala.
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6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej 
umowy z wyłączeniem dopuszczalności powierzenia wykonywania obowiązków osobom trzecim i 
innym podmiotom. 

7. Oświadczamy,  iż wszystkie złożone przez nas dokumenty lub ich kopie są zgodne z  aktualnym 
stanem faktycznym i prawnym.

8. niniejsza  oferta  zawiera  na  stronach  nr  od.......................  do..............  informacje  stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

9. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

10. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

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

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

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

Na podstawie art 36 ust. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonania powierzy 
podwykonawcom:  .................................................................................................................................

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)
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Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 

reprezentant wykonawcy że:

uczestniczący w realizacji zamówienia - zadanie 1 a i b*   niżej wymienieni lekarze posiadający 
specjalizację I lub II stopnia w zakresie  neurologii lub lekarze w trakcie specjalizacji neurologicznej 
uprawnieni  do  samodzielnego  pełnienia  dyżurów  posiadający  doświadczenie  w  pracy  oddziale 
neurologicznym przez okres co najmniej 2 lat,  zabezpieczą pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale 
neurologicznym I (z pododdziałem udarowym z wczesną rehabilitacją poudarową) oraz w oddziale 
neurologicznym II (z pododdziałem udarowym z wczesną rehabilitacją poudarową) 
L.p. Imię  i  nazwisko  lekarza 

medycyny
Uprawnienia Nr prawa 

wykonywania 
zawodu

uwagi

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….

uczestniczący  w  realizacji  zamówienia  - zadanie  2*  niżej  wymienieni  lekarze  posiadający 
specjalizację I lub II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych z przeszkoleniem w prowadzeniu 
zabiegów resuscytacyjno – reanimacyjnych lub lekarze w trakcie specjalizacji w zakresie chorób 
wewnętrznych  z  przeszkoleniem  w  prowadzeniu  zabiegów  resuscytacyjno-  reanimacyjnych 
uprawnieni do samodzielnego pełnienia dyżurów posiadający doświadczenie w pracy w oddziale chorób 
wewnętrznych przez okres co najmniej 2 lat, zabezpieczą pełnienie dyżurów lekarskich w w oddziale 
chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnej terapii 
L.p. Imię  i  nazwisko  lekarza 

medycyny
Uprawnienia Nr prawa 

wykonywania 
zawodu

uwagi

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)
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uczestniczący  w  realizacji  zamówienia  - zadanie  3*  niżej  wymienieni  lekarze  posiadający 
specjalizację I lub II stopnia z zakresu psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji psychiatrycznej 
uprawnieni  do  samodzielnego  pełnienia  dyżurów,  posiadający  doświadczenie  w  pracy  w  oddziale 
psychiatrycznym przez okres co najmniej 2 lat, zabezpieczą pełnienie dyżurów lekarskich w pełnienie 
dyżurów lekarskich w izbie przyjęć psychiatrycznej 
L.p. Imię  i  nazwisko  lekarza 

medycyny
Uprawnienia Nr prawa 

wykonywania 
zawodu

uwagi

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)

uczestniczący  w  realizacji  zamówienia  - zadanie  4*  niżej  wymienieni  lekarze  posiadający 
specjalizację I lub II stopnia z zakresu psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji psychiatrycznej 
uprawnieni  do  samodzielnego  pełnienia  dyżurów,  posiadający  doświadczenie  w  pracy  w  oddziale 
psychiatrycznym  przez  okres  co  najmniej  2  lat,  zabezpieczą  pełnienie  dyżurów lekarskich  w   w 
oddziałach psychiatrycznych i odwykowych
L.p. Imię  i  nazwisko  lekarza 

medycyny
Uprawnienia Nr prawa 

wykonywania 
zawodu

uwagi

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)

....................................................................................................................................................................................  
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uczestniczący  w  realizacji  zamówienia  -  zadanie  5*   niżej  wymienieni  lekarze  posiadający 
specjalizację I lub II stopnia w zakresie radiologii  lub lekarze w trakcie specjalizacji radiologicznej 
uprawnieni  do  samodzielnego  pełnienia  dyżurów  posiadający  doświadczenie  w  pracy  w  Zakładzie 
Diagnostyki Radiologicznej przez okres co najmniej 2 lat, zabezpieczą pełnienie dyżurów lekarskich 
w  Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej (w pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej, pracowni USG 
i pracowni tomografii komputerowej)
L.p. Imię  i  nazwisko  lekarza 

medycyny
Uprawnienia Nr prawa 

wykonywania 
zawodu

uwagi

* należy wypełnić i podpisać tabelę dla zadań, na które składana jest oferta

………………………, dnia…………                                                 ………….…………………….
                                                                                                           (podpis osoby / osób uprawnionych)
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Załącznik nr 3 

