
Zalqczl1ik 111' 2 do zal'zqdzel1ia
DYl'eklol"(JSzpilala lVolskiego 111' 8./20/9

z dl1ia /6.0/ ..20/91',

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA U()ZIELANIE SI'ECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCII W ZAKRESIE

KAIU>IOLOGII INWAZYJNEJ W SIEDZIIlIE SZI'ITALA WOLSKI EGO

Rozdziall. POSTANOWIENIA OGOLNE

I. ~iniejsle slczegolowe warunki konkursli ofel1 flU zawieranie umo",,' na udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w zakrcsie kardiologii inwazyjncj w Osrodku diagnostyki i terapii wewll'ltrznaczyniowcj oraz
Pracowni Elektrofizjologii zwane dalej "Szczeg6Iow)'mi \\.'arunkami konkursu orert" okreslaj() m. in.:
a) przcdmiot konkursu ofert
b) kryteria oceny ofert
c) \\'arunki w)'magane od oferentow \\1 tym zv•..i,!zane ze sposobem przygotowania oferly trybem ieh

skladania
d) tryb zglaszania i rozpatry\vania protest6w oraz odwolan zwi<tzanych z tymi czynnosciami.

2. \V celu prawidlowego przygotowania i zlozenia s\vojej oferty. oferent winien zapoznac si~ ze \vszystkimi
informacjami zawartymi w "Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert".

3. Konkurs of en prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnosci
leczniczcj (lckst jedn. Dz. U. z 2018 r.. pOZ. 2190 z pOin. Z111.).an. 140, an. 141. 146 usl. J. an, 147 - 150. 151
ust. I. 2 i 4 - 6. art. 152. 153 i art. 154 ust. I i 2 ustaw)' z dnia 27 sierpnia 200-J r. 0 sv,"iadczeniach opieki
zdrowotnej tinansowanych ze srodkaw publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z pain. zm.) oraz
zarzqdzcllia Dyrektora Szpitala \Volskiego Nr 8/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na
specjalistyczne sv,'iadczenia zdro\',"otnc w zakrcsic kardiologii inwazyjnej w siedzibie Szpitala Wolski ego oraz
przcprO\vadzenia konkursu ofert na \\')'konywanie ~hviadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie z\vanego
dalcj zarz,!dzcniem.

-J. Udzielaj,!cy zamo\vienia zastrzcga sobic prawo do od\volania konkursu przed terminern skladania ofert.
przesuni~cia termillu skladania ofen. Unie\V3Znienia post~powania konkursO\vcgo oraz przcsuni<:cia tcrminu
rozstrzygnit;cia post<;powania \\' przypadku koniecznosci uzupelnienia dokllmentow przez oferenta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych S\VKO zastosov.;anie maj'} przepisy i postanowienia wskazane w
pkl. 3.

6. l1ekroc w "Szczegalowych Warunkach Konkursu Ofert" oraz w 7.alqczllikach do tego dokumentu jest mowa 0:
1) ofercllcic - to rozumie si~ przez to podmiot. 0 ktorym mowa art. 26 ust. I Ustav ..'Y z dnia 15 kwictnia 20 II

r. 0 dzialalnosci leczniczej (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r.• pOZ. 2190 z pain. zm.). zarcjcstro\\'any jako
podmiot wykonujqcy dzialalnosc Iccznicz..'} w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
wykonywanej w przedsi~biorst\ ..•..ie podmiotu leczniczego. zwanym rawniez .,Prz)jmuj,!cym zamawicnic".

2) LJd1.ielaj:)c)"m zamo\"'ienia - rozumie sit; przcz to Szpita1 \Volski illl. dr Anny Gostytiskiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

J) prll'dmioric konkursu of crt - rozumie si~ przez to specjalistyczne swiadczcnia zurowotne w zakresie
kardiologii il1\vazyjnej w Osrodku diagnostyki i terapii wewnqtrznaczyniQ\vej w godzinach pomic;dzy 8.00 a
16.00 oraz w Pracowni Flektrofizjologii w godzinach pomi~dzy 8:00 a 18:00 ;

-J) fonnularzu ore,-t)' - rozumic siC; przez to obowiqzujqcy formularz oferty przygotowany przcz
Udziclaj'}cego 7.amowienia. stanowi",cy Lab,cznik nr 3 do zarzqdzcnia \..•..skazanego w pkt. 3 "Postanowien
ogolnych";

S) S\\ialh.'zcnilll'll zdrm\-otnych - rozllmie si~ przez to swiadczcnia. 0 ktarych mowa wart. 5 pkt. 40 Ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych zc srodkow pub1icznych (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r .• Nr
pOl. 1510 z pain. zrn.) obejmuj"cc spccjalistyczne swiadczenia zdrowotne \..•..zakresic kardiologii
inwaz)jncj w Osrodkll diagnostyki i tcrapii \..•..ewnqtrznaczyniowej oraz w Pracowni E1cktrotizjologii :

6) ulllowie - rozumie si~ przez to \••...zor umowy opracowany przcz Udzielaj'}cego zamowiellia. stanowiqcy
l.;ll:tClllik IIr 4 do zarz,!uzenia wskazanego w pkt. J •.Postanov.den ogalnych".

Rozdziaill. I'RZEDi\lIOT I'OSTF,I'OWANIA KONK RSOWEGO

I. Przcrlmiotcm 7.amowienia jest wykonywanic spccjalistycznych sv,"iadczen zdrowotnych w zakrcsic karrliologii
inw<lzyjnej w Osrodkll diagnostyki i terapii wewn<J.trznaczynim ••...ej w godzinach pomic;dzy 8.00 a 16.00 oraz
Poradni Elektrotizjologii w godzinach pomi~dzy 8:00 a 18:00 .

2, Wykonyv,:anie swiadczell zdrowotnych stanowiqcych przedmiot zamowienia obejmuje okres od dnia
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05.02.2019 r. uo uni" 31.12.2021 r.
3. ~~czna szacunkowa Iiczha punkt6w. wyliczonych zgounic z ZALOZENIA~lI REALlZACJI UMOWY :\A

SWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII I:\WAZYJNEJ. opisanymi w ninicjszych szczeg610wych
\'/arunkaeh konkursu ofert. do wykonania w zakrcsie kardiologii inwazyjnej \\1 Osrodku diagnost)'ki i terapii
\'icwn~trznaczyniowej oraz w Pracowni Elcktrolizjologii. \\-'Yllosi manie 15 noo punktow (0 kt6rych 1110W3 \V

rozdzialc VIII pkt. I i 2)
4. W wyniku przeprowadzonego post~po\\'ania konkurso\\cgo zostan'! wybrane najkorzystniejsze oferty, v.' Iiczbic

zapewniaj~cej wyczerpanie liczby punktow/ godzin. \\:skazanych \V pkt. 3. z3\\'icraj'}ce propozycje cenowc
znajduj~ce pokrycie \\1 v,:ielkosci srodk6w przcm3czonych na sfinansov •.'anie przcdmiotu zamo\\o'ienia.

5. Szczeg610\'v'c warunki wykonywania swiadczen okreslaj,! odpowiednie przepisy. a W szczeg61nosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczcniach opieki zdrO\votnej finansowanych ze srodk6w publicznych
oraz postanO\vienia umew za\vartych przez Szpital Wolski. z kterymi oferent maze silf zapoznae w siedzibie
Udzielaj<tccgo zam6wienia.

6. KOD crv: 85121231-1

Rozdziallll. WAIWl'\KI WYMAGANE 00 OFEREl'\TOW

I. Ofertlf sklada ofercnt dYSPOllUj'lCYodpo\ ••..iednimi kwalifikacjami (wymagall)' tytul specjalist). W lakrcsic
kardiologii, cCI1yfikat ASOCj.lCji Interwcneji Scrcowo-~aczYl1iowej PTK do IIzyskani:I uprawnieit
samodlielnego wykonp ••.ania zahicgow kardiologii inWlIL)jncj. zaswiadczenie pudpisllnc Ilr7C7.
KOllsultalltll \Vojcwodzkicgo 0 wykonllniu 300 lIngioplastyk i 600 koronografii. aktualn)' cCI.t)'fik:lt
s3modliclncgo operatorll \\' z:tkrcsic clcktrofi7.jologii lub/i Hktu:tln,Y ccrtyfikat ekspert:t " dzicdlinie
elcktrotcrapii. aktllaln)' certyfikHt szkolcnia ochrony radiologiezncj paejenta.) i uprawnieniami do
wykonywania swiadczcn zdrowotn)'ch objlftych przcdmiotcm zam6wienia W l..1krcsic obj<;tym postc;p0\',:aniem
konkurso\\o)'m.

2. Warunkiem uwzglc;dnienia oferty. jako spelniajqcej \\)'l11ogi formalne, jest przedlozenie przez ofercnta
zal~cznikew do oferty:
a) certyfikatu Asocjacji Inten .••.encji Sercowo-Nacz)niowych PTK 0 spe~nieniu wymagan do lIzyskania

uprav,lnien do samodzielnego wykonywania zabiegew kardiologii inwazyjnej.
b) zaswiadczcnia wysta\\'ionego przez wlasciwego konsultanta wojew6dzkiego 0 wykonaniu co najmniej 300

zabicg6w angioplastyki \viencowej jako pierwszy operator i co najmniej 600 koronarogratii
potwierdzajqcego odpowiednie doswiadczcnie w wykonywaniu angioplastyki wiellcowej - zgodnic z
Zal~cznikiem do ZarZ<)dzeniem Prezesa NFZ,

c) zaswiadczenie kierownika komorki organizacyjnej zakladu opieki zdrowotnej. w kt6rej oferent wykony,\'al
zabiegi elektroterapii serca potwierdzaj<tce urniej~tnosci oferenta w wykonywaniu zabiegew z zakreslI
elektroterapii i elektrofizjologii.

3. Oferent zobowi~zany jest do posiadania wpisu w rejestrzc prO\\'adzonym przez \vlasciw'l okrc;gowq radty
lekarskq 0 wykonywaniu dzialalnosci leczniczcj w formie indywidualnej spccjalistycznej praktyki lekarskiej
wyl~cznic w przcdsitybiorstwie podmiotu Icczniczego.

4. Oferta zlozona pr7.ez ofcrcnta powinna bye kompletna. zloiona zgodnie z wymogami opisanyrni \v niniejszych
SWKO na fOmlularzll lIdostcrpnionym przcz Udzielaj'lcego 7..a1l1()\\licniaoraz zawierac wszystkic wyrnaganc
oswiadczcnia i dokumcnty opisane w SWKO oraz w trdci tormularza ofertowego.

5. W niniejszym postc;powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zloicnic ofert alternatywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Oferent sklada ofcrtl( zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczeg6lowych Warunkach Konkursu Ofert"
na fonnularzu udostcrpnionym przez Udziclaj,!cego zarnowienia.

2. ~\:1inimalna Iiczba deklarowanych punkt6w do zrcalizowania w okresie od dnia 05.02.2019 r. do dnia
31.12.2021 r., w~liczonych za wykonanie poszczeg61nych procedur zgodnie z ZALOZENIAMI REALlZACJI
UMOWY NA SWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII INWAZYJNEJ. opisanymi w niniejszych
szczcg610wych warunkach konkursll of crt. do wykonania przez I ofcrcnta w Osrodku diagnostyki i tcrapii
wewnqtrznaczyniowe oraz Pracowni Elcktrotizjologii - w)'nosi: 22 500 punktow

3. Przeci~tna maksymalna liczba punktew. wyliczonych za wykon31lie poszczcgolnych procedur. zgodnie z
ZALOZENIAMI REALlZACJl UMOWY :\A SWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII INW AZYJNEJ.
opisanymi w niniejszych S\VKO, do wykonallia przez I oferenta w zakresie kardiologii inwazyjnej w Osrodku
diagnostyki i terapii wewnqtrzllaczyniowej oraz Pracowni Elektrofi7jologii • w)'llosi: 27000 punktn\\".

