
 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie 

dyżurów lekarskich w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym SP 

ZOZ w Ciechocinku 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Konkurs ofert będzie prowadzony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o 

działalności leczniczej / Dz. U. 2018r. poz. 2190 /  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy – pełnienie 

dyżurów lekarskich  w 22 Wojskowym  Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym  SPZOZ w 

Ciechocinku. 

2. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje 

okres od dnia 01.03.2020r. do dnia 31.12.2022r.  

 

III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 

OFERTY 

§ 3 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy dysponują odpowiednimi 

kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych w 

zakresie objętym postępowaniem konkursowym. 

§ 4 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu według załączonego wzoru wraz z 

wymaganymi przez Udzielającego zamówienie dokumentami. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty. 

3. Poprawki mogą być dokonane tylko przez przekreślenie błędnego zapisu, umieszczenie 

obok niego treści poprawnej i opatrzenie podpisem osoby dokonującym korekty. 

 



§ 5 

1. W celu uznania, że oferta spełnia warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, 

oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1/ kserokopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, 

2/ kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru praktyk lekarskich, 

3/ kserokopię prawa wykonywania zawodu, 

4/ kserokopię umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

5/ opis pracy zawodowej /nie dotyczy osób zatrudnionych w 22 WSzUR SP ZOZ w 

Ciechocinku/. 

2. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone przez oferenta „za zgodność z 

oryginałem”  

§ 6 

Oferent umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z 

napisem: 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżurów lekarskich .” wraz z 

dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 26.02.2020r. godz. 10,00 .” 

§ 7 

1. Oferent może wprowadzić zmianę lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli na piśmie powiadomi 

Udzielającego zamówienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

2. W przypadku wycofania oferty, oferent składa pisemne oświadczenie, że wycofuje ofertę. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty oferent umieszcza w zamkniętej kopercie, na której 

umieszcza napis: 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie  dyżurów lekarskich  

wycofanie oferty” wraz z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 26.02.2020r.  godz. 10,00 .” 

3. W przypadku zmiany oferty lub złożenia nowych dokumentów przez oferenta, oferent składa 

pisemne oświadczenie, że zmienia ofertę lub składa nowe dokumenty. Oświadczenie o zmianie 

oferty, zmienioną ofertę lub nowe dokumenty oferent umieszcza w zamkniętej kopercie, na 

której zamieszcza napis: 

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżurów lekarskich.– 

zmiana oferty” oraz dopisek „Nie otwierać przed dnie 26.02.2020r. godz. 10,00 .” 

 



4. Oferent nie może wycofać złożonej oferty, wprowadzić zmian do złożonej oferty ani 

składać nowych dokumentów po terminie składania ofert.  

§ 8 

1. Oferty należy składać w kancelarii 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku ul. Wojska Polskiego 5 pok. nr 13 - budynek 

Administracji Szpitala. 

2. Formularze ofert dostępne są w Dziale  Kadr i Płac pok.  nr 2 – budynek Administracji 

Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala www.22wszur.pl 

3. Oferty przesłane do Udzielającego zamówienie drogą pocztową będą traktowane jako 

złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienie przed terminem oznaczonym 

w ogłoszeniu. 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

§ 9 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

V. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE 

§ 10 

1. W celu przeprowadzenia konkursu udzielający zamówienie powołuje komisję konkursową. 

2. Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest: 

1/ jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia, 

2/ osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

3/ osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba 

związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w 

stosunku nadrzędności służbowej. 

3.Dyrektor Szpitala w sytuacji, o której mowa w ust.1 dokonuje wyłączenia i powołuje nowego 

członka komisji konkursowej. 

§ 11 

1.Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno 

następujących czynności: 

1/ stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 

 



2/ ustala, które oferty wpłynęły w terminie, 

3/ otwiera koperty z ofertami, 

4/ ustala, które z ofert spełniają warunki określone w konkursie, 

5/ odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w konkursie, 

6/ przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez    oferentów, 

7/ wybiera najkorzystniejszą ofertę przy zastosowaniu ustalonych kryteriów  

albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 

2. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, z 

wyjątkiem czynności określonych w ust. 1 pkt 1, 2 ,3 i 6. 

3. Komisja konkursowa podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów. 

4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za lub 

przeciw uchwale.  

5. W sprawach nie uregulowanych „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” decyzje 

podejmuje przewodniczący komisji konkursowej. 

§ 12 

1. Komisja konkursowa odrzuca ofertę: 

a/ złożoną przez oferenta po terminie, 

b/ zawierającą nieprawdziwe informacje, 

c/ jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny za 

udzielanie świadczeń zdrowotnych, 

d/ jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e/ jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

f/ jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną, 

g/ jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w 

przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, 

 

 



h/ złożoną przez oferenta, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie 

postępowania, została rozwiązana przez Szpital umowa o udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia, w trybie 

natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie oferenta. 

2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1 dotyczą tylko części oferty, ofertę można 

odrzucić w części dotkniętej brakiem. 

§ 13 

W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta 

zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym 

terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

§ 14 

1. Dyrektor unieważnia postępowanie konkursowe gdy: 

1/ nie wpłynęła żadna oferta, 

2/ wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3/ odrzucono wszystkie oferty, 

4/ kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Szpital przeznaczył na 

finansowanie udzielania świadczeń zdrowotnych, 

5/ nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

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

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja 

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

warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

§ 15 

1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania konkursowego, komisja konkursowa 

ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. 

2. Konkurs wygrywa oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. 

3. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja 

konkursowa ulega rozwiązaniu. 

 

 

 



§ 16 

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

1/ oznaczenie miejsca i czasu konkursu, 

2/ imiona i nazwiska członków komisji konkursowej  

3/ wykaz zgłoszonych ofert, 

4/ wykaz ofert odpowiadających warunkom konkursu, 

5/ wykaz ofert nie odpowiadających warunkom określonym w konkursie lub zgłoszonych po 

terminie, 

6/ wyjaśnienia i oświadczenia oferentów, 

7/ wskazanie najkorzystniejszej oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta 

– wraz z uzasadnieniem, 

8/ ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej, 

9/ wzmiankę o odczytaniu protokołu, 

ŚRODKI ODWOŁAWCZE 

§ 17 

1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad 

przeprowadzenia postępowania konkursowego, przysługują środki odwoławcze i skarga. 

