
Za/qcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyreklora Szpila/a IVo/skiego nr 108/2019

z dnia 07.05.2019 r.
SZCZEGOI:..OWE WARUNKI KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE SI'ECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
OBEJMUJt\CYCH KONSULTACJE W ZAKRESIE KARDIOLOGIIINWAZY JNEJ W
OSRODKU DIAGNOSTYKII TERAI'I1 WEWNt\TRZNACZYNIOWE.J SZPITALA

WOLSKI EGO

Rozdziall. I'OST ANOWIENIA OGOLNE

I. Niniejsze szczeg6lowe warunki konkursu ofert oa zawieranie umow oa udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych obejrnujl!cych konsultacje w zakresie kardiologii inwazyjnej oraz monitorowania przebiegu
zabieg6w kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i terapii wewnl}trznaczyniowej w siedzibie Szpitala
Wolski ego.
okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert.
b) kr}1eria oeeny ofert.
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi,!zane ze sposobem przygotowania oferty trybern ich

skladania.
d) tryb zgJaszania i rozpatrywania protestow oraz odwolan zwil}zanych z tymi czynnosciami.

2. W eelu prawidlowego przygotowania i zloienia swojej oferty, oferent winien zapoznac sit; ze wszystkimi
informacjami zawartymi w niniejszych SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnosci
leezniezej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.• poz. 2190 z pOin. zm.). art. 140. art. 141, 146 us!. I, art. 147 - 150. 151
us!. 1.2 i 4 - 6. art. 152. 153 i art. 154 us!. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki
zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publieznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.• poz. 1510 z poin. zm.) oraz
zarl'ldzenia Dyrektora Szpitala Wolskiego:"lr 108/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie udzielenia zamowienia
na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh obejmuj~eyeh konsultaeje w zakresie kardiologii
inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na
wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zarz~dzcniem.

4. Udzielajtlcy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesunit;cia terminu skladania of en, uniewaiJtienia postt;powania konkursowego oraz przesunit;cia terminu
rozstrzygnit;cia postt;powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie majq przepisy i postanowienia wskazane
w pk!. 3.

6. lIekroc w "Szczeg610wych warunkach konkursu of en" oraz w zaltlcznikach do tego dokumentujest mowa 0:
I) oferencie - to rozumie sit; przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

r. 0 dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~cy dzialalnosc lecznicZlJ w formie
indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej. 0 ktorej mowa w ustawie 0 dzialalnosci leczniezej.

2) lJdzi.laj~cYIII zamow;en;a - rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny
Publiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej:

3) formularzu orerty . rozumie sit; przez to obowi(Jzujtlcy forrnularz oferty przygotowany przez
Udzielaj~cego zam6wienia, stanowiCJcy zahlcznik nr 3 do zarz(Jdzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien
ogolnyeh";

4) swiadczeniach zdrowotnych - rozumie sit; przez to swiadczenia, 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy
swiadczcniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych obejmujCJcc specjalistyczne
swiadczenia zdrowotne polegajCJcych na udzielaniu konsultacji w zakresie kardiologii inwazyjnej w
Osrodku diagnostyki i terapii wewn(}trznaczyniowej, w szczeg61nosci dla os6b bt;d<}cych
swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opicki zdrowotnej
finansowanych ze srodkow publicznych;

5) umowie - rozumie si~ przez to wzor umowy opracowany przez UdzielajCJcego zam6wienia, stanowj~cy
zal~ezn;k nr 4 do zarl'ldzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnyeh".

Rozdzillill. I'RZEDMIOT I'OST~I'OWANIA KONKURSOWEGO

I. Przedrniotem zarnowienia jest udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych polegajCJcych na udzielaniu
konsultacji w zakresic kardiologii inwazyjnej kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i terapii
wewn~trznaczyniO\",'ej.
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2. Wykonywanie swiadeze,; zdrowotnyeh stanowiqeyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia
01 czerwco 2019 r. do dnio 31 moio 2020 r.

3. 4czna szacunkowa Iiczba godzin objt;ta zamowieniem wynosi przecitrtnie w miesiilcu: 15 godzin.
4. W wyniku przeprowadzonego posttrpowania konkursowego zostan'! \'Y'ybrane najkorzystniejsze oferty, w liczbie

zapewniajilcej wyczerpanie liczby godzin wskazanej w pkt. 3, zawieraj'J,ce propozycje cenowe znajduj'lce
pokrycie w wielkosci sTOOk6w przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu 7.am6wienia.

5. Szczeg6towe warunki wykonywania swiadczen okreslaji} odpowiednie przepisy, a w szczeg61nosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniach opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh
oraz postanowienia umaw zawartych przez Szpital Wolski, z ktorymi oferent moze sic::zapoznac w siedzibie
Udzielajqeego zam6wienia.

RozdziallII. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofert~ sklada oferent posiadajqey prawo wykonywania zawodu lekarza dysponujqey odpowiednimi
kwalifikacjami, tj. spelniaj'Jcy co najmniej poniisze wymagania:
a) oferent posiada tytul speejalisty w dziedzillie kardiologii.
b) oferent po,iada stopie,; naukowy doktora habilitowanego nauk medyeznyeh lub tytul naukowy prof. nauk

medyeznyeh,
e) oferent przedstawi eertyfikat Asoejacji Interweneji Sereowo-Naezyniowyeh PTK do uzyskania uprawnie,;

samodzielnego wykonywania zabiegow kardiologii inwazyjnej,
d) oferent posiada zaSwiadczenie wystawione przez wlaSciwego konsultanta wojewodzkiego w dziedzinie

kardiologii 0 wykonaniu co najmniej 300 zabiegow angioplastyki wiel1cowej jako pierwszy operator i co
najmniej 600 koronarografii - wymagane rozporZ4dzeniem Ministra Zdrowia z dn. 22.1 1.2013 r. w sprawie
swiadczen gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (tekst jedn. Oz. U. z 2017 poz. 2295 z pOin.
zm.) \Varunkiem dopuszczenia do udzialu w posterpowaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w
rejestrze prowadzonym przez wlasciw'J okrergowC}rader lekarskC}0 wykonywaniu dzialalnosci leczniczej w
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 ktorej mowa w przepisach ustawy 0

dzialalnosci leczniczej.
2. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna. zlotona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych

SWKO na formularzu udostcrpnionym przez Udzielaj'Jcego zam6wienia oraz zawierac wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.