4. Oferenci ponosz~ wszclkic koszty zwi~zane z przygotowanicm i zlozeniem ofert)'.
5. Oferl~ stanowi wypelniony fonnularz oferty wg 7.llI~Cl0nego ,vzoru wraz zal~cznik3mi wymicnionymi w
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formularzu oferty.
6. Ofella winna bye sporz<}dzona w sposob przejrzysty i cZ}lelny.
7. Ofertt; oraz wszystkie zal'J,czniki naleiy sporlqdlie \••..jf;Z)'ku polskim pod rygorem odrzucenia ofcrty.

z wyl4czeniem pojc;e medycznych.
8. Ofert~ oraz kai:dq zjcj stron podpisuje oferent osobiscie.
9. Strony ofert)' oraz miejsca. w ktorych nanicsione zostaly poprawki. podpisuje oferent. Popra\'.:ki mog,! bye

dokonane jedynic poprzcl przekreSlenie blc;dnego zapisu i umieszclenie obok niego czytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent maze wprowadzic zmiany lub \,,'ycofae zloion" ofertt;. Zmiana oferty nastc;puje poprzez zloienie nm••..ej
ofert}' zawicrajqccj zmiany i uZllpeinionej 0 adnotacjc; 0 wycofaniu oferty zlo:ioncj wczeSniej. Wycofanie oferty
nastc;pllje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj'lccgo zamowienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzcz
zloienie nm••..ej lub wycofaniu olerty moze nast,!pic nie poi.niej jednak nii przed uptywem terminu skladania
ofert. \Vymogi oznaczenia koperty opisane \••..pkt. 13 stosuje siC;odpm ••..iednio.

II. Ofertc; \vraz z wymaganymi zalqcznikami nalc:iy umicScic w zamknh;tej kopercie opatrzonej napisem:
"Kolll..-rlr.'i IIlI lU/zieJllllie .\pecjaIiJi(l'CZII)'cII J,i'im/cZeJ; zdrml'Olll)'ch h' UIJ.:re.\'ie /.:.lIrdiologii illwaz,yjllej w
Jiel/zihie Szpilil/ll H'ol.\'/';'i£'go" i dostarczyc na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17,01-2] 1 Warsza\\'a.

12. Udzielajqcy zamowienia zastrlega. it nie jest mozlh ••..e ''lczenie swiadczcnia uslug w ramach umowy 0

udzielenie zamowicl1ia na swiadczcnic zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnienicm na
podstawie stosunku pracy zawartyrn z Udzielajqcym z.1lllowienia.

13. Oferta zlozon.1 przez oferenta. z ktorym Szpital \Volski rozwi,,!z.1!umow~ 11.1udzielanie swiadczen zdrowotnych
\\' zakresic obj~lym przcdmiotem niniejszego postt;powania \\' trybie natychmiastowym z przyczyn le~cych po
stronie oferenta - podlega odrluceniu.

ROldlia! V. INFORJ\lAC./A 0 IlOKUJ\lENTACII ZAL,\CZANYCII PRZEZ OFERENTA

I.

3.

4.

W celu uznania. ze olerta spelnia wymagane warullki. oferent zobowi,,!zany jest dol4CZYCdo oferty dokumenty
wskazalle w formularzlI oferty.
Dokurncnty. 0 ktorych mowa w pkt. I ninit:jszego rozdzialll oferent przedklada \v formie oryginalu lub
kserokopii poswiadczonej przez siebie za zgodnosc Z oryginalem.
W celu sprawdzcnia autcntycznosci przcdlozonych dokurnentow Udzielaj,,!cy zamowienia moze zai:<!dae od
oferenta przedstawienia oryginalll Ilib notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. gdy kserokopia dokumcntu
jest nieczytelna lub budzi w~tpliwosci co do jcj prawdziwosci.
Oferellt jest zobowi,,!zany do za1'lczenia do fonnularza oferty dokurnentow zwi~zanych z rejestracj~
indywidllalnej specjalistycznej praktyki lekarskiej jako podmiotu wykonuj,!ccgo dzialalnosc lecznicZi! - zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 kwictnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej.

ROlllliaI VI. ;\IIEJSCE I TERJ\lIN SKLAIlANIA OFERT

I. Ofert!! sklada siC;w siedzibie Szpitala \Volskiego. Paw. II w pok. II w terminie do dnia 18.01. 2019 ". do
~Odl. 11.00.
Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentallli ze strony Udzielaj'J,cego zamowienia uprawniony jest
Zastl;pca Dyrcktora ds. Lccznictw3. tel. 022~38.?4. 703.

ROldlia! VII. TERJ\lIN ZWI,\ZANIA OFERT"

Oferent lwi(Jzany jest olertC:)do 30 dni od dalY llplY\Vllterminll sklad.1nia ofert.

ROldlia! VIII. ZAI.OZENIA REALIZACJI UMOWY NA SWIAIlCZENIA Z ZAKRESU
KAIWIOLOGII INWAZYJNEJ

I. Dla potrzcb zwi,!zanych z realizacj,! umowy na swiadczenia zdrowotne w ramach kardiologii inwazyjnej ustala
siC;wykaz swiadczen wraz z kodem swiadczenia nadanYIll w systemie stosowanym przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. opisanych w zal<!cllliku nr I do ninicjszych Szczeg610wych Warunk6w Konkursu Ofert. Dla potrzeb
kazdego w wymienionych ~h••..iadczell wskazanych w ww. zah}czniku okresla silt Iiczb~ przyj~tych przez
Udzie1aj'J,cego zamowicnia i stosowanych w postc;powaniu konkursowym w ramach kardiologii inwazyjnej

. pllnkt6w wewn9trznych. Cella za punkt zaproponowalla przez oferenta wybrallego \\1 \\lyniku postc;pm\'ania
konkllrsowego stanowi podstawt; do obliczenia wynagrodzellia wYllikaj'lcego z umowy zawartcj z wybranym
oferentem.
W zwi,!zkll l przyjcyciem \vewnc;trznej punktacji Udzielaj<!cy zamowienia ustalil okreslon,! ilose punktow
we\\'n~trzl1ych dla swiadczeli z zakresu kardiologii inwazyjncj zrcalizowanych w Osrodku diagnostyki i terapii
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we\\ln,!trznaczyniowej oraz PracO\vni Elektrofizjologii przypadaj<Jcych do \\o'ykonania do konca 2021 r,. W

ilo,c; 81 000 punklow - zgodnie z zal~cznikiel/1 nr I do SWKO.
3. Wynagrodzenie przewidziane w umowie wyplacane jest \\lyl,!-cznic Ickarzowi. kt6ry zrealizowal na rzecz

danego pacjenta zarowllo uprawllionego do bczplatnych swiadczen, jak r6vmiei nieuprawnionego. w okresic
jcgo hospitaliz3cji. swiadczcnic podlcgaj,!ce sfinansowaniu przez NarodO\\lY Fundusz Zdrowia lub innych
platnik6w wg zasad okrdlonych przcz NFZ. tzw. swiadczenie wiod~ce wg lCD, odn;bnie \\' ramach procedur
rcalizO\\'anych W obszarze hemodynamiki lub elektroterapii. Za inwazyjne kardiologiczne swiadczcnia
uzupelniaj,!cc, czyli swiadczcnia nie tinansowane przez l\'FZ !lie przysillguje odr~bne wynagrodzenie

RozllziallX. KOMIS.JA KONKURSOWA

1. W celu przeprowadzcnia konkursu ofert Udziclaj,!cy zamowienia powollije komisj~ konkursowq.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb post~powania okrdla ..Regulamin pracy Komisji

konkursowej" obowi<}zuj<}cy na podstawie zarz,!dzenia \\skazanego w pkt. 3 ..Postano\ ••..ien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie maze bye osoba podlegaj<Jca wyl'1czeniu z udzialu w komisji \\0' przypadkach wskazanych

w "Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. \V razie koniecznosci wyl'1czenia czlonka komisji konkursO\\o:ej z przyczyn. 0 ktorych mo\ •....a w pkt. 3. nowego

czlonka komisji pO\\'oluje Udzielaj,!cy zam6wienia.
5. Udzielaj"cy 7..amowienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okrdlonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa Iiczyc bc;dzie. pomimo wyl"czeniajej czlonka. co najmniej trzy osoby.
6. Udziclaj,!cy zamewienia wskazuje nov,,'ego przewodnicz,!cego, jesli wyl,!czcnie czlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelni~cej t~ funkck
7. \V przypadku stwierdzcnia przcz Komisj<; konkursow~ brakew formalnych w zlozollej ofcrcic. Komisja

konkursowa wz)'wa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamicszczcnie informacji 0 brakach na ze\ ••...n~trznej
stronie interneto\\'ej Szpitala Wolskiego pod adresem \\'w\\.wolski.med.pl podajQc naz\ ••..~ (imi~ i nazwisko)
oferenta, stwierdzone w ofercie braki oraz ostatccm)' tcrmin ich lIsuni~cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn fonnalnych Komisja konkursowa zamieszcza infort1lacj~ 0

odrzuceniu oferty nu zewn~trznej stronie interneto\\'ej Szpitala Wolski ego pod adresem www.wolski.l11cd.pl
wskazuj,!c nazwc; (imic; i naz\\lisko) skladaj,!cego odrzllcon~ ofert~ oraz przyczYllc; odrzuccnia olert)'.

Rozllzi,,1 X. MIE.JSCE I TERM IN OTWAI{CIA OFERT

Ot\varcie zlozonych of crt nast~pi w siedzibie Szpitala Wolski ego w Pawilonie II - Sala KonferellC)jna
w dniu 18.01. 2019 r. 0 ~Odl. 11.30.

Rozllzi,,1 XI. PIWPONOWANA PRZEZ UI)ZIELA.Ji\CEGO ZAMOWIENIA CENA
.JEI);\fOSTKOWA

l. Propollowana przez Udziclaj,!ccgo zam6wienia maksymalna kwota naleznosci wynosi bruno 65,00 1113 I punkt
wykonany w ""kres;e kardiologii inwazyjnej - wyliczony zgodnie z ZAL02ENIA\11 REALlZACJI UMOWY
NA SWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGI/ INWAZYJNEJ. opisanymi w niniejszych SWKO. do czasu
przekroczenia w danym roku kalcndarzO\vym w okresie trwania umow)'" I"cznic przcl Osrodek diagnostyki i
tcrapii \vewn,!trmaczyniowej oraz Pracowni Elektrofizjologii liczby zrealizowanych 81 000 punktb\\. w
zwi<Jzkll z wykonaniem zabiego\\<" kardiologii inwazyjnej.

2. Ccny wskazane w pkt. 1 zostaly przyj~te W oparciu 0 wiclkosc srodk6w przeznac7,onych na sfinansowanie
swiadczen be;d<Jcych przcdmiotcm zamowienia.

J. Oferty zawieraj(Jce propozycje cenowe przckraczaj~ce kwoty \vskazane w pkt. 1 uznaje siC; za nieodpowiadaj,!ce
wymogom formalnym i podlcgaj,!ce odrzuceniu.
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RUlLllial XII. KRYTERIA OCENY OFERT

I. Spcej:,listYCZIIC s\\'iadrzcnia ZdI"O\\'oll1e w zakresie kanliolot:ii irl\'\-'az)'jl1cj w Osrodku diagnost)"ki
i tenlpii wewn:,trznacz)"niO\\'cj onil IlracO'\:ni Elekh"ofizjologii .

Kryteri:a oecny

I. Kwalifikacje oterenta - 20%
2. Doswiadczcnie. 20%
3. Cella - 40%
4. Dosl~pnosc - 20%

\laks)'malna liczba punkt6w za Decne; oren)' \\')'Ilosi: -'.2 pk •• obliczona \\'g wzorn ostatecznego.

Ad. 1. KWlllifik:lcje orercllta
KOlllisja konkursO\va dokonujqc accny kwalilikacji ofen:nla bierzc pod lIwagt; nast~puj~ce dokul11enty stano\ ••..i~ce
Lal,!cliliki do formularza ofert)':
Aktualny certytikat ukollczenia szkolenia \\' zakresie ochrony radiologicznej pacjcnta - 2 pkt.
Aktualne zaswiadczenic 0 ukOliczcniu szkolcnia w zakrcsit: n:slIseytacji krtJieniowo - oddechowej - 2 pkt.
Zaswiadczenia 0 lIkonczonyeh - innych nit \v)'ll1ienione pO\vytej • kursach, szkoleniaeh, \\'arsztatach itp. w zakresie
stallO\vi~cYIl1przedmiot zarno\',rienia • I pkt.
L~czlla liczba punkt6\'1"mozlh,,'a do lIzyskania przy ocellie kwalifikacji oferenta wynosi 5 pkt.