UMOWA  nr SZNSPZOZ.N-DSP-    ......./2010 
zawarta w dniu.......................................roku

pomiędzy
Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki  Zdrowotnej  w Lublinie z siedzibą przy ul.  Abramowickiej 2, wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego  pod  numerem  0000004020,  NIP:  946-21-60-056,  REGON:  431019046,  zwanym  dalej 
„Udzielającym zamówienie”, 
reprezentowanym przez 

Dyrektora Edwarda Lewczuka
a
.................................................................................................................................................................
zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

§ 1
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń 

zdrowotnych,  polegających  na  pełnieniu  jednoosobowych  dyżurów  lekarskich  w  Szpitalu 
Neuropsychiatrycznym  w  zakresie  zadania  ...............................(zadanie  nr  .....)  określonego  na 
podstawie załącznika nr 1.

2. Świadczenia  zdrowotne  udzielane  będą  wyłącznie  przez  personel  lekarski  posiadający 
odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia  wymagane  w pkt.  5.1.3.  SIWZ oraz  w odpowiednich 
przepisach  prawa, w tym co najmniej: 

1) dyplom ukończenia uczelni medycznej, potwierdzający nadanie tytułu lekarza medycyny,
2) specjalizację z odpowiedniego zakresu medycyny I lub II stopnia,
3) jeżeli  lekarz  jest  w  trakcie  robienia  specjalizacji  uprawnienie  do  samodzielnego  pełnienia 

dyżurów  oraz  akceptację  ordynatora  oddziału  i  Dyrektora  Udzielającego  zamówienie  oraz 
doświadczenie pracy w :
a) oddziale  neurologicznym przez  okres  co  najmniej  2  lat,  jeżeli  przedmiotem umowy jest 

zadanie 1,
b) oddziale chorób wewnętrznych przez okres co najmniej 2 lat, jeżeli  przedmiotem umowy 

jest zadanie nr 2,
c) oddziale  psychiatrycznym przez okres  co najmniej  2  lat,  jeżeli  przedmiotem umowy jest 

zadanie 3 lub 4,
d) Zakładzie  Diagnostyki  Radiologicznej przez  okres  co  najmniej  2  lat,  jeżeli  przedmiotem 

umowy jest zadanie 5,
4) posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza,
5) posiadający aktualne badania profilaktyczne,
6) posiadający pieczątkę z  numerem identyfikacyjnym prawa wykonywania  zawodu,  zgodnie   z 

obowiązującymi przepisami prawa.
3. Przyjmujący zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych wykonuje czynności służące 

zachowaniu, przywracaniu bądź poprawie stanu zdrowia pacjentów,  zgodnie z załącznikiem nr 1 
polegające w szczególności na: 
1) leczeniu i sprawowaniu opieki nad pacjentami oddziału,
2) diagnostyce pacjentów oddziału, w razie zaistnienia takie potrzeby,
3) udzielaniu porad w izbie przyjęć, przyjmowaniu pacjentów na oddział w razie zaistnienia takiej 

potrzeby,
4) udzielaniu konsultacji w uzasadnionych przypadkach w innych oddziałach szpitalnych.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się ponadto do: 

....................................................................................................................................................................................  
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1) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 i procedurami,

2)  prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w zakładach opieki 
zdrowotnej,

3)  wykonywania  innych  czynności  zleconych  przez  Udzielającego  zamówienie  lub  też 
wynikających  z  procedur  obowiązujących  u  Udzielającego  zamówienie  bądź 
stanowiących zasady udzielania świadczeń zdrowotnych określone przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

§ 2
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienie.
2. Dyżur lekarski należy zakończyć przekazaniem raportu o udzielonych świadczeniach

1) w dni powszednie: Zastępcy Dyrektora ds opieki zdrowotnej,  
2) w niedziele, w święta, dni wolne od pracy: osobie, która wyznaczona została do pełnienia dyżuru 

w dniu następnym.