2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 

1/ wybór trybu postępowania, 

2/ nie dokonanie wyboru świadczeniodawcy, 

3/ unieważnienie postępowania konkursowego. 

§ 18 

1. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może 

złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania 

zaskarżonej czynności. 

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z 

treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 



3. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania 

i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga 

uzasadnienia. 

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozpatrzeniu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala. 

6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja konkursowa powtarza zaskarżoną czynność. 

§ 19 

1. Oferent może wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o 

rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 

Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie 

odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu 

jego rozpatrzenia. 

VI. OTWARCIE OFERT 

§ 20 

Otwarcie ofert nastąpi dnia  18.02.2020r. o godz. 10,00 w budynku Administracji pok. Nr 3  

 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

§ 21 

1. Komisja konkursowa dokonując oceny i dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty stosuje 

następujące kryteria: 

1. kwalifikacje oferenta – 20 % 

2. doświadczenie oferenta – 20 % 

3. cena – 60 % 

2.  Komisja konkursowa wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczanych 

w oparciu o ustalone kryteria. 

 

a/ Kryterium  - cena 

Maksymalna ilość 60 pkt otrzyma oferta Przyjmującego zamówienie , który zaoferuje 

najniższą cenę.  

b/  Kryterium doświadczenie zawodowe. 

  Oferty ocenione będą punktowo.  Maksymalną ilość 20 punktów otrzyma oferta 

Przyjmującego zamówienie , który posiada najdłuższe doświadczenie zawodowe: 

 - brak doświadczenia w zakresie świadczenia , którego dotyczy oferta do 1 roku – 1 pkt 

 



 - doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia, którego dotyczy oferta od 1 roku 

do 6 lat – 5 pkt, 

 - doświadczenie zawodowe w zakresie świadczeń, którego dotyczy oferta powyżej 6 lat 

– 20 pkt 

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

§ 22 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  28.02.2020r.  

2. Z oferentem wybranym w wyniku konkursu zostanie podpisana umowa na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Ciechocinek dnia …..................... 

 

22 Wojskowy Szpital 

Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SPZOZ 

 87-720 Ciechocinek 

ul. Wojska Polskiego 5 

 

OFERTA  

na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich 

 

I. Dane oferenta: 

1. Imię i nazwisko oferenta ............................................................................................ 

2. Adres ......................................................................................................................... 

3. Nr telefonu ................................................................................................................. 

4. Nr REGON ................................................................................................................. 

5. NIP ............................................................................................................................. 

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

7. Nr wpisu do rejestru praktyk lekarskich ..................................................................... 

8. Nazwa organu dokonującego wpisu ......................................................................... 

II. Kwalifikacje zawodowe oferenta 

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

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

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

 



 

III. Oferta cenowa 

Proponowane ryczałtowe wynagrodzenie za pełnienie dyżuru lekarskiego: 

- 24 godz. w dni powszednie …....................... zł brutto 

- 24 godz. w dni wolne od pracy, niedziele i święta …..................... zł brutto 

IV. Proponowany czas trwania umowy: 

od dnia 01.03.2020r  do dnia 31.12.2022r.  

V. Oferent oświadcza że: 

1. zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie, „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych” i projektem umowy i nie zgłasza do nich zastrzeżeń; 

2. w przypadku wybrania oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez udzielającego zamówienie oraz zobowiązuje się przedłożyć kopię 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych; 

3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z 

ustawą z dnia  10.05.2018r. o ochronie danych osobowych. 

 

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

podpis oferenta  

Załączniki: 

1. kserokopia wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej; 

2. kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru praktyk lekarskich; 

3. kserokopia prawa wykonywania zawodu; 

4. opis pracy zawodowej /nie dotyczy osób zatrudnionych w 22 WSzUR SPZOZ w 

Ciechocinku/ 

Załączniki wymienione w pkt 1, 2, 3, i 4 muszą być poświadczone „za zgodność z 

oryginałem”. 

 

 

 



 

U M O WA  NR ............. 

 

zawarta w dniu ……………….   w Ciechocinku pomiędzy 22 Wojskowym Szpitalem 

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w 

Ciechocinku w imieniu którego działają: 

lek. Ireneusz LELWIC   - Dyrektor 

Magdalena OCHOCIŃSKA   - Główna Księgowa            

wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000002898,  zwanym w dalszej części 

umowy „Udzielającym zamówienie”  z jednej strony 

 

a 

 

……………………………………….. 

 

zamieszkałym: 

 

………………………………………… 

 

wykonującym zawód lekarza w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, posiadającym: 

1 prawo wykonywania zawodu nr ……………  wydane ………………………    

2 dokument zarejestrowania  praktyki lekarskiej w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność  leczniczą  nr …………………….  

 

zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie” z drugiej    strony. 

 

REGON  -  ………….      NIP   …………………… 

 

Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowi: 

- ustawa z dnia 15.04.2011r.  o działalności leczniczej, 

- kodeks cywilny 

- inne przepisy obowiązujące w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

 

§ 1 

 

 1 .  Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad udzielania świadczeń zdrowotnych     w formie 

dyżurów lekarskich przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Udzielającego zamówienia. 

 

2. Udzielający zamówienia udziela Przyjmującemu zamówienie zlecenia  polegającego na 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich na rzecz pacjentów 22 

Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku.  

 

3. Szczegółowy wykaz wykonywanych czynności Przyjmującego zamówienie określa    

załącznik Nr 1 do umowy. 