Ad. 2. Doswiadf7.cnic
Komisja konkursowa dokonllj~c oeeny doswiadezenia oferenta bierze pod uwag~ staz prac)' ofcrcnta przy
wykonywaniu zabiego\\' W 7.akresie kardiologij inwazyjncj.
Dokonuj~c ocen)' doswiadczt:nia na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz oferty) Kornisja Konkursowa
przyznaje oferentowi od 0 do" pkt. zgodnie z nastlfPuj~CYll1jzaloicniami:

51az pniCY UI"Z\,wykoll\'waniu lahicl!ow kanliolol!ii inwazyjnei Liczh.l Ilunkto\\"
I -31al 1 Ilk!.
4 - 6 lat 2 Ilkl.
7-101al 3 nkl.

LPOW\"lCj II hit 4 [lkl.

W przypadku niepelnych lat kalendarzow)'ch nicpelne lata staiu pracy zaokr,!gla sit; w dOl. Ofcrcnci posiadaj<Jc)'
doswiadczcnic w pracy wynikaj~cc zt: stazu zm•...odO\I,.egozwiqzanego z udzielaniem s\viadczeri w zakresie
kardiologii inwazyjnej ponizej I rokll z oeeny kryteriurn •.doswiadczellie" otrz)'rnuj<}0 punktow.

Ad. J. Cena*( bez podatku VAT st:lllOwi ('en'l nello)
Komisja konkursowa dokonuj~c occn)' cell zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj<}cyeh propozycje eellowe za jeden punkt przewyzszajqeq wartosc srodk6w przcznaezonyeh na realizacj~
przedmiotu post~powania.

Dokonujqe oeen)' cen proponowanych przez ofcrenta w formularzu ofert)' Komisja KOllkursowa przyznaje
oferentowi od I do" lkt. zgodnie z nast~ ujqcymi zaloieniami:
Cen:l ru ono',"':loa nelorerenta
60,01 - 65,00 zI
50.0 I- 60,00 II
40,0 I-50,00 "
30.00 - 40,00 "

Ofcrty zawicraj;:~cepropozycjc ccno\vc ponii:cj 30.00 zl za jcdcn punkt b'rd'l lIZ1lant:za oferty zawieraj<}ce rai4co
nisk,! cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d,! podlegaly odrzuceniu.
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erml! arzu 0 crt", ZgO me z za ozemaml:
.\1inimalna ilose punktow oferowanych pnez oferenta LicLba pallkl.;"
22 500 - 23 000 1 IIkl.
23 001 - 24500 2 nkl.
24501 - 25500 3 IIkl.
25501 - 27000 4 pkl.

Ad. 4. Dasl~pnasc
Komisja konkursowa dokonllj~c oceny dosh;pnosci s\'r'jadczetl g\,,'arantowanej przez oferenta bierzc pod ll\,,'agc;
minimaln" liczblY punktO\'r' do wykonania W okresie obowi(Jzywania umm,,)' oferowanych przez oferenta w
~ ~ d . I

Oeena konC'owa orerty zoshmic WylirZOlUl \\'~ lIastltruh('e~o \\'zoru:

\\'0 = LpK x 20°;(. + LpD. x 2Q1Yo+ LpC:\ .jijlYo+ Lpl>2x20'Y..

glide:
IVO - oeena k01lcowa oleny
LpK -lic:ha pzmku)1I' w)'nikajqca = VCCIJ)' kll'aNfikacji oferema
LpDf -ficha punk/ow wynikajqca: aceny c/oswiacic:enia oJerenra
LpC - lie:ba punk/ow wynikajqca = oeen)' ccn)' propo/1ow(lnej pr:c: oferenra
LpD2 - lie:ba punk/6w uynikly'qca = oceny doslfpno.\:ci .~H'iadc=en ud=ielan)'ch pl-=e: oferenta

f{ozdzial XJIJ. ROZSTnZYGNI~CIE KONKUf{SU. WAIWNKI ZAWARCIA U;\IOWY

I, Rozstrzygni~cie konkursu oznacza wskazanie oferentow wybranych w wyniku postitPowania konkursowego w
ilosci wynikaj'1ccj z zapotrzebowania Udzielaj'1cego zamo\vienia odnosnie ilosci punktow/ godzin \vykonywania
swiadczeri stanowi'1cych przedmiot zamowicnia. ktorzy lIzyskali kolejno l'1cmie ze \\-'szystkich kryteriow
najwi9ksz~ ilosc punktow.

2, Rozstrzygniercie konkursu ofert ogtasza siy w micjscu okrdlonym \\-'ogloszeniu 0 kOllkursie ofcrt. na tablicy
ogloszcri w siedzibie Udzielaj~cego zamowienia oral l1a zewn<;trznej stronie internetowej Udzielaj'1cego
zamowienia. podaj'1c nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedziby (rnicjscc zamieszkania i ad res) OferentaiOfcrcntow.
ktorzy zostali wyhrani.

3. Termin ro7$trzygniitcia ofcrt wyznacza si~ na dzien 28.01. 2019 r. 0 ~odlinie 10.30.
4. Oferentom wybranym w wyniku postltPO\vania konkursowcgo UdzielajC!cy zamov,iienia wskazuje termin
imiejsce zawarcia i podpisania umowy.

5. W przypadku przekroczenia liczby pllllktow objcytejz.apotrzcbowaniem. \\'skazanej w Rozdz. II pkt. 3 lub liczby
godzin objcytejzapotrzebowanicrn wskazancj w Rozdz. II pkt. 4. w wyniku wyboru wic;kszej ilosci ofere mow ze
wzglitdu na koniecznosc lIwzglcydnienia ofert spetniaj~cych krytcria oceny ofert na tym samym poziomie
punktowym, Udzielaj'1cy zamowicnia zastrzega sobie prawo okreslcnia w umowic zawartej z oferemem takiej
i10sci godzin wykonywania swiadczen. ktora urnoi.li\\'i dostosowanie warunkow umowy do z~1potrzebowania
Udzielaj<:).cegozam6wienia.

RozdLi,,1 XIV. SROOKI OOWOLA WCZE

I. \V toku post~powania konkursowego, jcdnakze przed rozstrzygnit;cicrn konkursu. oferent moze zloiyc do
komisji konkurso\'~!ej w terminie 7 dni robocl)'ch od dnill dokonani:1 l3Sk31"7.0nej cz)'nnosci, w formie
pisemnej umotywowany protest.

2. Protest zlozon)' po terminie !lie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatrujc i rozstrzyga protest \\1 ch}gu 7 dni od daty jego otrzymania i lldziela pisemnej odpO\\'iedzi

sktadaj<}cemuprotest. Nieuwzglc;dnicnic protestu \vymaga lIzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu postcypowanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba ze z treSci protestu wynika.

i.e jest on belJ.asadny.
5. \V przypadku lIwzgl~dnienia protestll komisja pmvtarza zaskarion<}czynnosc,
6. Oferent, maze zlozyc do Udzielaj<}cego zam6v.'ienia odwolanic dotycz,!cc rozstrzygnilYcia konkursu w ci~gll 7

dni od dnia ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. Odv.'otanie ztoione po tenninie nic podlcga rozpatrzenill.
8. Od\votanie rozpatrywane jest w tenninie 7 dni od dnia jcgo otrzymallia. Wniesienie od\volania wstrzymuje

zawarcic umowy do czasu jcgo rozpatrzenia.
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I{ozdzial XV. POSTANOWmNIA KONCOWE

Dokumenty dotYCL:1Cepostc;pov,:ania konkursowego przechowywane S(J W siedzibie Udzielaj~cego zamowienia.
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Za/qc:llik III' 3 do Zal':qd:ellia
DYl'ektol'a S:pita/a IVo/skiego NI' 8./20/9

: dllia /6.0/ ..20/9 1'.

\Varszawa. dnia .

Slpital Wolski illl. dr Anny Gostynskiej

SaIllOdlicln)' "nhliezny Zaklad Opieki

Zdrowotncj \,,:\Varszau'ic

nl. Kasprzaka 17

01 - 211 Warslawa

OF E R TA

na IIdzielanie speejalistyeln)'eh swiadelen ldrowotnyeh w zakresie kardiologii inwalyjnej

w siedlihie Szpitala Wolsldego

IIIIi~i naz\\' isko , ,., .

PESEL .

Za\vod .

Nr pra\\'a \\'ykony\\'an ia za\\'odu ,"""",., , .

Specjalizacja w zakresie (stopien) , .

Nr dokumentll potwierdzaj~ccgo uzyskan ie tytlliu specjal ist)',., , , , .

Nr \\'pisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przcz wlasch\i~

OR L .

Data fOlpoCZl;cia dzialalnosci zg. z CEIDG .

NIP REGO N .

;'\r telefonu adres e-Inail , .. ,., , .

Adres zarnicszkania , .. , ,., .

Adres do korespondencj i (0 ile nie pokrywa siC;z adrcscm 7.amieszkania) , .

Przcdmiotcm niniejszej oferty jest udziclanic specjalist)'cznych sn'iadczell zdrowotn)'ch

w zakresie k.trdiologii inwazyjncj w sicdzibic Szpitala \Volskicgo zgodnie z przedmiotem zam6wienia

\\skaz<tIlYI11w Szczeg610\\)'ch \Varunkach Konkurstl ()fert, na zasadach okresloll)'Ch we \\'"zorze UIIIOW)'

11<1 lIuzieianie swiadczel'l zdrowotnych objftl)'ch kunkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I, Zapoznal siC; z trcsch~ ogloszenia 0 konkllrsie. ..Szczeg6Iowymi \\'"arunkami konkursu oren" oraz

postallo\\'ieniami okrcslonymi \\.'ewzorze ul110wyi je akceptuje.

2. Swiadczell zdrowotnych objc;tych konkursem udzielac btrdzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w \Varsz<Jwie.

w miejscu \\.'skazanym przcz Udziclaj~cego zamowienia oraz przy uiyciu sprzc;tu nalcz~cego do

Udzielaj •.!cego zamowiellia,
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3. Pro\',:adzi Specjalistyczn~ Indywidualn" Praktykt; Lekarsk~ \v przedsi~biorstwie podmiotu Icczniczego w

dziedzinie ",.,.................................... wpisan(J do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc

Iccznicz'l prowadzonego przez ORL zgodnic z danymi w)'mienionym na wstt;pie niniejszej ofeny.

4. Swiadczen zdrowotnych udzielac b,dzie osobiscie.

5. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (oc) na minimaln~ kwott; gwarantowan~

w wysokosci (Zobowi~zuje si, do przedlolenia kopii polisy oc w terminie

okreslonym we \'l"Zorzeumowy.)*

6. Oswiadcza it Szpital Wolski nie rozwi'lzal z nim umO\vy na udzielanie swiadczeti zdrowotnych \••..zakresie

objt;tym przedmiotem niniejszego postt;powania w tI)'bie natychmiastowym z przyczyn lez,!-cych po stronie

oferenta.

7. Deklaruje minimaln~ ilosc punkt6w wewn,trznych - okrcSlonych wg zal~cznika do SWKO - do w)'konania w

zakrcsic kardiologii imvazyjnej \V Osrodku diagno5tyki i terapii wc\\'n~trznaczyniO\vej oraz Pracowni

Elektrofizjologii w okresie 05.02.2019 - 31.12.2021 r.: punkt6w.

8. Proponuje \\')'sokose stawki \\: kwocie zl brutto za t punkt newn'tlrzll): wykonany -

zgodnic z pkt. VIII SWKO w zakrcsic kardiologii inwazyjncj w Osrodku diagnostyki i tcrapii

\vewn'ltrznaczyniowej oraz Pracowni Elcktrotizjologii.

9. Zakres posiadanych kwalifikacji udokumentowal zal'}cznikami ad nr 5a do nr .

10. Oswiadcza. it swiadczcn zdrowotnych w zakresie obj-rtym konkursem udzielal:

a) w zakresie wykonywania zabiegow kardiologii imvazyjllej: przez okrcs latU

b) w zakrcsic wykonywani swiadczen W oddziale kardiologicznym: przcz okres Iat**

zobowi'}zuje si~ do okazania na i:~danie Udziclaj'lcego zamowiellia dokument6w potwierdzajqcych

\\'skazan~ ilose lat praktyki zawodowej.