§ 3
1. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest  realizować przedmiot  umowy  zgodnie  z  zasadami  i 

warunkami obowiązującymi u Udzielającego zamówienie na podstawie kontraktu zawartego z 
Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych, o których mowa w załączniku nr 2.

2. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  udokumentować  Udzielającemu  zamówienie 
spełnienie  wymagań,  o  których  mowa   w  § 1 ust. 2 przed przystąpieniem lekarza do wykonywania 
przedmiotu umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do nadzorowania i kontroli wykonywania przedmiotu umowy przez 
osoby,  którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy. 

4. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do udostępniania Przyjmującemu zamówienie wszelkich 
informacji niezbędnych do należytego wykonywania niniejszej umowy.

5. Przyjmujący zamówienie  ponosi  odpowiedzialność  za  wszystkie  szkody powstałe  w  związku  z 
wykonywaniem niniejszej umowy.

6. Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do wykonywania umowy za pomocą innych osób. Jeżeli 
przyjmujący  zamówienie  przy  wykonywaniu  umowy  posługuje  się  innymi  osobami  jest  on 
odpowiedzialny za działania i zaniechania i za należyte wykonywanie obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy przez te osoby.

§  4
1. Przyjmujący zamówienie przygotowuje i przedkłada do akceptacji Udzielającemu zamówienie 

miesięczny  harmonogram  pracy  do  25  dnia  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc,  w  którym 
udzielane  mają  być  świadczenia  zdrowotne  będące  przedmiotem  niniejszej  umowy  ze 
wskazaniem liczby godzin  i  danych  lekarzy,  którzy  mają  pełnić  dyżury  lekarskie  w  danym 
miesiącu.

2. Osobą uprawnioną do akceptacji harmonogramu (i ewentualnych dokonanych w nim zmian) ze 
strony Udzielającego zamówienie  jest  zastępca dyrektora  ds opieki  zdrowotnej  lub ordynator 
danego oddziału.

3. Każda  ze  stron  zobowiązana  jest  poinformować  drugą  stronę  z  co  najmniej  24  -  godzinnym 
wyprzedzeniem  o  wystąpieniu  okoliczności  –  po  którejkolwiek  ze  stron  –  skutkujących 
koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie pracy. Niezależnie od zmiany harmonogramu 
pracy Przyjmujący zamówienie jest każdorazowo zobowiązany do zapewnienia dyżuru lekarskiego 
w danym dniu.

§ 5
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych zgodnie z aktualnym

stanem  wiedzy  medycznej,  ogólnie  przyjętymi  zasadami  etyki  zawodowej  i  należytą
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starannością, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków Udzielającego zamówienia,
niezbędnych do udzielania pomocy medycznej.

2. Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej i innych środków niezbędnych do udzielania
świadczeń zdrowotnych określa załącznik numer 3 do umowy.

3. Przyjmujący zamówienie  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność za  ordynowanie  leków,  wyrobów
medycznych i  stosowanie  procedur  medycznych  w trakcie  wykonywania  obowiązków będących 
przedmiotem umowy.

4. Przyjmujący  zamówienie  w  czasie  realizacji  postanowień  niniejszej  umowy  nadzoruje  pracę
średniego personelu Udzielającego zamówienie, zatrudnionego w oddziale i w tym celu wydaje
stosowne polecenia i kontroluje ich wykonywanie. 

§ 6
Realizacja  świadczeń  zdrowotnych  będących  przedmiotem  zamówienia  będzie  koordynowana  i 
nadzorowana bezpośrednio przez ordynatora oddziału, kierownika komórki organizacyjnej pośrednio, w 
zakresie  organizacji  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  również  przez  zastępcę  dyrektora  ds  opieki 
zdrowotnej Udzielającego zamówienie.

§ 7
1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  poddania  się  kontroli  Udzielającego  zamówienie, 

organów  zewnętrznych  upoważnionych  ustawowo  do  kontrolowania  jednostki,  a  w  szczególności 
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie:
1) sposobu i jakości udzielania świadczeń,
2) gospodarowania  użytkowanym sprzętem,  aparaturą  medyczną  i  innymi  środkami  niezbędnymi  

do udzielania świadczeń zdrowotnych,
3) racjonalnego i oszczędnego gospodarowania lekami i wyrobami medycznymi,
4) prowadzonej dokumentacji medycznej i statystycznej.