3. W niniejszym posterpowaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlotenie ofert alternatywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferent sklada oferter zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert"
na fonnularzu udosterpnionym przez Udzielaj<,!cegozamowienia.

2. Liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych przeciertnie w miesillcu przez jednego
oferenta nie powinna bye mniejsza nit 3 godziny.

3. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwi'}zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
4. Oferter stanowi wypelniony formularz oferty wg za1llczonego wzoru wraz za1llcznikami wymienionymi

w fonnularzu oferty.
5. Oferta winna bye sporzqdzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
6. Ofert~ oraz wszystkie zalqezniki naleiy sporzqdzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wylqezeniem poj~e medyeznyeh.
7. Ofert~ oraz kaidq zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
8. Strony oferty oraz miejsca. w ktorych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog'} bye

dokonane jedynie poprzez przekreslenie blerdnego zapisu i umieszczenie oOOk niego czytelnego zapisu
poprawnego.

9. orerent moze wprowadzic zmiany lub \,,:ycofae zlozonll oferter.Zmiana ofeny nasterpuje poprzez zlotenie nowej
oferty zawierajC}:cejzmiany i uzupelnionej 0 adnot3cjer0 wycofaniu oferty zlozonej wczdniej. Wycofanie oferty
nasterpuje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj'}cego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez
zlotenie nowej lub wycofaniu oferty moze nastC}:picnie p6iniej jednak nit przed uptywem tenninu skladania
ofert. Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. 10 stosuje sierodpowiednio.

10. Oferterwraz z wymaganymi zal'lcznikami nalety umieScic w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem: •.Kollkllrs
lIa specjuli.'ilycZlle .fwiadczellia zdrowotlle ohejnllljqce kOllsllltucje w zakresie kardi%gii illwfllJ:i"ej W

Osrodkll diagllo.'ilyki i lerapii wfiVllqtrzllaclJ'lIiowej Szpiw/a Wo/skiego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul.
Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.

11. Udzielaj'lcy zam6wienia zastrzega, it nie jest motliwe Illczenie swiadczenia uslug w ramach umow)'
o udzielenie zamowienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem
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na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielaj,!cym zam6wienia.
12. Oferta zlozona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwi~zal umow~ na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh

w zakresie obj,tym przedmiotem niniejszego post,powania w lrybie natyehmiastowym z przyezyn letlJcyeh po
stronie oferenta - podlega odrzuceniu.

nozdzial V, INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALt\CZANYCH PRZEZ OFERENT A

I. W eelu uzoania, te oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi~zany jest dol~ezye do oferty dokumenty
wskazane w fonnularzu oferty.

2. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w formie oryginalu lub
kserokopii poswiadczonej przez siebie za zgodnosc z oryginalem.

3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedtoionych dokumentow Udzielaj'lcy zamowienia moie zai'ldac od
oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosci.

4. Oferent jest zobowi~zany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiotow \\-'ykonuj'}cych dzialalnosc lecznic14
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej,

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofertpklada si, w siedzibie Szpitala Wolski ego, Paw, II, pok. lOa do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 12,00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~z Oferentami ze strony Udzielaj'lcego zamowienia uprawniony jest Dzial

Kadr i Szkolen, tel. 022.38.94.888.

nozdzial VII. TEnMIN ZWIt\ZANIA OFERTt\

Oferent zwi~zany jest ofert~ do 30 dni od daly uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A

I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj'Jcy zamowienia powoluje komisj~konkursow'J.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb post~powania okreSia "Regulamin pracy Komisji

konkursowej" obowi~zuj~cy na podstawie zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie mote bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych

w ..Regulaminie pracy komisji konkursowef'.
4. \V razie koniecznosci wyl~czenia czlonka komisji konkursowej z przyezyn, 0 kt6rych mowa w pkt. 3, nowego

czlonka komisj i powoluje Udzielaj~ey zam6wienia.
5. Udzielaj'lcy zam6wienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreslonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa Iiczye b~dzie, pomimo wyl~ezeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. UdzielajCJcy zam6wienia wskazuje nowego przewodnicz'}cego. jeSli wyl'Jczenie czlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelni~cej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komish' konkursow~ brak6w formalnych w zloionej ofereie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zewn~trznej
stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj'lc nazw~ (imilt i nazwisko)
oferenta, stwierdzone w ofercie braki oraz ostateczny termin ich usuni~cia.