ZAI.;\CZNIKI:

I. Poswiadczony aktualny wydruk z CEIDG - 211/. '" I.

2. Poswiadczona kopia \••...pisu do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnose lecznicz<}- zgodnie z ustaw,! 0

dzialalnosci leczniczej - prowadzonego przcz ORL - :lli. liT 2,

3. Poswiadczona kopia nadania NIP - :,al. liT 3,

4. Kopie dokumentow dotycZ(~cych prawa wykollywania zawodu lekarza posiadanych kwalifikacji. w tym

specjalizacji. tj.:

dyplom uk"r,czenia szkoly;

prawo wykonywania zawodu lekarza:

dokument pot\Vierdzaj~cy uzyskanie tytulu specjalisty lub specjalizacji II w dziedzinie kardiologii;

certyfikat Asocjacji Intcn ••...encji Sercowo-Naczynim ••...ych PTK 0 spelnicniu wymagan do uzyskania

uprawnien do samodzielnego wykony\\'ania zabiegow kardiologii inwazyjnej.

zaswiadczenie \\ystawione przez wlasciwego konsultanta wojew6dzkiego 0 wykonaniu co najmnicj 300

zabieg6w allgioplastyki wicncowcj jako pierwszy operator i co najmniej 600 koronarografii

pot\ ••...ierdzaj'}cego odpowiednie doswiadczenie \\ \"iykonywaniu angioplastyki wiericowej - zgodnic z

Zalqcznikiem do Zarz<}dzeniem Prczcsa NFZ.

- zaswiadczenie kicrownika kom6rki organizacyjnej zakladu opieki zdrowotnej. \\' kt6rej oferent

\••.")'konywat zabiegi elektrotcrapii serca potwierdzaj~ce lImicj~tnosci oferenta w wykonywaniu zabieg6w

z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii.
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- inne dokumenty pot\'v'ierdzajq.ce kVt'aliftkacjc i doswiadczenie z.nvodowe - zaf. Ilf 4a, 4h, itd.,

5. Zaswiadczenie Ickarskie 0 brakll przeciwvl"'skazan do \\'ykonywania ~hviadczen zdrowotnych objt;tych

przedmiotcm zam6v,denia - :'(1/. itT 5.

6. Kserokopia polis)' DC lub zlozone osv.'iadczenie 0 przcdlozeniu polisy - :,a/. itT 6,

7. \Vykaz podmiot6w. w kt6rych oferent lldzielal ~h'liadczell zdrowotnych \.0,' zakresie:

w zakresie wykonywania zabieg6w kardiologii inwaz)jnej **
w zakresie vt"ykonywani s\\'iadczen W oddziale kardiologicznym **

z podaniem okresow, w ktorych llstugi te byly swiadczone - zal. liT 7.

(pudpis i piec:r;c osoby uprawnionej do podpisallia i :/oienia olerty)

• niepo(r:ehne skreSlh~

• * H' :ale:no;ci od :/o:onej qlerly

OYREKTOR
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Zalqcznik Nr.j do zarzqdzenia
Dyrektora Szpila/a IVa/skiego n,. 8./20/9

z dni" /6.0/.20/9 r.

WZOR UI\IOWY
NA UI)ZIELANIE SPEC.JALISTYCZNYCIl SWIAI)CZEN ZI)ROWOTNYCH W ZAKRESJE KARDIOLOGII

W SIEJ)ZIIlIE SZPITALA WOLSKJEGO

7.3Warta w dniu 2019 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalclll \\'olskim im. tir Ann)' GOSI)'tlskicj Samodzicln)'1lI Puhlicznym Z~lklmlel11 Opieki Zdrowotncj,
zarejestrowanym w Sqdzie Rcjonowym dla m.st. Warszawy. XII \Vydzial Gospodarczy. pod nr
KRS:0000226288, posiadajqcym NIP 527-10-45-483 oraz REGON 0 II 035381, reprezenlowanym przez:
D)Tektor:1 - Roberta j'Vlazura

zwanym dalej tJdzichlj~}cym zamowicnia

a
............................. ,' adres: .
zarcjcstrowanym w c\videncji dzialalnosci gospodarczej or .
posiadajqcym NIP i REGON .
z\vanym dalej Przyjnmj:}c)'m zambwicnie

p,.;}jmujqc)' :amowienie :oslal ~~~rbranyw wyniku konkursli alerl na mi=ielanie specjalisfyc:nych s',viadc:en :drowOlnych
pr:e: podmiofy okreslone warl. 26 usl. 1 Uslau~l':: dnia 15 kwielnia 201 J r. 0 d:ialalno.sci lec:nic:ej (feksl jedn. D:. U.
z 20181' .. poz. 2190 z pJin. Zlll.).

* I
I. Przedmiotem niniejszej umow)' jest udzielenie zam(m,'icnia na wykonywallie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej \\' dniach powszednich \\' Osrodku diagnostyld i terapii
wcwn'1trznaczyniowej oraz Pracowni Elektrofizjologii. zwanych dalej swiadczeniami zdrowotnymi, dla pacjentow
Szpitala Wolskicgo w szczegolnosci dla osob b~dqcych s\\liadczeniobiorcami \V rozumieniu przepis6w ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotncj tinansowanych ze srodkow publicznych udzielanych od godz.
8.00 do godz. 16.00 w Osrodku diagnoslyki i tempii wewnqlrznaczyniowej oraz od godz. 8:00 do godz. 18:00 w
Pracowni Fizjotcrapii .

"") Przyjrnuj.Jcy z;lInowicnic zobowhguje sity do wykonywania spccjalistycznych swiadczcn zdrowotnych - tj.
swiadczcn okreslonych w Zalqczniku nr I do niniejszej umowy - w zakresie kardiologii inwazyjncj \\1 Osrodku
diagnostyki i tcrapii we\vnqtrznaczyniO\\lcj \\' godzinach pomi~dzy 8.00 a 16.00 oraz w Pracowni Elektroti7jologii w
godzinach pomit;dzy 8:00 a 18:00 - zgodnie ze zgloszonym przez Ordynatora Oddzialu kardiologicznego lub inn~
osobty \\'skazan'l przez Udziclajqccgo z;tlll()wienia zapotrzebowanicrn.

3. W ramach realizacji specjalistycznych swiadczell zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej w dniach
powszednich w Osrodku diagnoslyki i terapii wewnqtrznaczyniowej w godzinach pomi~dzy 8.00 a 16.00
Prz)'jmuj:.,cy z;1016\\"ienie jest zobowi:lz;lny do wykonywania zabicgow koronarografii i angioplastyki z ut.yciem
jcdnego lub dw6ch cewnik6w czyli OZ\V w trybie pilnym. czyli w przypadkach innych nit w)'mienione w ust. I. dla
kt6rych wykonanie zabiegu jest niezbtrdne \\i rozumieniu art. 15 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

* 2I. Prlyjmuj:.}ry z:.lmowicnic zobO\\'iqzuje si~ do uJziclania swiadczen zdrowotnych. 0 ktorych mowa w * 1 ust. 2
w dniach okreSlonych w harmonogramie. sporzqdzanym wedlug \\izoru stanowi'lccgo Zal~cznik nr 2 do niniejszej
umo",")'. sporzqdzanym na okrcsy micsityczne \\' ronnie piscmnej. uzgodnionym z Ordynatorern Oddzialu
kardiologiczncgo lub innq osobq wskazan'l przez LJdziclaj~rego zam£l",ienia.

2. lIarmollogramy. 0 ktorych mowa w ust. I podlegajq katdorazowo zat\vierdzeniu przcz osobt; wskazanq przez
LJdziclaj~ccg(J l.ambwicnht, przed rozpocl.~ciem miesiqca ktorego dotycz'l.

p
Prz)jmuj:.}cy zmnowicnic zobO\vi'lzuje sit; do wykonania uslug. 0 ktorych mowa w ~ I niniejszej umow)' i oswiadcza. it.
wykonywac jc b~dzie z zachowanicm nalezytej starannoSci, zgodnie z posiadanq \••..ied74 medyczn'l i standardami
postt;pO\vania obowiqzujqcymi w zakrcsie kardiologii. na zasadach wynikajqcych z ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza
denlysly (leksl jedn. Oz. U. z 2018 L, poz. 617). ustaw)' 0 dzialalnosci leczniczej (teksl jedn. Oz. U. z 2018 L, poz. 2190
Z pOiIl. zm.) .. ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowolllej Iinansowanych ze srodkaw publicznych (tekst jedn. Oz. LJ
z 2018 r.. poz. 1510 z pOin. ZI11.). uSlawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw I'acjema (Dz. U. z 2012 L, poz. 159
z pain. ZI11.). uSlawy 0 ochronie danych osobowych (tekstjedn. Dz. U. z 2018 L Oz. U. poz. 1000 z pOin. ZI11.) i innych
przepis6w reguluj'lcych zasady \vykonywania zawodu lekarza oraz udzielania $wiadczen zdrowotnych w podmiotach
leczniczych nie b~d~cych przedsitybiorcami.



~~
]. Sv•.'iadczenia zdro\\'otne objc;te niniejs~ umow~ udzielane b~dq przez Przyjmujqccgo zamowicnic

w siedzibie Szpitala \Volskiego, w Osrodku diagnostyki i terapii wc\\nqtrznaczyniO\\'cJ I w Praco\vni
Elektroli7jologii. przy uzyeiu SP",IU mcdycznego oraz aparalury mcdycznej. kt6ryeh obsluga jest IllU znana! z
kt6rymi z05t31 zapoznany przez Udziclaj;}cego zam6wicnia najp6inicj w dniu rozpoczc;cia udzielania svdadczcll*.
stanowiqcych wlasnosc Udziclajqccgo zamowienia. Sprzc;t i aparatura spclniaj~ wymagania njczb~dne do
wykonywania swiadczen objc;tych ninicjsz,! umow'!.

2. Prz)'jl1lujqcy Z3m(lwienic zobO\'v'iqzuje siC; do korzystania z pomieszczcn oraz sprzt;tu i aparatury rned)czncj.
nalClfJcych do Udzichlj;Icego l.~tIIH')\\:icnia zgodnie z ieh przeznaczemem i \'v' celach okreslonych w niniejszej
umowle.

3. Przyjllluj:1CY zamowlenie zobo\l,Ii~zuje si~ do ponoszenia kosztow napra\\' sprz~tu medycznego nalci:~cego do
Udlielaj.!cc~(J zam6wicnia. uszkodzoncgo w \l,Iyniku dzialan zawinionych przez Prz)'jllluj~ccgo zamo\\'icnic.

~5
Urnowa zoslaje zawarta na czas okrcSlony. lj. na okres od dn;a 05.02.2019 r. do dn;a31.12.2021 r.

~6
I. Przyjmuj:)c)' zamo,,""ienie zobowi(}zuje si'Y do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotn)'ch

wskazanych \1,1umowach zawartych przez Udzielaj~ce~o z:tm6wicnia z Narodo\l,Iym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiotami oraz przepisach i zasadach obov,."i<1zujfJcychu Udzielajqccgo zamowienia. z kt6rymi to zasadami zostal
zapoznany.

2. Na iqdanie Udzielaj:,ccgo zamowienia Prz)'jmuj.:,cy z:tm6wienie zobO\'v'iqzany jest do przedsta\l,Iienia
dokumcnt6w wymaganych przcz NFZ Illb innego platnika swiadczen pod rygorem \1,I)'powiedzcnia uI11O\'v'Yprzez
Udziclaj.:)ccgo z':lm6wicnia.OO

p
I. Przyjrnuj.,cy zamowienie zobowi(}zuje si~ do prO\\adzenia dokumcntacji Illedycznej i statystycznej oral'.

dokurnentacji \\'Ylllaganej przez NFZ. zgodnie z wymogami obowiqzuj,!cYllli w podmiotach leczniczych nie
b~d~cych przcdsiybiorcami oraz przcpisami i zasadami obowiqzuj<}cymi u Udziclaj':lcego zamowicni:l. w tym
z u.iyciem systemu informatycznego Szpitala \Volskiego. w tym dotycz,!cymi procedur zwiq7.3nych z ochron,~
danych osobowych.

