Załącznik nr l
do szczegółowych warunków konkursu ofert nr 4/K/2018 na świadczenia medyczne w
przedmiocie konsultacji z zakresu ortopedii dla osób pozbawionych wolności
osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Sztumie
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konsultacji z zakresu ortopedii dla
osób pozbawionych wolności osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Sztumie na
podstawie skierowań wystawianych przez Zamawiającego przez okres od dnia 15
maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na zasadach określonych w Ustawie z dnia
27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1793 ze zm.)
1)

2)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie świadczeń medycznych określonych
w pkt. 1) powyżej w dniach uzgodnionych przez Zamawiającego z Wykonawcą w
dniach powszednich od godz. 7.30 do godz. 15.30, od dnia 15 maja 2018 r. do dnia 31
grudnia 2018 r.
3)
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zleconych konsultacji w Sztumie
przy ulicy Nowowiejskiego 14. Wykonawca musi posiadać niezbędne (podane niżej)
kwalifikacje do realizacji zamówienia oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących
zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22.12.2011r. (Dz. U z 2011r. nr
293, poz. 1729).Wymagane kwalifikacje: Wykonawcą może zostać lekarz specjalista
w zakresie ortopedii.
4)
Realizacja świadczeń musi odbywać się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
15.04.2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1638 z późn.
zm.).
5)
W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania
konsultacji z zakresu ortopedii osobom pozbawionym wolności osadzonym w
Zakładzie Karnym w Sztumie. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do
prowadzenia niezbędnej dokumentacji medycznej dotyczącej udzielanych świadczeń z
uwzględnieniem przepisów szczegółowych, w tym dokumentacji wymaganej od
zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości. Wykonawca
zobowiązany będzie do opiniowania skarg i wniosków osadzonych w części
dotyczącej działalności Wykonawcy.

6)
Zamawiający zapewnia pomieszczenia do realizacji badań, sprzęt niezbędny do
wykonywania badań. Udostępniona lekarzowi dokumentacja stanowi wyłączną
własność Zamawiającego.
7)
Wykonawca realizuje świadczenia określone w pkt. 1) zgodnie z
obowiązującymi zasadami i wiedzą lekarską kierując się potrzebami racjonalnych
skutków finansowych sprawowanej opieki.
8)
Wykonawca bez wcześniejszego doświadczenia w pracy w penitencjarnej
opiece zdrowotnej może rozpocząć wykonywanie świadczeń stanowiących przedmiot
zamówienia wyłącznie po przeszkoleniu przez Zamawiającego w zakresie: prawnych
obwarowań sprawowania opieki medycznej dla osób osadzonych, prowadzenia
dokumentacji oraz zasad poruszania się po terenie zakładu i bezpieczeństwa w
kontaktach z osadzonymi.
9)
Na prośbę Wykonawcy świadczenia zdrowotne udzielane osadzonemu mogą się
odbywać w obecności funkcjonariusza działu ochrony.
10) Zapłata z tytułu zrealizowanych świadczeń będzie przekazywana Wykonawcy
przez Zamawiającego na podstawie rozliczenia miesięcznego w terminie do 30 dni od
daty przedłożenia prawidłowo sporządzonej faktury, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym ze wskazaniem przepisu ustawy o podatku od towarów i usług, lub
innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.
Faktura o której mowa w zdaniu poprzedzającym winna być dodatkowo potwierdzona
przez Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych ZK w Sztumie. W przypadku braku
możliwości realizacji konsultacji w terminach ustalonych Wykonawca jest
zobowiązany poinformować o powyższym Zamawiającego,
przedstawiając
dodatkowy termin realizacji .