 

 

 

 

§ 2 



  

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 

 

1/  udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wymogami wiedzy lekarskiej, z 

poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

oraz kodeksu etyki lekarskiej, 

2/ prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązującymi u Udzielającego zamówienie zasadami i wzorami, 

3/ przestrzegania przepisów określających prawa pacjenta, 

4/ stosowania się do zarządzeń wewnętrznych Udzielającego zamówienia o charakterze 

porządkowym i organizacyjnym, 

5/ poddania się kontroli na zasadach określonych w umowie. 

 

§ 3 

 

1.Udzielający zamówienia w celu wykonywania zadań objętych umową, udostępnia 

Przyjmującemu zamówienie: 

a/ lokal, 

b/ aparaturę i sprzęt medyczny, 

c/ leki i materiały medyczne, 

d/ preparaty diagnostyczne, 

e/ inne środki niezbędne do wykonywania zamówienia, 

f/ środki łączności i transport sanitarny 

g/ odzież ochronną. 

 

2.Środki wymienione w ust. 1 nie mogą być używane w innych celach niż określone niniejszą 

umową. 

 

3.Udzielający zamówienie pokrywa koszt usług pralniczych, dezynfekcji i sterylizacji. 

 

§ 4 

  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach 

dyżurów lekarskich, zgodnie z harmonogramem. 

 

2. Dyżury lekarskie pełnione będą: 

a/ w dni powszednie od godz. 8,00 do godz. 8,00 dnia następnego, 

b/ w dni wolne od pracy, niedziele i święta od godz. 8,00 do godz. 8,00 dnia następnego. 

 

§ 5 

 

Przyjmujący zamówienie nadzoruje wykonanie zaleceń lekarskich zleconych personelowi  

średniego szczebla, a także odpowiada za prawidłowe, zgodne z instrukcją obsługi użytkowanie 

sprzętu i aparatury używanej przez niego w związku z udzielaniem świadczeń. 

 

§ 6 

 

1. W przypadku wątpliwości diagnostycznych i terapeutycznych Przyjmujący zamówienie ma 

obowiązek każdorazowo zasięgać opinii ordynatora. 

 



2. Przyjmujący zamówienie ma prawo wzywać na konsultację lekarzy innych specjalności, z 

innych oddziałów szpitala. 

 

3. W szczególnych przypadkach Przyjmujący zamówienie ma prawo skorzystania z konsultacji 

zewnętrznej. 

 

§ 7 

 

1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych 

będących przedmiotem niniejszej umowy i nie może powierzyć ich wykonania osobom trzecim, 

bez zgody Udzielającego zamówienia. 

 

2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzanej przez 

Udzielającego zamówienia oraz osoby przez niego upoważnione w zakresie wykonywania 

umowy oraz  Narodowy Fundusz Zdrowia i inne podmioty uprawnione do kontroli.  

 

§ 8 

 

1.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

związanych z działalnością Udzielającego zamówienie, których ujawnienie mogłoby narazić 

Udzielającego zamówienie na szkodę. 

 

2. Naruszenie postanowień ust. 1  może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie 

natychmiastowym. 

 

3. Udzielający zamówienie może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym w razie 

naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień ust. 1.  

 

§ 9 

 

1. Strony ustalają następujące stawki wynagrodzenia za pełnienie dyżuru   lekarskiego: 

- 24 godz. w dni powszednie        ………….. zł brutto 

- 24 godz. w dni wolne od pracy, niedziele i święta   ………….. zł brutto. 

 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest złożyć Udzielającemu zamówienia rachunek za 

wykonanie świadczenia w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. 

Należność zostanie wypłacona w terminie 10 dni od daty złożenia przez Przyjmującego 

zamówienie rachunku za miesiąc poprzedni do Działu Księgowości szpitala. 

 

3. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Udzielającego zamówienie. 

4. Przedstawiony rachunek powinien zawierać: 

a/ imię i nazwisko Przyjmującego zamówienie; 

b/ określenie terminów udzielania świadczeń  

c/ należność ogółem w rozbiciu na: 

- wynagrodzenie za dyżury 24-to godzinne w dni powszednie ..................... zł brutto 

- wynagrodzenie za dyżury 24-to godzinne w dni wolne od pracy, niedziele i 

święta.......................zł brutto 

 

5. Do rachunku należy dołączyć zestawienie określające liczbę dyżurów    



   a/ 24  - godz.  w dni powszednie    

   b/ 24 - godz. w dni wolne od pracy, niedziele i święta 

 

6. Zestawienie wymienione w pkt 5 musi być zatwierdzone przez Zastępcę ds. Lecznictwa  

 

§ 10 

 

1. Przyjmujący zamówienie ma prawo do bezpłatnego zwolnienia z udzielania świadczeń 

zdrowotnych w wymiarze do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego. 

 

2. O zamiarze wykorzystania bezpłatnego zwolnienia z udzielania świadczeń zdrowotnych 

Przyjmujący zamówienie powiadamia pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem  Zastępcę 

Dyrektora ds. lecznictwa. 

Wymóg pisemnego powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem nie będzie wymagany 

w przypadku krótkotrwałego zwolnienia spowodowanego przyczynami losowymi. 

 

3. Przyjmujący zamówienie musi ustalić sposób zastępstwa w sprawowaniu opieki nad 

pacjentami oraz uzyskać pisemną zgodę  Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa na 

wykorzystanie bezpłatnego zwolnienia . 

 

§ 11 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony  od   dnia  01.03.2020r.   do dnia 31.12.2022r.  

 

§ 12 

 

1.  Udzielający zamówienie ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie: 

 

 a/ dopuścił się rażącego naruszenia postanowień umowy; 

b/ utracił prawo wykonywania zawodu lub został w tym prawie zawieszony przez  organ 

uprawniony; 

 c/ nie udokumentował w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy przez  

Przyjmującego zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od  

odpowiedzialności cywilnej. 

d/ nie przestrzega obowiązującego czasu pełnienia dyżuru. 