8. \V przypadku odrzucenia oferty z przyezyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informaej~
o odrzuceniu oferty na zewnc;trznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem ,,,'ww.wolski.med.pl
wskazuj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) skladaj~cego odrzucon~ ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TEnMIN OTWAnCIA OFEnT

Otwarcie zloionych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolski ego w Pawilonie II - Sala Konferencyjna
w dniu 15 maja 2019 r. 0 godzini. 12.30,

nozdzial X, pnOPONOWANA PRZEZ UDZIELAJt\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA
CENA ,JEDNOSTKOWA

I. Proponowana przez Udzielaj'lcego zamowienia maksymalna kwota naleinosci za jedn,! godzinlt wykonywania
swiadczeri zdrowotnych objc;tych przedmiotem postc;powania konkursowego wynosi 250,00 zl brutto - przy
czym kwota brutto jest rownowaina z kwot~netto ze wzglc;du na zwolnienie z podatku VAT.
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2. Cena wskazana w pkt. I zostala przyj~ta w oparciu 0 wielkosc srodkow przeznaczonych na sfinansowanie
swiadezen b~~cych przedmiotem zam6wienia.

3. Oferty zawieraj~ce propozycje cenO\ve przekraczaj<}ce kwot~ wskazan<} w pkt. I uznaje si~ za nieodpowiadaj<}ce
wymogom formalnym i podlegaj~ce odrzueeniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny
I. Kwalifikacje oferenta. 10%
2. Doswiadczenie - 10%
3. Cena -{j0%
4. Dost~pnosc • 20%

Maksymalna Iiczba punkt6w za oeen~ oferty wynosi: 3.5 pkl.

Ad. I. Kwalilikacje oferenta
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj~ee dokumenty stanowi~ee
zal~czniki do formularza oferty:
Zaswiadczenia 0 ukonczonych kursach, szkoleniach, \\o'arsztatach itp. w zakresie stanowi(Jcym przedmiot
post~powania konkursowego . t pkt.
Wykaz publikacji w zakresie stanowi'lcym przedmiot post~powania konkursowego (min. 2 publikacje)
w specjalistycznych czasopismach krajowych - t pkt. i zagranicznych - t pkt.
L'Iczna ilose punktow rnotliwych do uzyskania za ocen~ oferty pod wzglt;dern kwalifikacji oferenta wynosi: 3 pkt.

Ad. 2. Doswiadczenie~ OJ
Komisja konkursowa dokonuj<}c oceny doswiadczenia oferenta bierze pod uwag~ stat oferenta przy wykonywaniu
zabieg6w w zakresie kardiologii inwazyjnej.
Dokonuj<}c oceny doswiadczenia na podstawie oswiadczenia oferenta (fonnularz oferty) Kornisja Konkursowa
rz zna'e oferentowi od t do 4 kt. z 'odnie z nast u. c rn schematem:
Stat rz w kon waniu zabie ow kardiolo ii inwaz 'ne' Liczba unktow
I-Slat I kt.
6-101at 2 kt.
11.151at 3 kt.
ow i." IS lat 4 kt.

W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowych niepelne lata stai.u pracy zaokr~gla si~ w d61. Oferenci posiadaj~cy
doswiadczenie w wykonywaniu zabieg6w z zakresu kardiologii inwazyjnej ponitej I roku z oceny kryterium
.,doswiadczenie" otrzymuj<} 0 punkt6w.

Ad. 3. eeDa.
Komisja konkursowa dokonuj<}c oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwagt; ofert
zawieraj'lcych propozycje cenowe za jedn<} godzint; wykonywania swiadczeri zdrowotnych przewyi:szaj(Jce wartose
srodkow przeznaczonych na realizacjt; przedmiotu post~powania.
Dokonuj<}c oceny cen proponowanych przez oferenta w forrnularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje

"o erentowi ad t do 4 okt. zllodme z nasteoUlacvrnl za oi:emaml:
Cena proponowana orzez oferenta Liczbaounkt6w
220.01 - 250.00 zl lOkI.
190,01 - 220,00 zl 2Okt.
160,01-190,00 zl 3Okt.
100,00 - 160,00 zl 4Okt.

Kornisja konkursowa dokonuj'lc oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj'lcych propozycje cenowe na poziomie powytej 250,00 zlotych za godzin~.
Oferty zawieraj'lce propozycje cenowe na poziomie poniiej 100,00 zlotych za godzin~ b~d'l uznane za ofcrty
zawieraj<}ce rai<}co nisk", cen~w stosunku do przedmiotu zamowienia i b~d<}podlegaly odrzuceniu.

Ad. 4. Oost~pno,c - 02
Komisja konkursowa dokonuj'lc oceny dost~pnosci swiadczen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~
rninimaln'l
Iiczb~godzin udzielania swiadczen w miesi'lcu oferowanych przez oferenta w formularzu oferty zgodnie z
zaloteniami:

Strono 4 = 5



i\1inimalna ilosc odzin oferow"n 'ch nez oferenta
3.7
Pm le' 7.15

Maksymalna Iiczba punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 2,0 pkl.

Oeena koncowa orerty zostanie wyliezona wg nast'tpuj:}cego wzoru:

WO = LpK , 10% + LpDI , 10% + LpC x 60% + LpD2 x 20%

gd=ie:
IVa ~Deena .kOflcowa oler/y
LpK - lic:ba prlnklow w)'nikajqca : ocen)' kwalifikacji oJerenta
LpD I - lic:ba punklow w)'nikajqca : ocen)' doswiadc:enia oJerenla
Lpe - lie=ba prmk/ow wynikajqea = oeeny eeny proponowanej pr=e= oferenta
LpD2 ~ lie=ba punktow wynikajqea = oeeny dos/fpnaki swiade=en udzielanyeh pr=e= oferen/a