2. Udzielający  zamówienia  uprawniony  jest  do  przedstawiania  zaleceń  Przyjmującemu  zamówienie  
w zakresie przeprowadzonych działań kontrolnych

3. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  wykonania  zaleceń  pokontrolnych,  
o których mowa w ust. 2.

§ 8
Przyjmujący zamówienie  jest  zobowiązany do  posiadania  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej 
przez cały okres obowiązywania umowy za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem usług medycznych 
określonych  w §  1  umowy na  warunkach określonych w rozporządzeniu  Ministra  Finansów z  dnia  28 
grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008.3.10) jednak nie mniejszego niż: 100 000 zł dla 
każdego  z  zadań  (słownie:  sto  tysięcy  złotych) –  pod  rygorem  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym. 

§ 9
Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub  ich 
rodzin  z  tytułu  wykonywania  świadczeń  będących  przedmiotem  mniejszej  umowy  pod  rygorem 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji organizacyjnych oraz 

wszelkich  innych  ustaleń  dotyczących  Udzielającego  zamówienie  nie  podanych  do  wiadomości 
publicznej.

2. W  przypadku  naruszenia  postanowień  niniejszego  paragrafu  umowy  Udzielający  zamówienia  może 
rozwiązać  umowę  w  trybie  natychmiastowym  oraz  wystąpić  o  odszkodowanie  na  zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym.

§ 11
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1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania.
2. Umowa  ulega  rozwiązaniu  z  upływem  czasu,  na  który  została  zawarta,  chyba,  że  zajdą 

okoliczności,  za  które  strony  nie  ponoszą  odpowiedzialności,  a  które  uniemożliwiają  dalsze 
wykonywanie umowy.

3. Umowa  może  zostać  rozwiązana  w  każdym  czasie  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego 

4. Umowa  może  zostać  rozwiązana  ze  skutkiem  natychmiastowym  bez  zachowania  okresu 
wypowiedzenia  poprzez  oświadczenie  jednej  ze  stron  w  razie  nienależytego  wykonywania 
umowy przez drugą stronę.

5. Umowa  może  zostać  rozwiązana  ze  skutkiem  natychmiastowym  bez  zachowania  okresu 
wypowiedzenia także w przypadku:
1) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Przyjmującego zamówienie,
2) nieudokumentowania przez Przyjmującego zamówienie:

a) zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w terminie 14 dni od daty 
podpisania umowy,

b) zawarcia nowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie 14 dni 
od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy od odpowiedzialności cywilnej przedłożonej 
Udzielającemu zamówienie przy zawarciu niniejszej umowy.

6. Rozwiązanie  umowy ze  skutkiem natychmiastowym jest  możliwe  w terminie  45  dni  od  dnia 
zaistnienia przesłanek wskazanych w umowie i wywiera skutek na przyszłość.

§ 12
1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu udzielania świadczeń określonych umową

 w wysokości ….....................zł  brutto (słownie: ......) za jedną godzinę dyżuru,
2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych.
3. Należność za wykonane świadczenia zdrowotne objęte przedmiotem umowy będzie rozliczana 

na podstawie faktury VAT lub rachunku w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Udzielającemu 
zamówienie  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  lub  rachunku,  z  dołączonym  i 
zaakceptowanym raportem sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik numer .... do 
niniejszej umowy, potwierdzonym  przez ordynatora oddziału.

4. Udzielający  zamówienia  dokona  sprawdzenia  przedstawionego  raportu  pod  względem 
merytorycznym  w  ciągu  5  dni  roboczych  od  dnia  jego  złożenia  w  siedzibie  Udzielającego 
zamówienie i dokona lub nie jego akceptacji.

5. W przypadku braku akceptacji raportu przez Udzielającego zamówienie, strony są zobowiązane  
do niezwłocznego wyjaśnienia wątpliwości  i  ewentualnej  korekty raportu i  wystawionej  faktury 
VAT lub rachunku.