 

2. Każda ze stron może  rozwiązać umowę z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

 

3. Umowa może być wypowiedziana przez Udzielającego zamówienie w przypadku: 

a/  naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień niniejszej umowy, 

b/ ograniczenia ilości świadczeń zdrowotnych do wykonania w ramach kontraktów z NFZ, 

c/ naruszenia przez Przyjmującego zamówienie kodeksu etyki lekarskiej , 

d/ naruszenia przez Przyjmującego zamówienie praw pacjenta, 

e/ niedokładnego prowadzenia przez Przyjmującego zamówienie dokumentacji medycznej 

lub sprawozdawczości. 

 

4. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę w przypadku: 

a/ opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za dwa miesiące, 



 

§ 13 

 

1.Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienie ponoszą odpowiedzialność solidarną za 

szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku 

Udzielającego zamówienie na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

 

3. Udzielający zamówienia ma prawo kontrolować Przyjmującego zamówienie w zakresie 

udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych. 

 

§ 14 

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielonego mu zamówienia z tytułu wykonywania 

zawodu lekarza zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia przez cały 

okres trwania umowy. 

                                                           

  § 15 

    

Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje wszelkich rozliczeń z ZUS i Urzędem 

Skarbowym. 

§ 16 

 

1. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek dokładnie i systematycznie prowadzić 

dokumentację medyczną i sprawozdawczość statystyczną w oparciu o zasady obowiązujące w 

zakładach opieki zdrowotnej oraz obowiązujące w   22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku. 

 

2. Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu zamó-wienie przetwarzanie danych 

osobowych pacjentów , objętych świadczeniem zdrowotnym , o  których mowa w niniejszej  

umowie .   

§ 17 

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji 

umowy oraz wszelkich informacji pozyskanych w związku z umową. 

 

2.  Naruszenie tych zasad spowoduje odpowiedzialność prawną Przyjmującego zamówienie , a 

ponadto może być powodem natychmiastowego rozwiązania umowy przez Udzielającego 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

§ 18 



 

1. Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik Nr 2 „Zasady postępowania w kontaktach 

z wykonawcami” w brzmieniu określonym decyzją Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 13 lipca 2017r. /załącznik Nr 2/. 

 

2. Udzielający zamówienie  jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania niniejszej 

umowy w przypadku zawinionego podjęcia przez przyjmującego zamówienie  działań, które w 

w/w załączniku  zostały uznane za  niedopuszczalne. 

 

3. Udzielający zamówienie  jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania niniejszej 

umowy  w przypadku zawinionego podjęcia przez osoby, za pomocą których przyjmujący 

zamówienie  realizuje umowę, jak również osoby, którym wykonanie umowy powierzył 

działań, które w w/w załączniku zostały uznane za niedopuszczalne. 

 

§ 19 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

       

 

§ 20 

 

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania umowy będą rozwiązywane przez strony 

polubownie, a jeżeli strony nie dojdą do porozumienia – na drodze sądowej przez Sąd właściwy 

dla udzielającego zamówienie.  

 

§ 21 

 

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

Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 i załącznik  Nr 2 do umowy. 

 

 

 

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Szczegółowy wykaz wykonywanych czynności przez lekarza kontraktowego 

udzielającego świadczeń   zdrowotnych w formie dyżuru lekarskiego na rzecz pacjentów 

22 WSzUR SPZOZ  

 

I. Czynności  zasadnicze: 

1. Zapewnienie pacjentom przebywającym na leczeniu w 22 Wojskowym Szpitalu 

Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym SPZOZ kompleksowej opieki lekarskiej  w formie 

dyżurów lekarskich, 

2. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji lekarskiej zgodnej z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, 

3. Postępowanie zgodne z wymogami wiedzy lekarskiej, z przepisami  ustawy o zawodzie 

lekarza, Kodeksu Etyki Lekarskiej . 

 

II. Czynności  szczegółowe – w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 

1. Pełnienie dyżurów lekarskich 24 godzinnych  w dni powszednie w godzinach 8:00 – 08:00 

dnia następnego oraz 24 godzinnych w dni wolne od pracy, niedziele i święta w godzinach 

08:00 – 08:00 dnia następnego. Dyżury pełnione są w 22 WSzU-R z wykorzystaniem 

pomieszczeń wskazanych przez świadczeniodawcę. Zabronione jest opuszczanie terenu 

Szpitala w czasie pełnienia dyżuru.  

2. Przeprowadzanie wstępnego badania pacjenta, sprawdzenie posiadania leków  i ustalanie 

wstępnego postępowania terapeutycznego pacjentów przybyłych na leczenie w czasie 

dyżuru. W przypadkach wątpliwych konsultowanie się z Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub 

Ordynatorem Oddziału, na który pacjent jest kierowany.   

3. Sporządzanie szczegółowego raportu pisemnego z pełnionego dyżuru w zakresie udzielanej 

pomocy doraźnej, zaistniałych wypadków, naruszeń regulaminu przez pacjentów lub 

personelu, stosowania leków silnie działających, zachorowań zakaźnych lub grupowych.  

4. Nadzorowanie pracy personelu Szpitala oraz ochrony obiektów w czasie nieobecności osób 

funkcyjnych. W dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych i nocnych pod 

nieobecność osób funkcyjnych lekarz dyżurny  nadzoruje prace całego  personelu Szpitala 

i ochrony.  

5. Natychmiastowe powiadamianie Dyrekcji Szpitala i odpowiednich osób funkcyjnych o 

zaistnieniu zdarzeń szczególnych – np. ciężki wypadek, pożar, epidemia, kradzież, rażące 

naruszenie regulaminu Szpitala itp.  

6. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek na zlecenie Dyrektora, Zastępcy Dyrektora ds. 

lecznictwa lub ordynatora sporządzenia opinii, wyjaśnienia, odpowiedzi na pismo itd. 

dotyczących wszelkich okoliczności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.                                               

7. Wykonywanie doraźnych poleceń Dyrektora lub Z-cy ds. Lecznictwa 22WSzUR 

związanych z pełnieniem dyżuru.  
(podpis   osoby upoważnionej)     
 

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

Przyjąłem do wiadomości i przestrzegania 

 

 

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

  

Załącznik nr 2 



Załącznik do decyzji Nr 145/MON 

Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 13 lipca 2017 r. (poz. 157) 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W KONTAKTACH Z WYKONAWCAMI 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Zasady postępowania w kontaktach z wykonawcami regulują postępowanie 

pracowników i żołnierzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, 

zwanych dalej „komórkami”, oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem spółek dla których 

Minister Obrony Narodowej wykonuje uprawnienia majątkowe przysługujące Skarbowi 

Państwa z tytułu należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów w tych spółkach, 

zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi", oraz osób fizycznych świadczących pracę 

na podstawie umów cywilnoprawnych w Ministerstwie Obrony Narodowej lub 

w jednostkach organizacyjnych – w stosunku do osób prawnych, osób fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną: 

1) wykonujących na rzecz Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej odpłatne 

umowy, w szczególności na dostawy, świadczenie usług lub roboty budowlane; 

2) które z racji zakresu prowadzonej działalności mogą starać się o zawarcie umów, 

o których mowa w pkt 1; 

3) które działają w imieniu lub na rzecz podmiotów wskazanych w pkt 1 lub 2, zwanych 

dalej "wykonawcami". 

§ 2. W kontaktach z wykonawcami należy zachować świadomość, że mogą oni 

stosować działania mające na celu zapewnienie im przychylności, skutkujące 

naruszeniem zasady bezstronności, równego traktowania lub uczciwej konkurencji 

(reguła wzajemności). 

§ 3. W kontaktach z wykonawcami należy kierować się zasadami: 

1) godności i honoru; 

2) zdrowego rozsądku i umiaru; 

3) ochrony dobrego imienia Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) pierwszeństwa interesów Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) unikania sytuacji, które mogłyby wywoływać powstanie długu materialnego lub 

honorowego albo poczucia wdzięczności; 

6) bezstronności oraz unikania zachowań faworyzujących konkretnego wykonawcę 

w stosunku do jego konkurencji. 

Rozdział 2 

Rozliczanie kosztów 

§ 4. 1. Przy rozliczaniu kosztów poniesionych w związku z bezpośrednimi 

kontaktami z wykonawcami należy przyjąć zasadę "każdy płaci za siebie", 

w szczególności: 

1) koszty podróży służbowych, w tym koszty dojazdów, wyżywienia i noclegów 

pokrywa się wyłącznie z budżetu, którego dysponentem jest Minister Obrony 

Narodowej; 

2) w restauracjach i innych miejscach wspólnego przebywania rachunki należy opłacać 

z własnych środków w ramach późniejszego rozliczenia służbowego, lub ze środków 

pochodzących z budżetu, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej 



(karty płatnicze). 

2. Niedopuszczalne jest korzystanie z fundowanego przez wykonawców 

wyżywienia, transportu, ani z pokrywania przez nich innych kosztów i zobowiązań 

z wyjątkiem: 

1) drobnych poczęstunków serwowanych w trakcie podróży służbowych; 

2) transportu związanego z wykonywaniem zadań w ramach podróży służbowych. 

 

Rozdział 3 

Przedsięwzięcia i spotkania z udziałem wykonawców 

§ 5. 1. Dopuszczalne są przedsięwzięcia związane z zawarciem lub realizacją 

umowy, organizowane wspólnie przez komórki lub jednostki organizacyjne oraz 

wykonawców. 

2. Dopuszczalne jest udzielanie pomocy krajowym przedsiębiorstwom sektora 

obronnego w przedsięwzięciach promocyjnych skierowanych na rynki zagraniczne, w 

tym w ramach międzynarodowych targów, pokazów, wystaw i konferencji o tematyce 

obronnej, w szczególności w postaci wystawiania referencji dla sprzętu będącego na 

wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępniania informacji i 

materiałów będących w posiadaniu resortu obrony narodowej, a stanowiących 

informację publiczną lub informację przetworzoną w rozumieniu przepisów o dostępie do 

informacji publicznej. 

3. Dopuszczalny jest udział w posiedzeniach i konferencjach organizowanych lub 

współorganizowanych przez organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 

Rzeczpospolita Polska, a w szczególności przez Organizację Traktatu 

Północnoatlantyckiego lub Unię Europejską, odbywających się z udziałem wykonawców, 

a także w przedsięwzięciach realizowanych przez komórki lub jednostki organizacyjne, 

które wynikają z zaakceptowanego rocznego planu współpracy międzynarodowej 

resortu obrony narodowej. 

4. Zaangażowanie w inne niż wymienione w ust. 1-3 przedsięwzięcia z udziałem 

wykonawców, w tym w szczególności konferencje, seminaria, sympozja - dopuszczalne 

jest wyłącznie po uzyskaniu od organizatora informacji zgodnej z wzorem zapytania, 

zawartym w załączniku Nr 1 do Zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami oraz 

udzieleniu pisemnej zgody dyrektora (szefa, komendanta, kierownika, dowódcy, 

prezesa) komórki lub jednostki organizacyjnej na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. 

W przypadku chęci uczestnictwa dyrektora (szefa, komendanta, kierownika, dowódcy, 

prezesa) w przedsięwzięciu z udziałem wykonawców, pisemną zgodę wydaje jego 

bezpośredni przełożony. 

5. Obowiązki, o których mowa w ust. 4, nie dotyczą przypadku, gdy organizatorem, 

lub współorganizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Obrony Narodowej lub inne 

instytucje krajowej administracji rządowej. 

§ 6. 1. Wszelkie spotkania z wykonawcami, jeżeli nie mają charakteru: 

1) przedsięwzięć wymienionych w § 5 ust. 1-3, lub 

2) konferencji, seminariów lub sympozjów wymienionych w § 5 ust. 4 i 5, lub 

3) spotkań towarzyskich, odbywających się poza godzinami pracy, podczas których 

nie poruszano żadnych kwestii służbowych, lub 

4) spotkań o charakterze jedynie organizacyjno-porządkowym 

– powinny odbywać się przy udziale co najmniej dwóch osób będących 

przedstawicielami komórek lub jednostek organizacyjnych (zasada „wielu par oczu”), w 

przeciwnym wypadku całość spotkania powinna zostać utrwalona za pomocą urządzeń i 

środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku. 