Rozdzial XII, ROZSTRZYGNI~CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

I. Roz.strzygni~cie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku post~powania konkursowego
zapewniaj~cych realizacj~ zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia odnosnie i10sci godzin stanowi'lcych
przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali I~cznie ze wszystkich kryteri6w najwi~ksz~ i10sc punkl6w.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofert oglasza si~ w miejscu i terminie okreslonym W ogloszeniu
o konkursie ofen, na tablicy ogloszen w siedzibie Udzielaj'lcego zamowienia oraz na zewn~trznej stronie
intemetowej Udzielaj~cego zam6wienia. podaj'lc nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib<; (miejsce zamieszkania i
adres) OferentalOferent6w, kl6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni~cia ofert wyznacza si~ na dzierl 24 maja 2019 r, 0 godzinie 14.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj'lcy zam6wienia wskazuje termin

oraz miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolski ego 0 uniewaznienie post~powania

konkursowego w przypadkach okreSionych w ReguJaminie pracy Komisji konkursowej.
6. W przypadku przekroczenia liczby godzin obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku

wyboru wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na koniecmosc uwzgltrdnienia ofen spelniaj'Jcych kryteria oceny
ofen na tym samym poziomie punktowym. Udzielaj'Jcy zamowienia zastrzega sobie prawo okreslenia w
umowie zawanej w tym oferentami takiej i10sci godzin udzielania swiadczcn, kt6ra umoi:liwi dostosowanie
warunk6w umowy do zapotrzebowania Udzielajqcego zam6wienia.

Rozdzial XIII, SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post~powania konkursowego, jednakie przed rozstrzyg",~clem konkursu, oferent moie zloiyc do

komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarl:onej czynnosci. w formie
pisemnej umotywowany protest.

2. Protest zlozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
J. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci'Jgu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi

skladaj~cemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu posttrpowanie konkursm ••..e zostaje zawieszone, chyba ie z tresci protestu wynika.

ie jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgltrdnienia protestu komisja powtarza zaskarzonll czynnosc.
6. Oferent, moze zlozyc do Udzielaj'Jcego zamowienia odwolanie dotycnJce roz.strzygni~cia konkursu w ci'lgu 7

dni od dnia ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. Odwolanie zlozone po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdziu' XIV, POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotycz'lce post~powania konkursowego przechowywane S'Jw siedzibie Udzielaj'Jcego zam6wienia.
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Za/qcznik nr 3 da Zarzqdzenia
Dyrektara Szpita/a Wa/skiega Nr 108/2019

z dnia 07.05.2019 r.

\Varsza wa, dn ia .

Szpital Wolski im. IIr Anny Gostytiskiej
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Warszawic
ul. Kasprzaka 17
01- 211 Warszawa

OFE RTA

na ullzielanie spccjalistycznych swiadczeti zllrowotnych obejmuj'lcych konsultacjc w zakresie

kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i terapii wewn'ltrznaczyniowej Szpitala

Wolskiego

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL. .

zaw6d .

Nr prawa wykonywan ia zawodu .

Specjalizacja w zakresie (stopien specjal izacj i) .

Nr dokumentu specjal izacj i .

Nr wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk Iekarskich prowadzonego przez wlasciw"

ORL. .

Data wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej .

NiP REGON .

Nr telefonu .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondencji (a lie nie pokrywa si~ z adresem zamieszkania) .

przedmiotem ntnleJszej ofcrty jest udzie/anic speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh
obejmuj"cych konsultaeje w zakres;e kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i terapH
\'\o'c\\:n~trznaczyniowej Udzielajllcego zamowienia zgodnie z przedmiotem zamowienia wskazanym w
Szcze~6lowych Warunkach Konkursu Oferf, 118 zasadach okreslonych we wzorze umawy lIa udzielanie
swi.dezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, It:

I. Zapoznal si~ z tr.sci" ogloszenia 0 konkursie. "Szczeg610\rymi warunkami konkursu ofert" oral projektem

umowy inie zgtasza zastrze:t.en.

2. Swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursem udziela.: b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie.

w miejscu wskazanym przez Udzielaj"cego zam6wienia oraz przy u~ciu spr~tu nalei<jcego do

Udzielaj"cego zam6wienia.

3. Prowadzi specjalistyczn" indywidualn" praktyk~ Iekarsk" w zakladzie Ieczniczym podmiotu leczniczego lub

specjalistyczn" indywidualn" praktyk~ Iekarsk" w dziedzinie , wpisan" do
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rejestru podmiot6w v.ykonuj~eyeh dzialalnose leeznie~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi

wymienionymi na wst~pie niniejszej oferty.

4. Swiadezen zdrowotnyeh udzielae b~dzie osobiscie.

5. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosei eywilnej (oe) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~

w v.ysokoSci (lobowi¥uje si~ do przedlotenia kopii polisy oe w terminie

okreSlonym we wzorze umowy).

6. Oswiadeza. it Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie

obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le4eyeh po stronie

oferenta.

liezb~ godzin przeznaezonyeh na realilOej~maksymaln~7. Deklaruje minimaln~ .

przedmiotu umowy w miesi~eu.

8. Proponuje v.ysokose stawki w kwocie zl neno (r6wnowame z bruno) za I godzin~

wykonywania swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot umowy.

9. lakres posiadanyeh kwalifikaej i udokumentowal zal~eznikami od nr 4a do nr .

10. Oswiadeza, it swiadezen zdrowotnyeh w zakresie kardiologii inwazyjnej udzielal przez okres

............... .lat i zobowi~zuje si~ do okazania na 4danie Udzielaj~eego zam6wienia dokument6w

potwierdzaj~eyeh wskazan~ ilose lat praktyki lOwodowej.