6. Płatność należności dokonywana będzie na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie wskazany w 
fakturze VAT lub  rachunku. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Udzielającego zamówienie.
8. Wierzytelności  wynikające  z  niniejszej  umowy  nie  mogą  być  przenoszone  na  osoby  trzecie  bez 

pisemnej zgody Udzielającego zamówienie.

§ 13
1. Strony  przewidują  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  następujących 

przypadkach:
1) zmiany przepisów dotyczących podatku VAT,
2) zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy,
3)  konieczności  zmiany  lekarzy,  którzy  zabezpieczają  pełnienie  dyżurów  medycznych  zgodnie  z 
załącznikiem nr  2  do  SIWZ  w trakcie  realizacji  niniejszej  umowy,   przy czym w razie  zmiany 
Przyjmujący  zamówienie  zapewnia,  że  umowa  będzie  wykonywana  za  pomocą  lekarzy,  którzy 
spełniają wymagania wynikające z niniejszej umowy,
4)  konieczności  dostosowania  świadczonych  usług  do  aktualnych  potrzeb  Udzielającego 
zamówienie  w  szczególności  poprzez  uwzględnienie  w  wymiarze  (liczbie)  dyżurów  poziomu 
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usług zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i mniejszej liczby pacjentów,
5) zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, lub wprowadzenia zmian 
korzystnych dla Udzielającego zamówienie.

2. Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  treści  umowy,  dopuszczalne w świetle  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zmiana  danych  teleadresowych  stron  wymaga  niezwłocznego  pisemnego  powiadomienia  drugiej 
strony umowy i nie stanowi zmiany umowy.  W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma 
wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje skutecznie doręczone.

§ 14
1. Spory  wynikłe  na  tle  niniejszej  umowy  rozpatrywane  będą  przez  właściwy  sąd  według 

siedziby Udzielającego zamówienia.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy stanowiącej jej integralną część:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, 
2. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie - załącznik nr 2,
3. Zasady użytkowania sprzętu, aparatury  medycznej oraz innych środków  niezbędnych  

do udzielania świadczeń zdrowotnych - załącznik nr 3,
4. Harmonogram udzielania świadczeń – plan - załącznik nr 4,
5. Harmonogram realizacji udzielonych świadczeń – załącznik nr 5,
6. Załącznik nr 2 do SIWZ.

  

   Przyjmujący zamówienie          Udzielający zamówienie
........................................................ ........................................................
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Załącznik Nr 1 do umowy nr......................

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  przejęcie  obowiązku  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  – 
pełnienia dyżurów lekarskich w wyszczególnionych poniżej komórkach organizacyjnych Szpitala 
Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Szpitala i będzie zgodne
 z zasadami wiedzy lekarskiej,  obowiązującymi przepisami,  procedurami i standardami w danej 
dziedzinie medycyny oraz wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia

3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą przy wykorzystaniu bazy lokalowej, aparatury i sprzętu 
medycznego oraz środków transportu i łączności Szpitala

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących co najmniej 1 
pełne zadanie. Zadanie nr 1a i 1 b należy traktować łącznie.  

zadanie 1:
a: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżurów lekarskich - 
w oddziale neurologicznym I (z pododdziałem udarowym z wczesną rehabilitacją poudarową) - 
liczba łóżek: 44, wraz z udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć neurologicznej 
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 

b: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich
 w oddziale neurologicznym II (z pododdziałem udarowym z wczesną rehabilitacją poudarową) – 
liczba łóżek: 41, wraz z udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć neurologicznej  
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 1 wynosi: 13 667 h 40 min. 

zadanie 2: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich 
w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnej terapii (liczba łóżek – 38),
 wraz z udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć 
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 2 wynosi: 6833 h 50 min. 

zadanie 3: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich 
w izbie przyjęć psychiatrycznej 
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 3 wynosi: 6833 h 50 min. 

zadanie 4: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich 
w oddziałach psychiatrycznych i odwykowych (liczba łóżek: 664)
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 4 wynosi: 6833 h 50 min. 
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zadanie 5: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich 
w  Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej (w pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej, pracowni USG 
i pracowni tomografii komputerowej)
- w dni robocze: od godziny 18.00 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 5 wynosi: 6220h. 