2. Utrwalenie przebiegu spotkania z wykonawcami za pomocą urządzeń i środków 



technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku, zwane dalej 

„zapisem”, następuje po uprzednim uzyskaniu zgody wykonawcy na taki sposób 

utrwalenia przebiegu spotkania. 

3. Niedopuszczalne jest kontynuowanie spotkania z wykonawcą, który nie wyraził 

zgody na utrwalenie jego przebiegu, przy jednoczesnym braku możliwości zapewnienia 

udziału dwóch osób w spotkaniu, o którym mowa w ust. 1. 

4. Zapis następuje za pomocą urządzeń i środków technicznych wykorzystujących 

technikę cyfrową, zapewniającą: 

1) integralność zapisu; 

2) kopiowanie zapisu pomiędzy urządzeniami, środkami technicznymi i 

informatycznymi nośnikami danych; 

3) zabezpieczenie zapisu, w szczególności przed utratą lub nieuzasadnioną zmianą; 

4) odtworzenie zapisu także przy użyciu urządzeń i środków technicznych 

korygujących lub wzmacniających utrwalony dźwięk lub obraz; 

5) udostępnienie zapisu na informatycznym nośniku danych; 

6) możliwość bieżącej kontroli dokonywanego zapisu. 

5. Informatyczne nośniki danych na których dokonano zapisu podlegają 

zdeponowaniu w kancelarii komórki lub jednostki organizacyjnej, której pracownik lub 

żołnierz brał udział w spotkaniu z wykonawcą, gdzie następnie są archiwizowane przez 

okres 3 lat. 

Rozdział 4 

Sponsorowanie przedsięwzięć 

§ 7. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 1-3, niedopuszczalne jest, aby przedsięwzięcia 

organizowane lub współorganizowane przez komórki lub jednostki organizacyjne były 

finansowane, współfinansowane lub w inny sposób materialnie wspierane przez 

wykonawców, chyba że jest to związane bezpośrednio z koniecznością pokrycia 

kosztów wynikających z uczestnictwa wykonawcy w danym przedsięwzięciu. 

 

Rozdział 5 

Prezenty, materiały promocyjne i informacyjne 

§ 8. 1. Niedopuszczalne jest przyjmowanie od wykonawców prezentów w postaci 

jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych. 

2. Dopuszczalne jest przyjmowanie materiałów promocyjnych o znikomej wartości 

handlowej. 

3. Dopuszczalne i zalecane jest przyjmowanie materiałów informacyjnych. 

4. Dopuszcza się eksponowanie w salach konferencyjnych oraz w innych miejscach 

powszechnie dostępnych na terenie komórek i jednostek organizacyjnych otrzymanych 

od wykonawców materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Niewskazane jest używanie na terenie komórek i jednostek organizacyjnych 

materiałów i oznaczeń promujących wykonawców, w tym także materiałów biurowych. 

 

Rozdział 6 

Kontakty towarzyskie 

§ 9. 1. Kontakty towarzyskie z wykonawcami, nawiązane zanim powstały relacje 

wynikające z wykonywanych obowiązków mogą być kontynuowane, przy zachowaniu 

zasad określonych w § 3 niniejszego załącznika. 

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, nie zaleca się nawiązywania 

kontaktów towarzyskich z wykonawcami. 

Rozdział 7 

Najem i użyczanie lokali oraz terenów 



§ 10. Dopuszczalne jest wynajmowanie lub użyczanie wykonawcom lokali i terenów 

resortu obrony narodowej w celu: 

1) przeprowadzenia prezentacji lub pokazów na rzecz komórek lub jednostek 

organizacyjnych; 

2) przeprowadzenia prezentacji lub pokazów organizowanych przez krajowe 

przedsiębiorstwa sektora obronnego dla odbiorców zagranicznych; 

3) realizowania zadań przez Agencję Mienia Wojskowego, wynikających z odrębnych 

przepisów. 

 

Rozdział 8 

Prezentacje, pokazy i referencje 

§ 11. 1. Działania informacyjne, z wyłączeniem oficjalnej korespondencji 

dokonywanej w formie pisemnej lub realizowanej przy pomocy faksu albo służbowej 

poczty elektronicznej, powinny być przeprowadzane przez wykonawców w formie 

oficjalnych prezentacji lub pokazów. 

2. Wskazane jest, aby prezentacje lub pokazy odbywały się na terenie komórek 

i jednostek organizacyjnych lub podczas targów. 

3. W przypadku, gdyby koszty prezentacji lub pokazu były zbyt wysokie dla 

wykonawcy, bądź też gdyby prezentacja lub pokaz były ze względów technicznych lub 

organizacyjnych znacznym utrudnieniem, dopuszczalne jest ich przeprowadzenie 

u wykonawcy na rzecz oficjalnej delegacji komórek lub jednostek organizacyjnych. 

4. Niedopuszczalne jest obciążanie Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej, 

lub państwowej osoby prawnej kosztami organizowanych prezentacji lub pokazów, 

z wyłączeniem opłat z tytułu zużytych mediów i wstawek konferencyjnych. 

5. W celu zbierania niezbędnych doświadczeń i informacji dyrektorzy (szefowie, 

komendanci, kierownicy, dowódcy, prezesi) komórek i jednostek organizacyjnych mogą 

za pisemną zgodą bezpośredniego przełożonego organizować prezentacje i pokazy 

z udziałem wykonawców. 

6. Dyrektor (szef, komendant, kierownik, dowódca, prezes) komórki lub jednostki 

organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 

5, dotyczącego sprzętu wojskowego, w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia, 

przekazuje Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej notatkę o tym wydarzeniu, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do Zasad postępowania w kontaktach 

z wykonawcami. 

7. Wskazane jest zamieszczanie przez komórki i jednostki organizacyjne 

z odpowiednim wyprzedzeniem na własnych stronach internetowych informacji 

o zamiarze organizacji lub możliwości przeprowadzenia prezentacji lub pokazu, 

dotyczącego konkretnych grup asortymentowych sprzętu lub usług, w celu umożliwienia 

jak największej grupie wykonawców zgłoszenia swojego udziału w tego typu 

wydarzeniach. 