ZALt\CZNIKI:

I. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG - lal. I" I,
2. Poswiadezona kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnose leeznie~ - zgodnie z ustaw~ 0

dzialalnosci leezniezej - prowadzonego przez ORL - lal. liT 2,

3. Poswiadezona kopia nadania NIP - lal. liT J,
4. Kopie dokument6w dotye~eyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji, w tym

speejalizaeji:

a) dyplom ukonezenia studi6w,
b) prawo v.ykonywania zawodu lekarza,
e) dyplom speejalizaeji w dziedzinie kardiologii,
d) dokument potwierdlOj~ey uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medyeznyeh,
e) eertyfikat Asoejaeji Interweneji Sereowo-Naezyniowyeh PTK do uzyskania uprav.nien samodzielnego

wykonywania lObieg6w kardiologii inwazyjnej,o zaSwiadezenia wystawionego przez wlaseiwego konsultanta wojew6dzkiego 0 wykonaniu eo najmniej
300 lObieg6w angioplastyki wieneowej jako pierwszy operator i eo najmniej 600 koronarografii -
potwierdzaj~eego odpowiednie doswiadezenie w wykonywaniu angioplastyki wieneowej - zgodnie
z wymogami SWKO w tym zakresie,

g) aktualny eertyfikat potwierdzaj~ey ukonezenie szkolenia w lOkresie oehrony radiologieznej paejenta,
h) inne dokumenty potwierdlOj~ee kwalifikaeje zawodowe oferenta - lal. I" 4a, 4b. ;/11.,

5. laswiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh

przedmiotem zam6wienia - zal. 'IT 5,

6. Kserokopia polisy oe - lal. I" 6,

7. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie wykonywania zabieg6w

kardiologii inwazyjnej z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadezone - wi. I" 7.
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Zalqcznik nr 4 da zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego nr /08/20/9

z dnia 07.05.20/9 r.

WZ6R UMOWY
UMOWA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

OIlE.IMUJJ\CYCH KONSUL TACJE W ZAKRESJE KARDIOLOGII INWAZY JNEJ W OSRODKU
DIAGNOSTYKII TERAI'II WEWNJ\TRZNACZYNIOWEJ

zawaT1a w dniu 2019 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpit.lem Wolskim im. dr Ann)' Gostynsklej S.modzielnym Publicznym Z.kl.dem Opieki Zdrowotnej,

zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.st. Warsza'')'. XII Wydzial Gospodarczy, pod nr KRS:

0000226288, posiadajqeym NIP 527-10-45-483 oraz REGON 011035381, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Robert. Mazura

zwanym dalej Udzielajqcym zamowieni.

a

PanemJPaniq ad res: .
zarejestrowanym w ewideneji dzialalnosci gospodarezej,
wpisanym do rejestru podmiotow wykonujqeyeh dzialalnose leeznie~. nr ksi~gi:
posiadajqeym NIP i REGON .
zwanym dalej Przyjmujqcym zamowienie

Prz;jmujqcy zamowienie zostal wybrany w wyniku konkursu alert na udzie/anie specjalistycznych swiadczen
zdrolVotnyehprzez podmioty okrd/one wart. 26 ust. I US/(llI)' z dnia /5 kwietnia 2011 r. 0 dziala/nasei
/ecznie:ej (tekstjedn. Dz. U. : 20/8 r., pO:. 2/90: pOin. zm.j.

~I
I. Przedmiotem mmeJszej umowy jest udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie

wykonywania konsultaeji z zakresu kardiologli inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i terapii
\\:cwn~trznaczyniowej, Wslclcg61nosci nadzor nad wykonywaniem zabieg6w kardiologii inwazyjnej
(koronarogralii i angioplastyki) i zdobywaniem przez lekarzy lImiej~tnosci wym.ganych do uzyskania
cert)'fikatu IJolskicgo Towarzystwa Kardiologicznego, zgodnic z przyj~t)'mi standardami oral
realizacja niezb~dnyeh szkolen w tym zakresie, w siedzibie Szpit.la Wolskiego. zwanyeh d.lej
swiadezeni.mi zdrowotnymi. dla paejentow Szpitala Wolskiego w szezegolnosci dla osob b~d~eyeh
swiadczeniobiorcami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowolnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh.

2. Przyjmujqey zamowienie zobowiqzuje si~ do wykonywania konsultaeji kardiologieznyeh oraz
monitorowani. przeprowadzania zabiegow z zakresu kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i terapli
wewnqtrznaezyniowej paejenlow Szpitala Wolski ego w dni powszednie (od poniedzialku do piqtku
z wylqezeniem swiqt przypadajqeyeh w tyeh dniaeh tygodnia).

I. Przyjmujqcy zamowienie zobowi~zllje si~ do lIdzielania swiadezen zdrowotnyeh w dniaeh i godzinaeh
okreSlonyeh w harmonogramie spor~dzanym na okresy miesi~ezne w formie pisemnej. lIzgodnionym
z Ordynalorem Oddzialu kardiologieznego Illb innq osob~ wskazanq przez Udziel.jqcego zamowienia.

2. Harmonogramy, 0 ktoryeh mow. w ust. I podlegajq kaidorazowo zatwierdzenill przez osob~ wskazanq
przez Udzielajqcego zamowienia, przed rozpoez~eiem miesiqea, ktorego dotye~.

3. Przyjmujqey zamowienie zobowiqzllje si~ do wykonywania zabiegow w innyeh dniaeh i godzinaeh nii
lIslalone w harmonogramie w przypadku pojawienia si~ doramyeh potrzeb u Udzielajqcego zamowienia.

p
Przyjmllhcy zarnowienie zobowiqzuje si~ do wykonania uslug. 0 ktoryeh mowa w ~ I niniejszej umowy
i oswiadeza. ii ,')'konywae je b<;dzie z zaehowaniem naleiytej slarannosci, zgodnie z posiadanq wied~
medyeznq i standardami post~powania obowiqzujqeymi w zakresie kardiologii, na zasadaeh wynikajqeyeh
z lIstawy 0 zawodaeh lekarza i lekarza dentysly (tekst jedn. Oz. U. z 2019 r., poz. 537), ustawy 0 dzialalnosei
leezniezej (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r .. poz. 2190 z pom. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodkow publieznyeh (tekst jedn. Oz. U z 2018 r.• poz. 1510 z pom. zm.), ustawy 0 prawaeh
paejenta i Rzeezniku Praw Paejenta (Oz. U. z 2017 r.. poz. 1318 z pom. zm.), przepisow dotye~eyeh oehrony

Strono 1 z 6



danyeh osobowyeh i innyeh przeplsow reguluj~eyeh zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania
swiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami.