2. Zlcccnia na badanie diagnostyczne i transport, jako cZ'Yse dokumentacji medyczncj. b~d() wystawiane przez
Prz,yjrnuj(}ccgo z.am6wienie, wedlug zasad obowi'lzLlj~cych 1I Udziclaj(}ccgo zmno,,,"'il'nia. z kt6rymi Przyjmujqcy
zamowicnic zostal zapoznany.

I. Za zrealizowane swiadczenia zdrowotne opisane w S I, w zakresie kardiologii inwaz)'jnej w Osrodku diagnostyki
i terapii wcwn~trznaczyniowcj oraz w Pracowni Elektrotizjologii, przysluguje wynagrodzenie miesic;cznie w kwocie
stanowi,!cej iloczyn liczby wykonanych s\,,"iadczcn. opisanych wed lug obowiilzuj(Jccgo slownika procedur leo -
zgodnic ze stanowi"cymi integra In,! czese umowy zalozeniami, opisanymi w Rozdziale VIII opracowanych dla
potrzeb postt;powania konkursO\vego Szczeg610wych Warunk6w Konkursll Ofert oraz i10sci punkt6w przypisanych
poszcleg61nym zabiegom zgodnie z zal"cznikiem nr I do ninicjszej umowy. przez stawk~ 7.3 I punkt \1,1wysokosci
brulto zl (slownie: zlotyeh).

2. Nalei.nosci z tytulu realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udziclaj.,cy zamowienia wyplaca. za llliesi~c
poprzedni, w terminie do 14 dni po dniu dostarczcnia przez Prl~jmuj:)c('go zamowicnie faktury wraz
z zatwierdzonym sprawozdaniem. {} kt6rym mowa w ~ 10. Potwicrdzeniem dostarczcnia faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaczona prezentat'l Kancelarii GI6wncj Szpitala \Volskiego.

3. Naleinose za wykonane swiadczenia zdro\\'otne zostanie przekazana Przyjrnuj~)cemll zamowienie na jego
rachllnek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien l.aplaty uznaje sit; dziell obci,!zcnia rachunku bankowego
UdzielajiJccgo zamowienia.

~9
I. 1I05e punkt6w. wyliczonych zgodnie z zal,!cznikicm nr I do niniejszej umowy. do \vykonania w rozliczcniu roku

kalcndarzowego. zgodnie zc stanowi,!cymi integraln,! czese umow)' zaloieniami opisanymi w Rozdziale VIII
opracowanych dla potrzeb pOS1<rpowaniakonkursowego Szczeg610wych \Varunk6w Konkursu Ofert. w zakresie
wykonywania swiadczen zdrowotnych. 0 kt6rych mo\va w ~ lust. 2 nie powinna bye mnicjsza nit 22500 pUllkt6w
oraz nie powinna przekroczyc 27 000 punktbw.

2. Wynikaj~ce z liSt. I zapotrzebowanie na minjrnaln~ ilose l.akontraktowanych punkt6wl godzin udzidania swiadczen
zdrowotnych moze ulcc zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organiz,;1cj~ funkcjonowania kom6rki
organizac):inej, w kt6rej realizowanc s'l swiadczenia bi:fdi zrnniejszeniem srodk6w finansowych lIzyskanych ad NFL
lub innych plalnik6w. 2miana uwzgl~dniana jest w harrnonogramic ustalanym na okrcsy miesi,czne i nie wYlllag~
sp0r7-,!dzania pisemnego aneksu do niniejszej lImowy. \:5



3. Udzielaj'IC)' zumowienia mote powicrzyc Prz)'jmuj"cemu z<'lm6wicnic wi~kszq ilosc sv,:iadczell objiYtych ninicjsz,!
umowq skutkuj~cych przckroczeniel11 ilosci punktow/ godzin udzielania swiadczeir. zdrO\\'otnych wskazanych w ust.
I i 2. w ramach srodk6w pienit;znych przeznaczonych na ich stinansowanie pochod~cych z NFZ lub od innych
platnik6w.jcdnak nie wi'tcej niz 0 20%,

~ 10
I. Przyjrnujqcy zam6\\'icnic zobowi~zany jest do skladania miesi'tcznych spr3\\'ozdati z liczby wykonanych punktow

udzielonych swiadczen zdrO\\.'otnych wg wlasciwego wzoru stanowi~cego zal~cznik nr 3 do niniejszcj umowy.

2. Sprawozdania. 0 ktorych 11100\'aw ust. I. dotYCl..1Ce Iiczby punkt6w wykonanych za dany miesiqc kalendarzowy
w Osrodku diagnostyki i terapii wcwn,!trznaczyniovl"ej oraz w Pracowni Fizjoterapii w ramach niniejszej umow)'.
skladane sq po zakOIlczeniu miesiqca kalendarzowego. na podstawie uprzcdnio przekazanych do Sekeji Rozliczell
Uslll~ Mcd)'cZIl)'ch imiennych wykaz6w \','ykonanych swiadczen i procedur. wynikajqcych z zal'lcznika nr 1 do
umowy. Przyjmujqcy zamowienie sporzqdza \\)'kazy zgodnie z '\t'Ymogami okreslonymi przez Sekcj~ Rozliczen
i Uslug Mcdycznych nie poiniej niL: w ci,!gu 5 dni miesiqca kalendarzowego nastltpujqcego po micsiqcu objlttym
rozliczenicm. \\'ykazy po zweryfikowaniu i potwierdzeniu wykonania swiadczen przez Sekcjt; i ustaleniu
prawidlowych danych rozliczeniow)'ch. stanow~ podstaw't sporz'ldzenia sprawozdania. jak rovr'l1iez stanowi'l
wykonanic uslugi objc;tej rozliczeniem.

3. Sprawozdallie (zal<,!cznik nr 3) podlcga ostateczncmu zatwierdzcniu przcz Ordynatora Oddzialu Kardiologicznego
oraz przez Sckcj't Rozliczcrl Uslu~ Medycznych.

~II
rrz~jl1luj,!cy z:.lm6wienie zobO\~...i~zuje sit; do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udziclaj'lccgo zamo\\'lcnia, Narodowy Funduszu ldrowia. innc
uprawllione organy oraz udost'tPllicnia wszelkich danych i informacji niczbt;dnych do przeprowadzenia komroli.

2) udzialu w szkoleniu z zakresu stosO\vania przymusu bezposredniego organizowanym przez Udzielajqccgo
zamo\\'jcuia w tcrminie 3 ll1iesi~cy ad rozpocz<;cia obowi~zywania 1I1110W)'.la udzial w szkoleniu dodatkO\\ie
wynagrodzcnic nie przysluguje.

3) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udziclaj"ccgo zam()wienie w z\,,'i'lzku z niniejszq
umowq i rcalizacji pozostalych obowiqzkow dotycZ'lcych identyfikator6w okrdlonych w aktach wewnlttrznych
Szpitala Wolskiego.

4) przestrzegania proccdur obowiqzuj<Jcych u Uuzichtj'lcego zum6wienia zwiqzanych z wykonywaniem swiadczen
zdrowotn)'ch i prowadzeniem dokllmentacji mcdycznej.

~ 12
Prl)jmuj.fcy zam()wienie nie moze:

I) prowadzic w Szpitalll \Volskim dzialalnosci wykraczaj(Jcej poza zakrcs umowy chyba. i.e inne zadania zostaly
powierzone I)rz)'j mujl}ccmu zamo\\'ienie odr~bnq umowq z Udzielaj'lc)"m zmnowicnic,

2) nie mOL:e prO\vadzic dzialalnosci konkurcncyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przcz
Udzieluj.!cc~O zamowicnia.

~13
Uuzichlj.,CY zmnbwienia zobowiqzujc si'Y zabezpieczyc obslugt; pielt;gniarsk(J oraz administracyjntJ i gospodarcz'1
w zakresic niezb<;dnym dla realizacji przcdmiotu niniejszej umowy.

~ 14
Przy r("a!izacji zadan objlttych niniejs~ ul110wq Prz)jmuj,!cy zammnenie zobowiqzany jest do wsp61pracy
z personelel1l mcdycznym zatrudnionym przcz Udzielajlfccgo zam6wicnia.

~ 15
I, Z tytulu ninicjszcj umowy strony ponoszq odpowicdzialnosc solidam,!.

2. Przyjmuj"cy zamowienie ponosi odpowicdzialnosc za szkody powstale z przyczyn lez<lcych po jego stronie.
a w szczeg61nosci wynikajqcych z;
I) Ilicwykonania lub nieprawidlowcgo wykonania swiadczcnia zdrowotnego.
2) niewykonania lub niewlasciwego wykonania obowi,!zk6w wynikajqcych z niniejszej umowy.
3) nieprawidlowego wystawiania rccept podlegaj'fcych refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
4) przedstawienia danych stanowiqcych podstaw~ rozliczenia niczgodnie ze stanem faktycznym.
5) /lie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekomplctny,
6) braku rcalizacji zaleceli pokontrolnych,
7) nicprawidlowego wprowadzania danych zwi<lzanych z realizacjq procedur. a wymaganych przcz NFl.

3. Utlliclaj.}cy z3m6wicnia uprawniony jest do z'ldania od Prz)'jmlljqcc~() z.illll{)wienie pokrycia szkody wyrzqdzonej
nicwykonyw3niel1l lub nic\\'lasciwym wykonywanicrn przez Prz)jmuj~,ccgo z.ilm{l\\'ienic niniejszej umowy. w tym
Ill. in. kosztow swiadczcrl nicoplaconych przez NFZ lub innych platnikow z tego tytulu oraz kar umownych
i obowi~zk6w odszkodowawczych nalozonych nu Ut.lzielaj.,cego zamowicni •• przcz NFZ lub innych platnik6w
w umowach zawartych z Udziehlj.,c)'111 zamowiclli.il.

" 3 6



~ 16
Prl)'jmuj:'IC~' zam6wienie zohowi'}zany jest do:

I) zlozenia kopii polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujqcej szkody b~dqce
nast~pstwcm udzielania swiadczen zdrmvotnych alba niczgodnego z pra\vcm zaniechania udziclania s\'.:iadclcn
zdrowotnych - zgodnic z art. 25 liSt. I pkt. I ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz RozporZ4}dzcnia Ministra
Finanso\v z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
podmiotu wykonujqcego dzialalnosc leczniczq (Dz. U. Nr 293, poz. 1729), najpMniej w terminie 7 dni od daly
podpisania Ul11owy,0 ile powyzszy dokul11ent nie zostal dolqczony do formularza ofeny,

2) utrzym)'wania przcz caly okres obowi'lzywania niniejszcj uITImv)' stalej sumy gwaranc)'jncj oraz wartosci
ubezpieczenia okreSionych w przepisach, 0 kl6rych mowa w pkt. I,

3) przedfozenia zaswiadczcnia lekarza medycyny pracy dotyc~cego upra\vnien z\,,'iqzanych ze swiadczenicl1l uslug
i w tym 7.akresie wymogo\\' sanitarno-epidemiologicznych.

4) zgloszenia \\" ksi~dze rejestrowej prowadzonej prlcz Okr~gow~ Rad~ Lekarskq w ,"'arsZt1wie. Szpitaln
\Volskiego jako rnicjsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przedlozenia Udzielaj,:}ccIIIU zarnowicnia
dokumentu potwierdzaj,!cego zlozenie wniosku 0 w/w wpis w terminie do unia 10 stycznia 2016 r. pod rygorel11
rozwi,!zania umowy. 0 ile powyzszy dokument nie zostal dol,!czony do formularza oferty,

~ 1i
1. W zwi,!zku z udzielanicm s\viadczcll zdrowotnych obj~t)ch zmn6wieniem rrzyjmuj~}cy zam(H'fienie zobO\vi~zany

jest do \'.:ydawania pacjcntom zaswiadczen 0 czasowej niezdolnosci do pracy oraz wystawiania rccept zgodnie
z wymogami okreslonymi w przepisach prawa.

2. Recepty wystawiane pacjentom w zwiqzku z wykonywaniem swiadczen obj~tych ninicjszq umO\\',! sporZ4dZt1nesq
na drukach udost~pnianych przez Udziclaj:}ccgo 7.lIJl1tl\orienia.

