
ZARZi\DZENIE NR 108/2019
Oyrektora Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie IIdzielenia zamowienia na IIdzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych obejmlljllcych konsllltacje w zakresie klUdiologii inwazyjnej w
Osrodkll diagnostyki i terapii wewnlltrznaczyniowej oraz przeprowadzenia
konkursu ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym
zakresie.

Na podstawie:

- art. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnosci leczniczej (tekst jedn.
Oz. U. z 2018 r., poz. 2190 z pMn. zm.),

- art. 140, art. 141, 146 ust. I, art. 147 - ISO, lSI ust. 1,2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art.
154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 1510
z pMn. zm.)

- S 13 ust. I pkt. I Statutu Szpitala Wolskiego zarz'ldzam, co nastypuje:

~I
Przeprowadza siy konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych obejmuj'lcych konsllltacje w zakresie kardiologii inwazyjnej w
Osrodkll diagnostyki i tentpii wewnlltrznaczyniowej przez lekarzy prowadZljcych
indywidualn'l praktyky lekarsk'l lub indywidualn'l specjalistyczn'l praktyky lekarsk'l
w dziedzinie kardiologii, wpisanych do rejestru podmiot6w wykonuj'lcych dzialalnosc
lecznicz'l prowadzonego przez wlasciwy organ izby lekarskiej.

~2
W celu realizacji zadania wskazanego w S I niniejszego zarz'ldzenia:
I. Zamieszcza siy ogloszenie 0 konkurach ofert 0 tresci okreslonej w zal:lczniku

nr I do zarzqdzenia:
a) na tablicy ogloszen w siedzibie Szpitala Wolskiego,
b) w siedzibie Okrygowej Izby Lekarskiej,
c) na stronie internetowej pod adresem: www.wolski.med.pl

2. Okresla siy warunki, jakie powinni spelnic oferenci wskazane w szczeg610wych
warunkach konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych
obejmuj'lcych konsliltacje w zakresie kardiologii inwazyjnej w Osrodkll
diagnostyki i terapii wewnlltrznaczyniowej stanowi'lcych za1llcznik nr 2 do
niniejszego zarz'ldzenia.
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3. Wprowadza sit; formularz oferty na udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w obejmujl!cych konsultacje w zakresie kardiologii inwazyjnej w
Osrodku diagnostyki i terapii wewnlltrznaczyniowej stanowil!cy za1llcznik nr 3
do niniejszego zarzl!dzenia.

4. Zatwierdza sit; wzor umowy na udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych obejmujl!cych konsllltacje w zakresie kardiologii inwazyjnej w
Osrodkll diagnostyki i terapii wewnlltrznaczyniowej stanowil!cy za1llcznik nr 4
do niniejszego zarzl!dzenia.

5. Powoluje sit; Komisjt; Konkursowl! do oceny ofert w skladzie:
a) Przewodniczl!cy Komisji:

Dariusz Wojciechowski - Ordynator Oddzialu kardiologicznego
b) Czlonkowie:

• Elzbieta Zart;ba - Kierownik Sekcji Rozliczen Uslug Medycznych,
• Bozena Szymkowska - Kierownik Dzialu Kadr i Szkolen,
• Monika Lejman - Starszy lnspektor Dzialu Kadr i Szkolen,

6. Regulamin pracy Komisji Konkursowej i zasady jej obradowania okresla za1llcznik
nr 5 do zarzl!dzenia.

p
1. Termin skladania ofert wyznacza sit; na dzien 15 maja 2019 r., do godziny 12:00.
2. W ramach postt;powania konkursowego Komisja Konkursowa, wskazana w S 2 pkt.

5, dokonuje otwarcia ofert na swiadczenia zdrowotne objt;te przedmiotem
zamowienia w dniu 15 maja 2019 r. 0 godzinie 12.30.

3. Termin rozstrzygnit;cia konkursu i jego ogloszenie wyznacza sit; na dzien
24 maja 2019 r. 0 godzinie 14.00.

4. Komisja rozwil!zuje sit; z chwill! rozstrzygnit;cia konkursu ofert.

~4
Wykonanie zarzl!dzenia powierza sit; Kierownikowi Dzialu Kadr i Szkolen.

~5
Zarzl!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

~6
Zarzl!dzenie podlega ogloszeniu poprzez:

I. umieszczenie na zewnt;trznej stronie intemetowej Szpitala
2. dort;czenie:

• Kierownikowi Dzialu Kadr i Szkolen,
• Komisji zgodnie ze skladem.
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