~ 4
I. Swiadezenia zdrowotne obj~te niniejs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmujqce~o zamowienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szezeg61nosci w Osrodku diagnostyki i terapii wewnqtrznaezyniowej
Szpitala Wolskiego przy uzyciu sprz~tu medyelOego oraz aparatury medyeznej, ktoryeh obsluga jest mu
lOana! z kt6rymi zostal zapolOany przez Udzielajqeego zamowienia najp6Zniej w dniu rozpoez~eia
udzielania swiadezen', stanowi~eyeh wlasnose Udzielajqeego zamowienia, Sprz~t i aparatura spelniah
wymagania niezb~dne do wykonywania swiadezen obj~tyeh niniejs~ umow~.

2. Przyjmujqey zamowienie zobowi~zuje si~ do korzystania z pomieszezen oraz sprz~tu
i aparatury medyelOej, naleZqeyeh do Udzielajqee~o zamowienia, zgodnie z ieh przeznaezeniem
i w eelaeh okreslonyeh w niniejszej umowie.

3. Przyjmujqey zam6wienie zobowi~zuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medyeznego
naleZqeego do Udzielajqeego zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialali zawinionyeh przez
Przyjmujqeego zamowienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na ezas okreSlony od dnia 1 ezerwea 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.

~6
Zleeenia na badanie diagnostyelOe i transport b~d~ wystawiane przez Prz)'jmujqeego zamowienie, wedlug
zasad obowi¥uj~eyeh u Udzielajqeego zamowienia, z ktorymi PrzyjmnjqC)' zamowienie zostal zapolOany.

~ 7
I. Prz)'jmujqey zamowienie zobowi~zuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezen zdrowotnyeh

wskazanyeh w umowaeh zawartyeh przez Udzielajqeego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia
i innymi podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowi~zuj~eyeh u Udzielajqeego zamowienia, z ktorymi
to zasadami zostal zapoznany.

2. Na Zqdanie Udzielajqeego 7.amowienia Przyjmujqey zamowienie zobowi~zany jest do przedstawienia
dokument6w wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadezeli pod rygorem wypowiedzenia umowy
przez Udzielajqeego zamowienia.

~8
Przyjmujqe)' zamowienie zobowi~zuje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyelOej i statystyeznej oraz
dokumentaeji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi~zuj~eymi w podmiotaeh leezniezyeh
nieb~d~eyeh przedsi~bioreami oraz przepisami i zasadami obowiqzuj~eymi u Udzielajqeego zamowienia,
w tym z uzyciem systemu informatyeznego Szpitala Wolskiego. w tym dotye~eymi proeedur zwi~zanyeh
z oehron~ danyeh osobowyeh.

I.

2.

3.

4.

I.

2.

3.

~9
Za zrealizowane swiadczenia zdro\'!"otne Przyjmuj~cemu zam6wienic przysluguje wynagrodzenie
miesi~elOie w kwocie stanowiqeej iloezyn liezby godzin udzielania swiadezen zdrowotnyeh - zgodnie ze
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II - przez stawk~ zajedn~ godzin~ w wysokosei zl bruno
(slownie: zl).

WartOSe umowy w okresie jej obowi~zywania nie moze przekroezye kwoty zl bruno
(slownie zlotyeh bruno).

Naletnosci z tylulu realizaeji umowy za okres sprawozdawezy Udzielajqe)' zamowienia wyplaea. za
miesi'lc poprzedni, w tenninie do 14 dni po dniu dostarczenia przez Pn)''jrnujl:.Jcego 7..am6wienie faktury
wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II. Potwierdzeniem dostarczenia faktury ''''Taz
ze sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezentat~ Kaneelarii GI6wnej Szpilala Wolskiego.

Naletnosc za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjrnujqcemu zamowienic najego
raehunek bankowy wskazany na faklurze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci~tenia raehunku
bankowego Udzielajqeego zamowienia.

~ 10
Minimalna ilosc godzin w stosunku miesitycznym przeznaczonych oa wykonywanie swiadczen
zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~ I, wynosi godzin. Przeei~tna maksymalna ilose godzin
przewidzianych do realizacji w stosunku miesic;cznym nie powinna przekroczyc godzin.

Wynikaj~ee z ust. I zapotrzebowanie na minimalnq ilose zakontraktowanyeh godzin przeznaezonyeh na
realizaej~ przedmiotu umowy moze ulee zmniejszeniu w przypadkaeh uzasadnionyeh organizaej~
funkejonowania kom6rki organizaeyjnej Szpitala Wolskiego, w kt6rej realizowane s~ swiadezenia b~di
zmniejszeniem srodk6w finansowyeh uzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnik6w. Zmiana uwzgl~dnianajest
w hannonogramie ustalanym na okresy miesic;czne i nie wymaga sporzi}dzania pisemnego aneksu do
niniejszej umowy.