3.5.Przyjmujący zamówienie w czasie trwania dyżuru udziela świadczeń zdrowotnych służących 
zachowaniu, przywracaniu bądź poprawie stanu zdrowia pacjentów, polegających w szczególności 
na: 
a) leczeniu i sprawowaniu opieki nad pacjentami oddziału 
b) diagnostyce pacjentów oddziału, w razie zaistnienia takie potrzeby
c) udzielaniu porad w izbie przyjęć, przyjmowaniu pacjentów na oddział w razie zaistnienia takiej 
potrzeby 
d) udzielania konsultacji w uzasadnionych przypadkach w innych oddziałach szpitalnych 
e) prowadzenia dokumentacji  medycznej  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 i procedurami 
f) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w zakładach opieki 
zdrowotnej 
g)  wykonywanie  innych  czynności  zaleconych  przez  Udzielającego  zamówienia  lub  też 
wynikające  z  procedur  obowiązujących u  Udzielającego zamówienie  bądź  zasad  udzielania 
świadczeń zdrowotnych określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przypadku dyżurów w pracowni RTG – wykonywanie zleconych badań pacjentom szpitala. 

Podstawa prawna: 

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. 
zm.)  
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Załącznik Nr 2  umowy nr ...............

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza

1. Obowiązki  lekarza  dyżurnego  pełni  lekarz  udzielający  świadczeń  zdrowotnych  na  podstawie 
zawartej  umowy z  Przyjmującym zamówienie  zgodnie  z  ustalonym zakresem obowiązków oraz 
harmonogramem zatwierdzonym przez Udzielającego Zamówienia.

2. Kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Opieki zdrowotnej 
Udzielającego zamówienie.

3. Lekarz współpracuje w celu realizacji  świadczeń z innymi lekarzami Przyjmującego zamówienie 
oraz pracownikami  etatowymi Udzielającego zamówienie i  odpowiada w całości  za realizowane 
świadczenia.  Lekarz  zobowiązany  jest  znać  i  przestrzegać  obowiązujące  ustawodawstwo   w 
zakresie  służby  zdrowia  oraz  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  oraz  wewnętrzne  instrukcje, 
regulaminy,  zarządzenia  i  procedury obowiązujące w Szpitalu  Neuropsychiatrycznym,  przepisy i 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.

4. Lekarz zobowiązany jest:
a) dbać o powierzone mu przez Udzielającego Zamówienie mienie,
b) przestrzegać tajemnicy służbowej, zasad etyki i deontologii lekarskiej przestrzegać ustalonych 

godzin świadczenia usług medycznych wg harmonogramu, 
5. Do obowiązków lekarza w czasie udzielania świadczenia zdrowotnego należy:

a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu wykonywania przedmiotowej umowy zgodnie z 
zasadami wiedzy lekarskiej i obowiązującymi standardami w danej dziedzinie medycyny,

b) udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. konsultacji w innych oddziałach),
c) współpraca  z  innymi  lekarzami  (Przyjmującego  zamówienie)  oraz  etatowymi  pracownikami 

udzielającego zamówienie w celu realizacji zadań przewidzianych umową,
d) nadzór nad pracą podległego personelu medycznego,
e) bezzwłoczne  udanie  się  na  wezwanie  personelu  medycznego  do  chorych  wymagających

pomocy,
f) udzielanie  informacji  pacjentom  lub  ich  najbliższej  rodzinie  (opiekunom  ustawowym)  o 

stanie ich zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Kartą Praw Pacjenta,
6. Przyjmujący zamówienie ma prawo skierowania pacjenta do innego ośrodka szpitalnego  jeśli nie 

ma możliwości udzielenie świadczenia zdrowotnego określonego rodzaju w siedzibie Udzielającego 
zamówienie,  a  powyższe  mogłoby się  przyczynić  do  poprawy stanu  zdrowia  pacjenta.  Koszty 
transportu ponosi w takim przypadku Udzielający zamówienia.