~ 18
I. Przyjllluj'1cy zambwicnic zobowiC}zuje siC;do zachowania w tajemnicy \\'szelkich informacji. 0 kt6rych powziC}1

wiadomosc przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowh~ tajcmnic~ przedsit;biorstwa \1,1 rozumieniu
przcpiSO\\l ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.. poz. 419) oraz podlcgaj,,!
ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych. zgounie z wymogami obowi~zuj4cymi u
Udziclaj'1cego zamowicnia.

2. Udziclaj:}ey zalll6wienia powierza Przyjmuj:}cell1l1 7amowicnic dane osobowe pacjcntow. obejmuj<}cc Jane
\vyszczeg61nione w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajow. zakreso\v i wzorow
dokumcntacji medyezncj oraz sposobu jej przct\varZt1nia (Oz. LJ.z 2015 r.. poz. 2069) oraz lIstawy 0 swiadczeniach
opieki zdrowotnej tinansowanych ze srodk6w pliblicznych (Iekst jedn. Dz. U z 2018 I., poz. 1510 z p6in. ZI11).kt6re
to dane Przyjllluj;}C)' zamo"icnie zobowi<}zuje si~ przctwarzac zgodnie z przepisami ustawy 0 oehronie danych
osobowych.

3. Prl.yjmuj:}c)' zumowienic oswiadcza. t.c znany jest mu fakt. it. tresc ninicjszej umow)'. a w szczegolnosci przedmiot
umowy i wysokosc wynagrodzenia stanowi~ informacj~ publiczn<} w rozumieniu art. 1 ust. I llstawy z dnia 6
wrzesnia 200 I I. 0 dost~pie do infonnacji pllblicznej (Ieksl jedn. Dz. U. z 2018 I., poz. 1330 z pMn. zm.), kl6ra
podlega udostt;pnieniu \\' trybie przedmiotO\vej ustawy, z zastrzei:cnicm ust. 4 i S.

4. Przyjmuj~}c)' zam6''''ienie wyraza zgod~ na udost~pnienie w trybic usta\vy. 0 ktorej mowa w ust. 3. za\vart)'Ch w
niniejszej umowie dotyczC}cych go danych osobowych \\ zakresic obejl11uj<}cymimic; i nazwisko. a takze innc dane
\vymagane przcz Narodowy FunJusz Zdro\via oraz dane w zakresic finny.

5. Dla celo\\-' zwi'lzanych z realizacjq umowy Udziclaj'1cy zarnfJwienia upowaznia Prz)jmuj~ccgo zarnowienic do
przetwarzania danyeh osobowych pacjent6w, kt6rym l)rl.)'jrnuj'1cy Zamt'.m'icnic udziclac bc;dzie swiadezen
zdrowotnych. w zakresie i dla celow zwi~zanych z realizacjq zleconych niniejszq umowq swiadczcn zdrowotnych
oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta. lIstawy
o swiadczeniach opieki zdrowotncj tinansowanych ze srodk6w publieznych. Przctwarzanie danych osobowych przcz
Przyjrnuj.lceAo zam6"'ienie dokonywane jest nu sprzc;cie informatycznym nalei'.<1c)'m do Ud7.ielaj<lce~o
zamo\\'icnia i podlega przcpisol11 regllluj<:Jcyrnzasady oehrony danych osobowych i procedurom obo\viqzuj<:Jcym
II Udzichlj:}CCgO7.~lIn6wicnia i z tego tytulll Prz)jmuj.lcy zamowienie ponosi odpowiedzialnosc wynikaj~cq z W\\'.

przepis6vv' oraz przepisow dotyczC}cych ochrony danyeh osobowych. Upowaznienic do przetwarzania danych
osobowych oraz Oswiadczenie pod pisane przez Przyjrnuj.}cego z:ll1Ib\\'icnie stanowi~ integraln') czt:sc umow)'.

~ 19
I. Przyjl1luj.IC)' zarn6wienie lIprawniony jest do przcrw W \'I")'konywaniu swiadczell:

I) przcrwy nie przekraczajq.cej I"cznie 30 dni kalendarzO\\')'ch przypadajqcej W okresie obowiq.zywania UIllOWY.
z zastrzezeniem ust. 2.

2) przerwy zwi,rzanej z potwicrdzonym ud7.ialem Przyjrnuj~ce~() zam6wicnie \\' szkoleniach. sympozjach.
7jazdach z zastrzezenicm liSt. 2.

2. Skorzystanie z przerwy. 0 kt6rej mowa \\' ust. I wymaga zgody Udziclaj~}cego zam6wicnia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie lIdzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie z harmonogramem przez

Prz)'jmujqcego zam6wicnie. w przypadku niezuolnosci do wykonywania swiadczcn spowodowanej ehorobq..
udokumentowanej zaswiadczcniem lekarskim. 0 ile Prz)'jmuj.}C)' zam6wicnic niezwloeznie powiadomi 0 tym
fakcic Udziclaj1lccgo zam6wicnia.

",



~ 20
Ud1.ielaji.lcy zal110wlcnia upra\\:niony jest do odsuni.;cia Przyjmuj~C'cgo zammnenie od wykony\\'ania swiadczen
zdnw.'olnych. na czas przeprO\vadzcllia postcypowania wyjasniaj'}cego. w przypadku gdy do Udziclaj&jcego ZllmO\'ricnia
wplynie skarga lub zastrzczenie dotycliJcC sposobu \vykonyvl':ania, przez Prz}'jmuj;'Jccgo z3mowienic, swiadczeri.
zdro\,,'otnych obj~tych niniejsU} lImow,!, w tym zwi,!zanych z pro\vadzeniem dokumentacji medycznej bildi.
przekazywaniem danych wymaganych przcz NFZ.

pI
Umowa ulega rozwia7.aniu w nast~pujacych przypadkach:

I) z uply\vcm czasu. na kt6ry zostala zawal1a.
2) na moey porozumienia Stron.
3) w \vyniku o~hviadczenia katdcj ze Stron z zachowanicl1l 3 miesit:cznego okresu wypowiedzenia.
4) w wynikll oswiadczenia Udziclaj.!C'c~(J zamo\\'icnia z zachO'vaniem I tygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyczyn stanov,:iqcych razqce naruszenie warunk(l\,¥' umo\ •.•')'. leL1cych po stronie Prz)'jmujffccgo
zamo\\'icnie. a dotycZ(}cych:
a. ograniczenia dost~pnosci 5wiadczen, zaw~zenia ieh zakresll Iub ich niewlasciwej ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejsz..l umO'\''l tcrminie wymaganyeh sprawozdan i informaeji;
e. uzasadnionyeh skarg paejentow, uznanyeh przcz Udzielaj~ccgo zamowienia zgodnie z proeedurami

przyjtytymi w Szpitalu Wolskim, jesli zwiqzane s'l one z naruszeniem postano, •.•..ien niniejszej umowy lub
przepis6w prawa regllllljqcyeh l.asady wykonywania swiadczeri zdrowotnyeh.

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu. 0 ktorym mowa w ~ 2 umO'vy.

5) \\' wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6\\'ieni:1 z z..1ehowaniem I miesi~cznego okrcsu wypowiedzenia.
jezeli Prz)jrnlljqcy "lanHh\'ienie narusza innc, niz wskaz..1nc w pkt. 4) postanO\\'icnia umowy. istotne dla
zapewnienia prawidlowej rcalizacji przedmiotu 7.am6wienia.

6) wyniku oswiadezenia Udzielajqccgo zamowicnia z z..1ehowanicm I miesi~eznego okresu wypowiedzenia, jezeli
nast'lpiq zmiany zasad oraz sposobu organizacji i kontraktowania (Iub jego brak). swiadczerl z zakrcsu
kardiologii inwaz)'jncj przez NFZ lub innego Platnika proeedur.

I.
p2

Udzielaj~cy zalllowienia uprawniony jest do rozwi(Jzanie uJnO\I,IY bez wypawiedzenia zc skutkiem
natychmiastowym. jezeli Prz)'j mujrtcy z.lmowicnic raLleo narusza istotne postanowienia umaw)'. tj.:
I) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone.
2) przeni6s1 prawa i obawiqzki wynikaj(Jee z niniejszej umowy na osob~ trzcci.J bez zgod)' Udzieiaj:,cego

zamowienia.
3) nie dotrzymal warunk6w okreSlonych w ~ 16ust. 1,2: i 4 umow)'.
4) raz'lco naruszyl pozostale istotne postano\\'ienia niniejszej umowy.

Za raiqce naruszcnie pozostalyeh istotnych postanowicn umowy. a kt6rych mowa w ust. 1 pkt. 4 uznaje si~
naruszenie obowi"zko\1,I wynikajqeych z ~ 3 i ~ 18 Ust. 1 niniejszej umowy, kt6rego Przyjmujqcy zanH)wienic nie
zanicchal pomimo otrzymania od Udziclaj.,ccgo zamon icnia pisemllego wezwania do jego zaprzestania lub
naruszenie obowi~zk6w zwi'lzanyeh z bczpieczenstwem pacjent6w.

~ 23
Udzielaj'lc)' zamowicnia uprawniony jest do odstqpienia od umowy w przypadku. w kt6rym ulegnie rozwiqzaniu umowa
zawarta przez Udzic1<lj<}cegozall10wienia z Narodowym Flinduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0 odst'lpicniu od UI1lOWY

Udziclaj'IC'Y zamowicnia zlozy Przyjmuj.,cclllu zamowicnie na pismie. niezwlocznie po uzyskaniu stosO\••..nej
infonnaeji,

p4
PI'Z)'jll1uj~C'y z:.unowlcnil' uprawniony jest do roz\ ••..iqzania niniejszcj umow)' bez wypowiedzenia ze skutkicm
natychmiastowym, w przypadkll raiq.cego naruszcnia postanowieri ninicjszej umowy dotyczqcych wyplaty
wynagrodzcnia. a kt6rym mowa w ~ 8 ust. I - 3. tj. zwloki jcgo wyplacie przekraczajqeej 30 dni, po uprzednim
wezesniejszym pisel11nYl11powiadornieniu Udziclaj.,ccgo zarn6wienia a stwierdzenill powstania zwloki w wyplacie w/w
wynagrodzenia.

m.in. Kodcks cywilny. przepisy powolane
ps

majq zaslOsowmlieI. W zakrcsie nicuregulowanYl11 nlllleJszq umow')
\\ niniejszej ulllowic oraz an. 30•.P Kodeksu pracy.
Realizacjt; obowi,!zk6w wynikll.i,!eyeh z art. 3041 Kodeksu praey 7.apewnia Przyjmuj:'Jc)' z.lmowicnie.

~ 26
UI1l0W~sporZ(}dzono w dwoeh jednobrzrnifJcyeh egzemplarzach. po jednym dla kazdej ze stron.

~ 27
lllliany do umow)" dokonywane s" \v formie pisemnego aneksu, pod rygorcm niewaznosei.

p8
Spory powstale na tie realizaeji niniejszej umowy. kt6rych nie uda si.; zalatv.'ic polubownic. rozpatruje Sqd powszechny
wlaschvy dla siedziby Udzielaj:'lccgo zamowicnia.