Udzielajqey zamowienia moze powierzye Przyjmujqeemu zamowienie wi~ks~ ilose swiadezeli
obj~tyeh niniejs~ umow~ skutkuj~eyeh przekroezeniem ilosei godzin wskazanej w ust. I orayZ
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zwi~kszeniem wanosci umowy, 0 ktorej mowa w ~ 9 ust. 2, w ramach srodkow pieni~znych
przeznaczonych na ich stinansowanie, poehodll!cych z NFl lub od innych platnikow, jednak nie wi~cej nii
020%.

~II
J. Przyjmujijc)' zamowienic zobowiijZany jest do skladania miesi~cznych sprawozdan z Iiczby godzin

udzielania swiadczen wg wzoru stanowiijcego zal~cznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 ktorych mowa w ust. I skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po
zatwierdzeniu, w terminie do 3 dnia roboczego kaidego miesi~ca za miesi~c poprzedni. Sprawozdania, po
werytikacji przepracowanych godzin, zatwierdza Ordynator Oddzialu kardiologicznego lub inna osoba
wskazana przez Udzielajijce~o zamowieni •.

~ 12
Przyjmujijcy zamo ••.icnie zobowi~zuje si~ do:

I) podd.nia kontroli wykonywanej przez Udzielajijccgo zamo ••.!eni., Narodowy Funduszu ldrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnieni. wszelkich danych i informacji niezb~dnych do przeprowadzeni.
kontroli,

2) noszeni. imiennych identytik.torow przekazanych przez Udziel.jijce~o zamo ••.ien!e w zwi~zku
z niniejsll! umow~ i realizacji pozostalych obowiijzkow dotycll!cych identytikatorow okr.slonych
w .ktach wewn~trznych Szpitala Wolskiego,

3) przestrzeg.nia proeedur obowiijzuj~eych u Udz!el.jijcego z.mowieni. zwi~zanych z wykonyw.niem
swiadczen zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

~ 13
Przyjmujijcy zamow!enie nie moie prow.dzic w Szpitalu Wolskim dzial.lnosci wykraczaj~cej poza zakres
umowy i konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielajijcego zamowieni •.

~ 14
Udziel.jijcy z.mowienia lObowiijZuje si~ zabezpieczyc obslug~ piel~gniarsk~ oraz administracyjn~
i gospodarell! w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizacji zadall obj~tych niniejsll! umow~ Przyjmujijc)' zamo ••.ienie zobowi~zany jest do wspolpracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udziel.jijcego zamowieni •.

~ 16
I. Przyjmujijcy z.mowienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn le4eych po jego

stronie, a w szczegolnosci wynikaj~ee z:
I) niewykonania lub nieprawidlowego wykonania swiadezenia zdrowotnego,
2) niewykonania lub niewlasciwego wykonania obowiijzkow wynikajijcych z niniejszej umowy,
3) nieprawidlowego wystawiania reeept podlegaj~cych refundacji przez Narodowy Fundusz ldrowia,
4) przedstawienia danych stanowi~eych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
5) nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposob nieprawidlowy

i niekompletny,
6) braku realizaeji zaleeen pokontrolnych,
7) nieprawidlowego wprowadzania danyeh zwi~zanyeh z realizaej~ proeedur, a wymaganych przez NFl,

2. Udzielajijcy zamowien!a uprawniony jest do 4dania od Prlyjmujijce~o zamow!enie pokrycia szkody
wyrll!dzonej niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmujijcego zamowienie
niniejszej umowy, w tym m.in, kosztow swiadczen nieplaeonych przez NFl lub innych platnikow z tego
t)1ulu oraz kar umownych i obowi~zkow odszkodowawczych nalozonych na Udzielaj~eego zamowieni.
przez NFl lub innych platnikow w umowach zawanych z Udz!elaj~cYIII zamowienia.

~ 17
Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zany jest do:
I) posiadanie polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj~cej szkody b~dijce

nast~pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych alba niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
swiadczen zdrowotnych - zgodnie zan. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz
Rozporll!dzenia Ministra Finansow z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowi~zkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu wykonuj~ccgo dzialalnosc lecznicll! (Dz, U, Nr 293, poz. 1729),
najp6Zniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 0 ile powyzszy dokument nie lOstal dol~clOny do
formularza ofeny,

2) utrzymywania przez caly okres obowi~zywania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wanosci
ubezpieczenia okreSionych w przepisach, 0 ktorych mowa w pkt. I,

3) przedloienia zaswiadczenia lekarza medycyny pracy dotycz~cego uprawnien zwi~zanych ze swiadczeniem
uslug i w tym zakresie wymog6w sanitarno-epidemiologicznych,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przedlozenia Udzielajijcemu zamowienia
dokumentu potwierdzaj~cego zloienie wniosku 0 w/w wpis w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
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podpisania umowy, pod rygorem rozwi~zania umowy, 0 ile powyiszy dokument nie zostal dol~ezony do
formularza oferty.

~ 18
I. W zwi~zku z udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh objetyeh zam6wieniem Przyjllluj~ey zam6wienie

zobowi~zany jest do wydawania paejentom zaswiadezen 0 ezasowej niezdolnosci do praey oraz
wystawiania reeept zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisaeh prawa.

2. Reeepty wystawiane paejentom w zwi~zku z wykonywaniem swiadezen objetyeh niniejsz~ umow~
spor~dzane s~ na drukaeh udostepnianyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~ \9
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje sie do zaehowania w tajemniey wszelkieh informaeji, 0 kt6ryeh

powzi~1 wiadomose przy realizaeji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemniee
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalezaniu nieuezeiwej konkureneji (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r., poz. 419) oraz podlegaj~ oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh, zgodnie
z wymogami obowi~zuj~eymi u Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Udzie\aj~cy zam6wienia powierza Przyjmuj~cemu zam6wienie dane osobowe paejent6w, obejmuj~ee
dane wyszezeg61nione w rozpor~dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzaj6w,
zakres6w i wzor6w dokumentacji lIledyeznej oraz sposobujej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069)
oraz ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Dz. U
z 2018 r., pOZ. 1510 z p6m. zm), kt6re to dane Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje sie przetwarzae
zgodnie z przepisami ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie oswiadeza, ie znany jest mu fakt, ii trese niniejszej umowy, a w szezeg61nosei
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informaeje publiezn~ w rozumieniu art. I ust. I
ustawy z dnia 6 wrz.snia 200 I r. 0 dostepie do infonnaeji publieznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., pOZ.
2330 z p6m. zm.), kt6ra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeieniem ust. 4 i 5.