§ 12. 1. Dopuszczalne jest udzielenie wykonawcy pozytywnych referencji 

(poświadczenia) w związku z należytym wykonaniem przez niego umowy. 

2. Referencji, o których mowa w ust. 1, udziela w formie pisemnej zamawiający po 

uprzednim ustaleniu należytego wykonania umowy. 

3. Niedopuszczalne jest udzielanie referencji, o których mowa w ust. 1, 

wykonawcom, w stosunku do których zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, której mają 

dotyczyć referencje. 

Rozdział 9 

Faworyzowanie i konflikt interesów 



§ 13. 1. Niedopuszczalne jest faworyzowanie wykonawcy, polegające 

w szczególności na: 

1) wcześniejszym udzielaniu mu informacji, 

2) nieuzasadnionym ograniczeniu innym wykonawcom dostępu do informacji 

– które może stawiać go w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych 

wykonawców. 

2. Wskazane jest, aby pracownicy i żołnierze komórek i jednostek organizacyjnych 

oraz osoby fizyczne świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych 

w Ministerstwie Obrony Narodowej lub w jednostkach organizacyjnych, informowali 

odpowiednio bezpośrednich przełożonych lub zamawiających o relacjach prawnych lub 

faktycznych, w których ich interes prywatny (osobisty lub majątkowy), wynikający 

z powiązań z konkretnym wykonawcą, wpływa, bądź może wpływać na obiektywne 

i bezstronne wykonywanie powierzonych obowiązków (realny bądź potencjalny konflikt 

interesów) lub też może być on postrzegany przez opinię publiczną jako znajdujący się 

w konflikcie z obiektywnym i bezstronnym wykonywaniem realizowanych przez nich 

obowiązków (postrzegalny konflikt interesów). 

3. Przez konflikt interesów należy rozumieć, w szczególności posiadanie powiązań 

o charakterze finansowym, rodzinnym lub towarzyskim z wykonawcą. 

4. Dyrektor (szef, komendant, kierownik, dowódca, prezes) komórki lub jednostki 

organizacyjnej dysponujący wiarygodną informacją o realnym, potencjalnym lub 

postrzegalnym konflikcie interesów podległego mu pracownika lub żołnierza komórki lub 

jednostki organizacyjnej, bądź osoby fizycznej świadczącej pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych w Ministerstwie Obrony Narodowej lub w jednostkach 

organizacyjnych, rozstrzyga niezwłocznie o potrzebie podjęcia czynności zaradczych 

w celu wyeliminowania lub ograniczenia możliwości zaistnienia konfliktu interesów. 

5. Czynnością zaradczą, o której mowa w ust. 4, może być w szczególności: 

1) wydanie dyspozycji o konieczności udziału minimum dwóch osób w realizacji 

określonych czynności (zasada „wielu par oczu”), lub 

2) włączenie dodatkowych mechanizmów nadzorczych, w tym kontrolnych, lub 

sprawozdawczych w realizacji określonych czynności, lub 

3) wyłączenie osoby pozostającej w konflikcie interesów z udziału w określonej 

czynności, lub 

4) doprowadzenie do rozwiązania umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną, 

o której mowa w ust. 2. 

6. W przypadku postrzegalnego lub potencjalnego konfliktu interesów dyrektor (szef, 

komendant, kierownik, dowódca, prezes) komórki lub jednostki organizacyjnej może nie 

podejmować żadnej czynności zaradczej, jeżeli w pisemnej notatce, zarejestrowanej w 

kancelarii potwierdzi, że konflikt ten jest w jego ocenie nieistotny z punktu widzenia 

prawidłowego działania danej komórki lub jednostki organizacyjnej, a samo ujawnienie 

go przez osobę, pozostającą w konflikcie interesów jest wystarczające do jego 

skutecznej kontroli. 

7. W przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy dyrektora (szefa, komendanta, 

kierownika, dowódcy, prezesa) komórki lub jednostki organizacyjnej, o potrzebie 

podjęcia czynności zaradczych w celu wyeliminowania lub ograniczenia możliwości jego 

zaistnienia, decyduje bezpośredni przełożony tej osoby. Przepisy ust. 2-6 stosuje się 

odpowiednio. 

 

 

Rozdział 10 

Sprawozdawczość 



§ 14. 1. Z wszelkich kontaktów z wykonawcami, osoby biorące w nich udział, 

sporządzają notatkę zawierającą informacje odnośnie: stron, celu, inicjatora, formy 

kontaktu lub miejsca spotkania oraz faktu udokumentowania jego przebiegu za pomocą 

urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i 

dźwięku, a w przypadku gdy przebieg spotkania nie został w ten sposób 

udokumentowany – również szczegółowych danych uzyskanych od wykonawcy i 

przekazanych wykonawcy. Istnieje możliwość sporządzenia wspólnej notatki przez 

osoby uczestniczące w kontaktach z wykonawcami. 

2. Notatkę, o której mowa w ust. 1, sporządza się również w przypadku kontaktów z 

podmiotami zainteresowanymi nabyciem nieruchomości Skarbu Państwa lub mienia 

ruchomego o wartości księgowej przekraczającej 10.000 złotych. 