Prz)jrnuji}cy zam6wienic

• • niepotr:ebnt' :osto1lle skrdlone

Udziclaj~cy zam6wicllia

ALAVZUL-tINFORMACl'JNA:
Zgodnie I. art. 13 USt. I ro/porzlJdzcnia Parlamcnlu Europcjskicgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwielnia 2016 r, w sprawic ochrony tlsbh
fiZYC7Jlychw z\\i~ku Z pW:lwarzanicm danych osobow)'ch (, .. ) • lzw, (RODO informujemy. le:

I. admimslrarorem don)'(:11 osobo\l'ycll Pr:.yjmujqcego Zmmhf."iell;1' jt'st S=pifol Wolski lin. dr Ann)' Gost)"llskie) Sammbelm:go P/iblic:/fej.fO
ZakJadu Opieki ZdrOll"Ollle) II' Wor.~:all'ie, adft's: uf. Kaspr:aka 17, 01.]/1 lVars:all'o:

]. admimstrator uJ=noc=yllmpeklOra Oehron)' Danyeh. : kforym mogq sif PWlstlro Konlaktoll'ae \I sprall aell pr:et1l'ar:ania Pwh"m da"yell
osoboll)"eh :a posrednictll'em poc::ly elektromc:ner kallcelaria@wohki./IIt'd.p/,

3. administrator bfd:ie pr:et"ar:ol Pm/5"l'a dalle osobo1l'e no podStaWIt' art. 6 1m. I lit. bl , c) HorJO, 'i pr:I'IlI'ar=anie Jt'5t l1Ie=h~'dl/l' " eellf
uykommm iii/lOll)', kture} stronq }e.~t o50ba. ktore} dane dOI)'c:". Illb do podji{clG d=wlmi na ::qdwlJe osoby, klore} dal/e dOlyc:q. pr.:l!c1
:allarC/I,'1II WlIO\IY, a rak=e OhOll'iq:kolHI ciq=qcych no aclmim.\/rator:e na podsrall'ie ObOll'iq:'IJ'IC)'ch pr:episoll' prmm, 111-11/.I/slllll
II'slia=anyeh pom=l.'j.:

./ dalle osoboll'l.' mogq hye IIdo,~trp!llonl.' mnym uprall'llIoflY'" podmwlolll. 110pod.~'{I\t'le pr:t'p,.w')l1' prOlI'O (np . .\'arodOlI't'tII/I Fuml,a:mt'l
7.droll'ia). organom i podmiolom IIprOIl'1lI01l)'/1/ do pr=eproll'od:ama kontrolt, organom podalko\lym, 7..aklado\l'1 Ube=piec:e" Spolec=nycll), a
rak=e no r:ec: podmiotow, : klor)'/Ili admims/raror =Qll'Qrl Wl1011 r IJQII'ler:l'nia pr:elll'ar:oma danych \I" =lIlq=kll : realt:aCjq /ls/lIg na r:ec:
admimSlralOra (np. kancelariq prawnq. dos/owcq oprol{ramOll'a1l/Q, =ell'lIftr:ny'" (I/Idyrorem, :1e('emoblOrcq .nl'ladc='lcym mh/!(f : :akrl!.'O/i
ochrony dan)'cll o.'Oob01.)'ch):

5 admmistralor nie :amier:a pr:eka=)'\I'ac PaiwlI'a da"ych osoholl)'ch do pOfi.'O"1'OIr:ecieKo lub orgoni:acji mi~'d=ynarodo\l't'}:
6. majq Paitsnro pr{l\l'O u::yslwc kopi~ slt"oich dall)'c" osoboll)'ch \I' .'Oied=,b,l.'admmistmtora.

Dodallwlfo :godme:: art. /3 lIsl. 2 ROOO injonmyemy, =1.':
I. POfisnra dane 050boll'e bfdq pr:echoll)"lI'one do 1/101111.'111/1/11'1)11'''okre,nt pr:edOll'lIienia ll)'IIikajqcego: lWa,,)': elmo 23 kll'lellllCl /96../ r.

Kodeh C)1I'tlny ora pr::ep'.f()W 11.\"1WI)':: dmo 27 sierpnia 20N r, 0 iWiade=eniach opieki :drolrotnejjmomowan)'ch =1.'srodkO\I" pllbhc=nych 1
1I.Uall)': dllia 6 Iwopada lOIS r. 0 prawocll pacjenta i R:ec:niku Prall' Pac}ema U" :akresll.', U' }okun dane IfInil.'s=c:onl.' sq \I' dokllmentacji
.~por:(ld:onej dla ceMw :\I"iq=onycll:: prowad:el/lem dokumentacji meel)'c=ne} i imlycll c('/{)lI' Il'ska:anych U' \1"11'. IIslawach:

2. pr=)'slllgllje P01i.~twl/ prawo dostflJII do treSCl slI'oich dan)'ch. ich :•.proslOwania Iltb ogranic::enio pr:enrar:ama. a laICe pmll'o do \llIiesiema
spr=ecill'lIl1'obec pr:eMor:onio, prawo do pr:l.'lIie.~ienio danyc" ora= pr{l\l'O do II"nil.'siellla .~kargl do orgaml nod:orc:t'y,o:

3. podonie danych o.'Oobowychjest dobrollolne, Jednak:.e nie:brdlll.' do :GwarcllI IImou)'. A:onsel':lH'flC)q niepodania elanyc" o.wholl)'ch bi,'d:lt'
brak lIIo:lill"oSci reoli=acji 1111/011)','

./. administrator nie podel'lIl1je decJ=Ji II' sposob :alltoll/at)':oll'any W oparCIll 0 PaiuIII"a dam! osobo\l'e,

data i pod pis Pr:.,)1mlljQ"e;.:o ztllluJwietrie



Z;,I:H:mik lit 1 tin unum,
It.l ut.IJ.idanit., Spl'C.'j;)list)'(,l.n~'d, sniat.lc/.d, 1.t1rnn()hl~'c.'h

n '1akrl"sil" k:lrdiu!ul!ii innll'l.~jlU'j w sit.'dlihit., S/llilllla "'lllskit.'gu

Wykaz procedur wykonywanych w ramach grup JGP w Osrodku elektroterapii Serca

i Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczynlowej,

Kod
liczba Ilczba

lop. Rodnj .""i.dcze"illl
Swiadczenia

NlIlZWlIlSwilildcunilil Grupa JGP punkt6w Z3 1 lekarzy przy
zabiel':l zabienu

! E10 2,0 ,
I--, E27 2,0 ,
I---, 0'6 2,0 ,
I---

• E53G 2,0 ,
I---, E56 2,0 ,
I---

KORONAROGRAFlA
88,55 Kon:lnarogrD~lz utyQem j~ ceYmlka E57 2,0 1• 8856 Koronarogrllfilll utyCIem OH6Ch cevonokOW

I---
I E6, 2,0 ,

I--

• E62 2,0 ,
I---, E73 2,0 1

I---
10 E74 2,0 ,
-

U E76 2,0 ,
'-' E23G 40 1

,--
" E24G 4,0 ,
'-- 00661

"
p..z~ntolml ~1a~1.lIII'\l:o-l [PCl)z

E26 4,0 ,
zaw--.n NIonu-

II
PrzU"'omI Jll9'llplastyt•• ~I (PO) z Ell 4" ,

00668
z~ __ mbaonu~t90

,--
" E12G 3,8 ,

I--,. ANGIOPLASTYKA E15 40 ,
I---

" E23G 4,0 ,
I--

" E24G 3,8 ,
-

" 36091 ArogIopl8$fyk8 Wler'lcOW1lr'le okr"eSlone lnacze, Ell 4 1
-

" E12G 3,8 1
-
II E'5 4,0 ,

" E27 4 1
FFR + koronarogril"i1- (FFR do sumowaniil I 89692 Pom. u¥li(lllilt! rtwwy pIltplywu "''''''''OIOrgo(FFR)

gfll~E27)

E'O 4 ,

" E23G 5,5 ,
-

'" E24G 5,5 ,
I---

"
FFR • i1ngiopl •• tyh

E26 55 ,
(FFR do sUmoW'oinia I

~ aflJlM E20.E2J. E24 89692 POITU"u"s&.(IIIiI11relerwy prztplywyW1rflcow~;OlFFR)
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- E25. E26)
El1 5,5 1;a

I---
E12G 5,5 1

I---
:ll E'5 5.5 1

IVUS"'!<Of~II;llllVUS E27 4,7 1

- do sumowaru 1~8 00 2tl1 Wf'Ml8,n 1'IaCZ)'l0Wll utrasonograf,<l (NUS)
naCl'y1iWler'JcO'li'fCFl

:ll
E21 i f10)

E'O 47 ,
E23G 6,8 ,
E24G 6,B 1

IVUS+~8~1l (NUS
E26 6,B ,

do Sl.rnCIWIW18I gn..pe
E11, 00241 Wewnalrl:~1J UIJll~flll (IINS)

e12GE15,E23G,E24GE
I'IaCZ)'l'lWler'lcoWyct1

"II
El1 6,8 ,

E12G 6,B 1

E'5 6,B 1

l! 37.341 AbIeIC)ll,wyClec~ Ul zn$lczene zniany lIcanICI E43 10' 2sere. me10da eodowasklJama

- Able). zaburzen rylmu
AbIllcja lka~ rn~YJ8 ~ erdoIo:atdla"a

l! 37342 I epkerd;alna (knoebhlCja IaSerowllI, mOrolalowll E4S 15. 2
la!al'l'lll1ldl~~ZeZ eewnk

37261 Sadella e1elctrollZfOloglczne ( EPS) E61JE62JE4 5. 2

El1 7,0 ,
e12G 7,0 1

Auaktomil wie"cow,.
rotablacj. do E15 70 1
aumowanta 1 00 662 Aterektofria 'Metlcowa .RolllbleocJ8

grupami:E10, E11.
E12G,E15,E23G,E24G,E E233 7,0 1

26.E21

E243 7,0 1

E26 7,0 1

" WSZCZEPIENle 3782 W$luepiene l'Oll\lSZnkll ~rr0::tNe90 E3' 4,0 1
- STYMUlATORA

JEONOJAMOWEGO 3786 WfmI80ll jednojal"l'lO'/O'e9OrozruQnilQl E31 3,00 1.,
<.l WSZCZEPlENIE 3783 Wszc.zepiene rOlf\.l5.lnklll d'N\llarnowego E32 B,OO 1

- STYMUlATORA

"
OWUJAMOWEGO 3787 Wymana fOZT\lS.Zl"Oka~fl'lO'*e9O E32 3,00 1

Wszczepterlle cllkoWItego automBlyClnegO

•• 37941 5)'$ternu do Io;erdlowersp lb aeftry18Cf1IICO]. E34 B,oo 1

- I~moweao
~llNi cllllowllego llu1omllltycznego systeml

" WSlCZEPfEN1E 37.942 ao kllrdlowefsji kb oet'tll)illCJ IICO)- E34 .,00 ,
- I<ARDIOWERTERA.

DEFIBRYlATORA Wuczeperie cal<O'Mlego automatycznego

" 37943 5YSlen'u 00 klll~" kb del'tll)illcj [ICD]. E3. 8.00 1

- Id.uamoweoo
Wtmllt'llll clllo:ovoilego .~tyczroego syslemu

41 37944 (\0 klllniowersji Ul dellOl"(lllq [!CD]- E34 • ,

" 0050 INSZCZeptene "k18OJ resync;l1ronllJlllcego serce E33 10" 2bel rl.l'lkC; aellbf)1llcji [CRT-PI-
lNs.zuepierie Ul ~8t'1a systemJ

•• 00,531 l6TI8f •.•••••11l1lprlllCYserea, genefelOfIllIfTlll,Js6w E33 10. 2

- feg.A.lIllCego f)1m 5efClI ItytlO) [CRT-PJ

WuczeJ)erJe l''llldzenill CRT.P 1 "Sl.n~em
~ 00532 J8k'egol<ot.Ylek isll'lej.cego lJ'ZllIdzenll CRT.P E33 10" 2

- CRT
kb irnego regul.lacego f)1m SefCl

II 0051 INslczepienMl "kladJ resync;lYonl~ serce E36 10. 2Z llllkqa oetl~lIcji ICRT -OJ-
" 00541 Wym'1flI lJIIllldJ resyflCt'roriZUjllcego serce 1 E36 10" 2IlTIkCJlll1eflbf)1lc, ICRT-PJ

'---
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WSlczepier'ile U"z~dleflla CRT -0 Z \JS<l'leoem

" 00542 I~klegok()twlei< islliejacego ISl~dzerill CRT.D, E36 10. 2
CRT -P, rOll'USlr'llka lb dl!'llbrylZltora

" 37751 Wymll'lll elekt"oay E37 , 1

-

••• 37 752 Zmllnll pozyc, e1ei(J'()1y E37 4 1

-
••• 37753 R_lJll eteio:O"OOiz napran kJObel E37 4 1

-
UslX'II~ie lb OdftIczenll ,sh~~cych

OI 37761 prl~ lb nas,erdzlO'o\'YCh odpfowadzen 1 E37 4 1

-
wymllnll ~owadzer'l preZl'ytlych

Rev.lZJa lb lmana m~scll wy1worlena

" 37 793 Ioes.zcno cia rozn,s.znoka. defltJrylatorll Ul E37 4 1

-
Jrnego WS.lczeplllhego ooadZenia dll ~erCll

" 37,892 Naprllwa rozrus.zr'ilka E37 2,00 1

-
PO'MKlANIA U~le ln~dl9r'lla 00 resynctronlllcJ komor

" 37893 serCfl bez W>Jmi1lr1fkJeSlonlod lW ska-u lb E37 2,00 1
tkllnce podskOmeJ)