7. Przed zakończeniem udzielania świadczeń zdrowotnych do obowiązków lekarza należy:
a) poinformowanie  Udzielającego zamówienie o wszystkich zauważonych podczas udzielania 

świadczeń zdrowotnych przypadkach naruszenia dyscypliny, nie stosowania się  do zarządzeń i 
instrukcji przez podległy personel oraz o zajściach wywołanych przez pacjentów ustnie lub 
przez złożenie meldunku w księdze raportów,

b) sprawdzenie  czy  zgłosił  się  lekarz  -  zmiennik.  Lekarzowi  nie  wolno  opuścić  miejsca 
udzielania świadczeń zdrowotnych mimo formalnego zakończenia czasu udzielania świadczeń 
zdrowotnych,  jeśli  nie  zgłosił  się  zmiennik,  chyba  że  uzyska  na  to  zgodę  Dyrektora 
Szpitala.
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Załącznik Nr 3 do umowy.....................

ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTU, APARATURY MEDYCZNEJ
 ORAZ INNYCH ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH.

1. Przyjmujący zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z:
a) bazy  lokalowej  Udzielającego  zamówienia,  w  tym  z  pomieszczeń  ambulatoryjnych   i 

pomieszczeń socjalnych,
b) aparatury i sprzętu medycznego będącego własnością (w używaniu) Udzielającego zamówienia,
c) ze środków transportowych (podmiotów z którymi Udzielający zamówienia podpisał umowę),
d) leków i materiałów opatrunkowych Udzielającego zamówienia.

2. Korzystanie  ze  środków wymienionych  w  pkt  l  może  odbywać  się  w  zakresie  niezbędnym  do 
udzielania zleconych umową świadczeń zdrowotnych.

3. Konserwacja i  naprawy sprzętu,  o którym mowa w pkt  l  odbywa się na koszt  Udzielającego 
zamówienie.

4. Przyjmujący zamówienie  nie  może  wykorzystywać  środków,  o  których  mowa  w niniejszym 
załączniku na cele odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych, chyba, że odpłatność wynika z 
przepisów Udzielającego zamówienia i jest pobierana na jego konto.

5. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada za skutki awarii powstałej w czasie użytkowania wadliwej 
aparatury Udzielającego zamówienie w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

6. Przyjmujący  zamówienie  ma  obowiązek  sprawdzenia  stan  sprawności  aparatury  przed  jej 
użyciem,  a jeśli  awaria aparatury powstanie  w trakcie  udzielania  zamówienia na świadczenia 
zdrowotne  ma  obowiązek  podjęcia  wszelkich  działań,  które  zminimalizują  negatywne  skutki  tej 
awarii dla zdrowia pacjenta.
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Załącznik Nr 4 do umowy.................

Oddział ....................... ................     miesiąc.............................................. 20.....r.
HARMONOGRAM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ – PLAN 

Miesiąc Dzień tygodnia Godziny
od - do imię i nazwisko lekarza pełniącego dyżur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

............................................. .............................................              ............................................. 
podpis Przyjmującego zamówienie         podpis udzielającego zamówienie                       podpis ordynatora

                                   
             zastępcy dyrektora ds opieki zdrowotnej
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Załącznik Nr 5 do umowy.................

HARMONOGRAM REALIZACJI UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ

harmonogram Suma godzin pełnionego dyżuru 

Miesiąc, 
rok

Godziny
od - do

imię i nazwisko lekarza 
pełniącego dyżur

 w dni 
powszednie 

 w dni wolne, 
niedziele i święta 

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

30
31

............................................. .............................................              ............................................. 
podpis Przyjmującego zamówienie         podpis udzielającego zamówienie                       podpis ordynatora

                               zastępcy dyrektora ds opieki zdrowotnej
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Załącznik nr 4
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając  ofertę  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego oświadczam,  jako  upoważniony 
reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;

− posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;
2. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

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

Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                                  …………………….
                                                                                                                            (podpis)

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego

....................................................................................................................................................................................  
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Załącznik nr 5
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 
reprezentant  wykonawcy,  iż  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j .Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Art. 24.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  z 
wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie 
społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko-
nania decyzji właściwego organu;

4) osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób wykonujących 
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób wykonujących 
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu prawomocnie  skazano za  przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo 
udziału  w zorganizowanej  grupie  albo  związku mającym na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
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przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo 
skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko  prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe,  wobec których  sąd orzekł  zakaz ubiegania  się  o  zamówienia,  na  podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w  dokonywaniu  tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 
pkt.2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą;     

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

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

Tel. .................................................... fax. .............................................................
3Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
4Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)

3  Dotyczy spółek prawa handlowego
4  Dotyczy spółek prawa handlowego
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