3. Treść notatki zamieszcza się w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia kontaktu 

w wewnętrznej sieci elektronicznej w zakładce pod nazwą „kontakty z wykonawcami”. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 3, nie dotyczy: 

1) czynności zamawiającego, w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia od chwili zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu lub 

skierowania zaproszenia do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji, do 

chwili wyboru wykonawcy, o ile czynności te podejmowane są w ramach prac 

komisji; 

2) czynności zamawiającego podejmowanych od chwili wyboru wykonawcy do 

chwili podpisania umowy oraz czynności związanych z wykonywaniem 

zawartych umów, o ile czynności te podejmowane są przez uprzednio 

pisemnie wyznaczone osoby; 

3) kontaktów mających charakter oficjalnej korespondencji dokonywanej w 

formie pisemnej lub realizowanej przy pomocy faksu albo służbowej poczty 

elektronicznej; 

4) kontaktów mających miejsce w związku z realizacją fazy analitycznokoncepcyjnej, 

o której mowa w przepisach decyzji w spawie pozyskiwania 

sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o ile 

kontakty te zostaną opisane w dokumentacji, która powstanie w ramach tej 

fazy, pisemnej notatce lub protokole spotkania, bądź też ich przebieg zostanie 

utrwalony za pomocą urządzeń i środków technicznych służących do 

utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku; 

5) kontaktów dotyczących jedynie zagadnień o charakterze organizacyjnoporządkowym; 

6) kontaktów o charakterze wyłącznie towarzyskim, odbywających się poza 

godzinami pracy, w trakcie których nie poruszano żadnych kwestii 

służbowych; 

7) prezentacji i pokazów organizowanych na podstawie § 11 ust. 5; 

8) kontaktów realizowanych w celu wykonywania obowiązków przewidzianych w 

ustawie o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień 

o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, o ile kontakty te 

zostaną opisane w pisemnej notatce lub protokole spotkania, bądź też ich 

przebieg zostanie utrwalony za pomocą urządzeń i środków technicznych 

służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku; 

9) kontaktów realizowanych w celu wykonania obowiązków przewidzianych w 

przepisach decyzji w spawie zasad funkcjonowania systemu zapewnienia 

jakości wyrobów obronnych, o ile kontakty te zostaną opisane w pisemnej 

notatce lub protokole spotkania, bądź też ich przebieg zostanie utrwalony za 

pomocą urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania dźwięku 

albo obrazu i dźwięku. 



5. W wewnętrznej sieci elektronicznej nie powinny być zamieszczane notatki 

sporządzane ze spotkań z wykonawcami, w przypadku gdyby podlegały one 

szczególnej ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie informacji niejawnych. 

 

Rozdział 11 

Wykładnia postanowień decyzji 

§ 15. 1. Podmioty zainteresowane mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem 

do Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych o wydanie pisemnej opinii w 

sprawie interpretacji postanowień zawartych w decyzji, zwanej dalej "opinią". 

2. Podmiot wnioskujący może zastrzec we wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

anonimizację danych osobowych. 

3. Opinia ma charakter wiążący dla wszystkich komórek i jednostek 

organizacyjnych. 

4. Dyrektor Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych zamieszcza opinię 

w wewnętrznej sieci elektronicznej (intranet), w zakładce "kontakty z wykonawcami". 

5. Dyrektor Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych może odmówić wydania 

opinii w sprawach, które były już przedmiotem rozstrzygnięcia lub, w których stan 

faktyczny ma charakter analogiczny do uprzednio opiniowanej sprawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do   



Zasad postępowania 

w kontaktach z       

wykonawcami 

Załącznik Nr 1 

WZÓR 

zapytania kierowanego do wykonawcy – organizatora przedsięwzięcia 

……………………. 

(miejscowość, data) 

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

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

(imię i nazwisko lub nazwa komórki/jednostki organizacyjnej kierującej zapytanie) 

………………………………………….. 

(niezbędne dane kontaktowe) 

…………………... 

(dane wykonawcy) 

ZAPYTANIE 

W związku ze skierowanym zaproszeniem do udziału Ministerstwa Obrony Narodowej/Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przedsięwzięciu 

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

(nazwa, tytuł przedsięwzięcia) 

uprzejmie proszę o przekazanie szczegółowych informacji, które umożliwią podjęcie decyzji, 

co 

do udziału w tym przedsięwzięciu. 

W związku z tym proszę o: 

1) wskazanie organizatora oraz osób zarządzających przedsięwzięciem; 

2) szczegółowe określenie celu przedsięwzięcia; 

3) szczegółowe określenie proponowanej formy zaangażowania się jednostek lub 

przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) szczegółowe przedstawienie programu; 

5) przedstawienie listy współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków 

komitetów honorowych lub organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, 

których nazwy (nazwiska), logo, znaki towarowe będą publikowane lub promowane w 

związku z przedsięwzięciem. 

………………………………….. 

(data, czytelny podpis kierującego zapytanie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 



WZÓR 

Notatki na temat organizacji przedsięwzięcia dotyczącego sprzętu wojskowego 

NAZWA KOMÓRKI ………………….. 

(miejscowość, data) 

LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

……………………………… 

DYREKTOR 

DEPARTAMENTU POLITYKI ZBROJENIOWEJ 

……………………………………………………….. 

Notatka 

z organizacji przedsięwzięcia dotyczącego sprzętu wojskowego 

1. Organizator przedsięwzięcia: ................................................................................. 

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

2. Rodzaj przedsięwzięcia: ........................................................................................ 

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

Miejsce: ......................... . 

Data: ............................. . 

3. Program przedsięwzięcia: 

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

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

4. Biorący udział1): 

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

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

5. Sprzęt wojskowy wykorzystany podczas przedsięwzięcia: 

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

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

5. Wnioski2): 

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

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

……..…………………………. 

(podpis dyrektora 3)) 

1) wskazać osoby z komórki lub jednostki organizacyjnej biorące udział w przedsięwzięciu 

oraz osoby 

reprezentujące wykonawców biorących udział w przedsięwzięciu; 

2) opisać wnioski istotne z punktu widzenia komórki lub jednostki organizacyjnej, 

wynikające z organizacji 

przedsięwzięcia; 

3) szefa, komendanta, kierownika, dowódcy lub prezesa komórki lub jednostki organizacyjnej 

odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Ciechocinek   ………… 

 

 

 

 

 

                             Pan 

       …………………. 

 

 

 

 

 
 

Komisja konkursowa informuje, że została wybrana Pana oferta na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych o specjalności kardiologia na rzecz 22 

Wojskowego szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku.  

O terminie podpisania umowy powiadomię Pana telefonicznie.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1/ adresat 

2/ a/a  

 

 

 

 
 