-
v.,ynllflll elektrod do Cllko'Mtego

" 37971 8W;rn!llyClnego 5ysl81'hJ 00 kardlowersp lb 2,00 1

-
deflbr)'lacj [ICD]- ;ecno,arTlO'W9g0 E37G
WymIana elelctrod do CllkOWIlego

<l 37972 llUlOmlltyeznego 5ystefl1,l do kardowersJ Ul E37G 2.00 1

-
oel,tr'y\8cji (ICO]. ~amowego

Wyrr'iIIlr18e~od 00 cal\(()Wl:ego

" 37973 llutomatyClr>eogO syslemu ao kardlowerSji kJb E37H 2,00 1
dehDrylaq lll1'kCJll res)'lctYOOIl"lIC' [CRT-OJ

-

" 37992 USlJl'lleCl8 generlllOfll II1'"rjl-UIs6YIdo kardowefsJl E37 4,00 1defibrylllq, bel wyma'r1f
-

Usonecl8 Syslemu lnllarll"'ar'lla pracy 5erca., 37993 gel1llflllora IfT9.lSOw do def1t:orlllcji [CRT-OJ. bel E37 4,00 1
.."".",

UWAGA'

w przypadku wykonanla procedury przez 2 lekarzy iloSt punktew wykalana w tabeli przysluguJe dla kaidego reahzuj~cego

•• za kaidy wykonany zableg ( sWladezenie sumowane) podczas poby1u pacjenta

E OR

Rebert

SlfOl'la 3 1 3



lalqc:nik nr 2 do IImOllY na ud:ielanie
specjaJi:-;tyc:"ych swiadc:e,i :drowotnych w
:akresie kardiologii inwa:yjnej w sied:ibie
.S':pilala Wolskiego

MIESIE;CZNY IIARl\IONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCII
W ZAKRESIE KARDIOLOGIIINWAZYJNEJ W OSRODKlJ DIAGNOSTYKII TERAI'II

WEWNt\TRZNACZYNIOWEJ ORAZ I'RACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII

IIIicshI c rn k .

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

Data udzielania swiadczeJ1

Pi~c/':c i pod pis 1ekarL<l

(lime I nazwisko Ickarza )
GodzillY od - do

Picl:/.c;c i pt.x1pis osoby Lat\~i~rd/.a.i<!-cej



ZaJaC/.nil,; nr 3 do ummn
II" ut!/.il"!:lIli{' Slll'cj alist)'CI_n) dt s\\i;ulc"ll'll l.dl"O\\ucn)'dl

\\ z••k""si(' k:lnliolu::ii in\\:llyjlu.'j \\ sit.tlzihit' S/.piCal:t\\'olskit'eo

MIESI~CZNE SPRAWOZDANIE Z UOZIELANIA SWIADCZEN ZOOWOTNYCH W ZAKRWSIE KARDIOLOGlIlNWAZYJNEJ

Kod
liczba Ilczba Ilost ~~)Lrazem

Lp Rodnj .wi.dennl"
Swladczenia

Nnwa Swladezenill Grupa JGP punkt6w za 1 rekarzy przy wyk~~a"ych punkt6w
zabien zabienu swiadCZIiR

1 El0 2,0 1

-
l E27 2,0 ,
-
I 016 2,0 1
-, E53G 2,0 ,
-, E56 2,0 1

-
8855KORONA.ROGRAFIA.

Koronarografla z utyciem jednego cewnoktl
E57 2,0! 8856 KofonQrografia z utyoem dwOch cewr1IkOw 1

f--

r E6' 2,0 1

-
i E62 2,0 1
-

• E73 2,0 ,
f--
10 E74 2,0 1
f---
11 E76 2,0 ,
,. E23G 4,0 ,
l-
I> E24G 3,8 ,
I-- 00661

16
Pr1ezlI;Qm;I ..,opi~' w,,!i'ltow. (PCllz

E26 40 1z__ .,-,.,nDlilonu

f--

II
PrztZSlolm. ~~ •• .ellcOWI (PCQ z

Ell 4,0 ,
00 668 u1lo5OlllO••• emNlor'ol.llnflte~o

-
1j E12G 3,8 1
f---
a ANGIOPLASTYKA E15 4,0 1
f--

" E23G 40 1
I--
2' E24G 4,0 1

-
" 36091 Ar9opla!ityIUI W1e!'l<:0W8 noe Okre~ UltlCZej Ell 4" 1
-

" E12G 3,8 ,
-
1l E15 40 1

" E27 4 1
FFR • ~o,onar09rafia

- (FFR do ~umo••.••,,;., 1 89692 Por.....- CZ4.S~owCJrclerw)' przeplywu WltllcoweiO (FFR)
Qrup~ £27)

E'O 4 ,

" E23G 5,5 ,
-
•• E24G 5,5 ,
f--

FFR • angioplnlykll
E26 5,5" (FFR do 5ufflQI'l'Mlia z 1

'---- oro"" f20.£23. E24- 89692 P«rw CZ4.~l!<IlW'i11!l-'- przeplywu WIel'lcowego (FFR)
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- E2S, E26)
Ell 5,5" 1

-
E12G 5,5 1

-
II E15 5,5 1

rvUS-+l<.ororwafia (IVU$ E27 4,7 1

- do 5UI1O'Na1l8 1~ 00241 Wewnatrz naczyr'l0W8 uIlrasorosrllfl8 (IVUS)

E27IE10)
nllczyr'l W1eocowyct1

II El0 4,7 1

E23G 6,8 1

E24G 6,8 1

IVUS++;or~8111IMJS E26 6,8 1doSl'TlOW'l!lnlal~
e11, 00 241 We'MlZli"z nllCZ)"iowe lJ1rllSorwllflll (IVUSI

El2G,e15,E23G EZ4G,E naczyr'l W1er'lcOWycn

26)) Ell 68 1

E12G 6,8 1

E15 68 1

" 37 341
Ablllqa WYC'(lc,e llb mszc.zll!lle ZlllIlny !kInk, E43 10' 2weI me!04l endow1l$klJ8ma

- Ablcjll zeburn'" rytmu
AblaCJlI1k8nk1 moetnl sercawego endok8r~1I1N

" 37342 i epkanialna (knoa~lIc.illlleserowa_ rTlkr01810wa E46 15' 2
1818111rad:~lPrlel<:ewrllk

37261 Badane elektrolll)Oklglune ( EPS) E611E621E4 5" 2

E11 7,0 1

E23G 7,0 1

Alreklomia wi.r'IcowI-
totablllcj. do E15 7,0 1
lIu!f>Owania 1 00662 Alerek1ollll8 w.ene0Wll .Rotatllacja

grupaml:El0, E11,
E12G.E1~.E23G.E2AG.e E12G 7,0 1

26.E27

E24G 7,0 1

E26 7,0 1

••• WSZCZEPIENIE 3782 W!olczepene rozrusznka ~rTlOI¥ego E31 4,0 1

- STYMULATORA
JEONOJAMOWEao 3786 ~1Ir13Je~~roz~~. E31 3,00 1<.l

" WSZCZEPlENIE 37.83 Wszcrepierie rOZl'\.lSoll'V(ll~go E32 8,00 1
- STYMULATORA

"
OWUJAMOWEGO 3787 ~1I", rozlUSlnka dv.\.lamowego E32 3,00 1

wszczepi~e cal!(0'\I011ego&IAol'na1yczr'egO

•• 37941 syslefTV 00 kllrdl~sJ Ul <;lelltlf)'lacjiI!COI- E34 8,00 1

- 'NymIana celkOW1tego alAOmll!ycz1'lego syslemu

" WSZCZEPIENIE 37942 do QioUCJWer$IIUl defllll"ylllcjl [lCD)- E34 400 1

- KAROIOWERTERA _ emaalllOWeoO

DEFIBRYLA TORA Wuczeplenle ca!k1)Wl1egOlIulomatyezrlego

" 37943 syslemu do klrdl~ UJ deflDryl&q (ICD)- E34 8,00 1

- :1ooUemcrweoo
~_ clllkowitego lIulome1yCZr'legO systemJ., 37944 do kardiowef'Sjllb oeftJryleCjl [ICD)- E34 4 1
:lIoUarT'oOWeQO

•• 0050 WSZo:zePlenle Ul<llIdiJresynctrormJiacego serce E33 10' 2bez Il.tIkcp <leflbr)'lacji [CRT_PI

-
Wszezepienie lb W)'fT'IIarl8syslemu

<i 00531 l6I"iiaraWlanra prllCY SIl"U1, generatorll i~sOW E33 10" 2

- r~IICego I)T1llsercalt)'l<o) [CRT -PJ

WSZuep,er\le l,Fladlenia CRT -P z li5UOl~em•• 00532 jaklegokotAoek i~tnoe;llcego urzadlenia CRT_P E33 10' 2

- CRT
lb Imega r~cego I)T1llserea

01 0051 WSlczepienie iJollitdUre$)'lCh'"~ce90 seree E36 10' 2
l fL.f1kcjllldeflbrylacji [CRT-OJ

-

II 00541 VVymiana UklitdUresynct1"~cego seree 1 E36 10" 2llX'kCjll defltrylaCjl (CRT -PJ

-
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W$lCZepoeooe lJ'"zadlenia CRT.O ZI,lSu"II:Clem

11 00,542 jaloegoko •••••u:!k is1niejilCego tnadle~a CRT.O, E36 '0' 2
CRT -Po rozruszl"llka U> oe!lbryl"lora

•• 37 751 Wo,miana e1ekrody E37 4 ,
I--

•• 37.752 Zrnana pozycjI elektrOCy E37 4 ,
I--

" 37,753 Re...tlja eleictrOCy Z napr8W8 U> bez E37 4 ,
I--

USl.neoe UI odIaczene is1nieJll<:ych

" 37761 prze~ kJb naSierdliowych ~dlen z E37 4 1

I--
W)'1T18r'1ilQO:4lfowadler\ prez~

ReYllzJa U> zrn_ mo8JSca wytwOrzen8

" 37 793 koeuonlO da ro.zrusz~i(£I. def1br)iatora lb E37 4 ,
I--

~ WiSJ'uepialnego l.fladlefll8 dla serca

" 37892 N8pr8W<1rOlrusznka E37 2,00 ,
I--

POWlKlANlA USl.n~ie U"Zadlenill do resynclYOI'lIZacf kOlTlOr

>ll 37,893 "rca bez W'fI"arrj kleszoolo , ••. 5~Orle Ul E37 2,DO ,
f---

1k8nc& pod$kOrneJ}

W)mana e1ekt"C)ddo callo;o...,tego

;l 37971 alJlMlatycznego systemu do kan1lOwefSjI U> 2,00 1

-
demll)'lllq [ICD]-IeOf'lOiBf'l'lC:IWe9O E37G
~arla eleictrod do C&I<:OWitego

01 37972 automal'yClnego systen1J do karojowers; lb E37G 2,DO 1

I--
defobrylac,IICO]. ~

W)mana ele~ do callo;0'W11ego

01 37.973 automafyClnego systemu do kllrdiowefs~ U> E37H 2,00 ,
I--

08flDl)1acj z fi,Rcja resynctY0fIZ8Cjl [CRT.OJ

•• 37992 Usmecie generalora IrTlplIlsOwdo kardiowefS)/ E37 4,DO 1oe!ibrylacjl. bez wymtl'ny
I--

U5l..Oeoe sys1emu l.fl1Iar!lI'Nlar1lllpilley sere.

" 37993 genera1O'"ll ~s6w do c1efll)l)t.cJ [CRT-OJ. bel E37 4,00 1
wym'''Y

UWAGA

w prlypiodku wykonan,., PfOCedUry przez 21ekiol'ly ,lose pl,lnkt6wwykilzana w!abeh przystugule dla kazdeqo reahzl,l)i\cego

za kazdy wy~onal'ly zab,8'Q ($wlildczenlil sumowane) podczas JX>byll,l pacjentil
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