4. Przyjmuj~cy zam6wienie wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w ust. 3,
zawartyeh w niniejszej umowie dotye~eyeh go danyeh osobowyeh w zakresie obejmuj~eym imie
inazwisko, a taki:e inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakrcsie firmy.

5. Ze wzgledu na tajemniee przedsiebiorey udostepnieniu, 0 kt6rym mowa w ust. I, nie bed~ podlegaly
informacje .

6. Dla eel6w zwi~zanyeh z realizaej~ umowy Udzielaj~ey zam6wienia upowainia Przyjllluj'lcego
zam6wienie do przetwarzania danyeh osobowyeh paejent6w, kt6rym Przyjllluj~cy Zam6wienie udzielae
bedzie swiadezen zdrowotnyeh. Przetwarzanie danyeh osobowyeh przez Przyjmuj~cego zam6wienie
dokonywane jest na sprzecie informatyeznym nale~eym do Udzielaj~eego zam6wienia, podlega
przepisom reguluj~eym zasady oehrony danyeh osobowyeh i proeedurom obowi~zuj~eym u Udzielaj~eego
zamowienia. Przyjrnuj'4cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za prawidlowe przetwarzanie danych
osobowyeh Udzielaj~cego zam6wienie i os6b trzeeich wynikaj~eej z przepis6w reguluj~eyeh zasady
oehrony danyeh osobowyeh.

~ 20
I. Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadezen:

a. przerwy nie przekraezaj~eej l~eznie 30 dni kalendarzowyeh przypadaj~eej w okresie obowi~zywania
niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 2,

b. przerwy zwi~zanej z potwierdzonym udzialem Prz)'jrnuhcego zarn6wienie \\1 szkoleniach,
sympozjaeh, zjazdaeh z zastrzeieniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w ust. I wymaga zgody Udzielaj~cego zam6wienia.

3. Nie stanowi naruszenia warunk6w urno\\-)' nieudzielanie swiadczen zdro\'w'Otnych w dniach i godzinach,
o kt6ryeh mowa w ~ 2, przez Przyjmuj~cego zam6wienie, w przypadku niezdolnosei do wykonywania
swiadezen spowodowanych chorob~, udokumentowanyeh zaswiadezeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~ey
zam6wienie niezwtocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~ce~o zam6wienia.

~ 2\
Umowa ulega rozwi~zaniu w nastePuj~cyeh przypadkaeh:

I) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na moey porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kaidej ze Stron z zachowaniem 2 miesi~cznego okresu wypowiedzenia.
4) w wyniku oswiadezenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem I tygodniowego okresu

wypowiedzenia z przyczyn stanov,'i'lcych rali}ce naruszenie warunk6w umowy. leU}cych po stronie
I'rzyjmuj~cego zam6wienie, a dotye~eyeh:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen. zaw~ienia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci ijakosci;
b. Die przedstawiania w ustalonym niniejszq umowlJ terminie wyrnaganych sprawozdan i infonnacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielaj'lcego zam6wienia zgodnie

z proeedurami przyjetymi w Szpitalu Wolskim, jeSii zwi~zane s~ one z naruszenicm postanowieri
niniejszej umowy lub przepis6w prawa reguluj~eyeh zasady wykonywania swiadezen
zdrowotnych; ~
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d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadezenia Udzielajqeego zam6wienia z zaehowaniem I miesi~eznego okresu

wypowiedzenia, jeteli Przyjmujqey zam6wienie namsza inne, nit wskazone w pkt. 4) postanowienia
umowy, istotne dla zapewnienia prawidlowej realizaeji przedmiotu zam6wienia.

6) wyniku oswiadezenia Udzielajqeego zam6wienia z zaehowaniem 1 miesi~eznego okresu
wypowiedzenia,jeteli nastqpi~ zmiany zasad oraz sposobu organizaeji i kontraktowania (Iub jego brak),
swiadezen z zakresu kardiologii inwazyjnej przez NFZ lub innego Platnika proeedur.

7) z dniem nast~pujqeym po dniu. w kt6rym nast~pilo przekroezenie wartosei umowy.

p2
I. Udzielajqey zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natyehmiastowym, jeteli Przyjmujqey zam6wienie ra~eo narusza istotne postanowienia umowy, tj.:
I) utraeil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone.
2) przeni6s1 prawa i obowi~zki wynikaj~ee z niniejszej umowy na osob~ trzeei~ bez zgody UdzieJajqeego

zamowienia,
3) nie dotrzymal wamnk6w okreslonyeh w ~ 17 ust. 1,2,3 i 4 umowy.
4) ra~eo naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ra~ee naruszenie pozostalyeh istotnyeh postanowieIi umowy, 0 kt6ryeh mowa w ust. I pkt.4 uznaje si~
namszenie obowi~zk6w wynikaj~eyeh z ~ 3 i ~ 19 ust. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmujqcy
zam6\\'icnie nie zaniechaJ pomimo otrzymania od Udzielahcego zamowienia pisemnego wezwania do
jego zaprzestania lub namszenie obowi~zk6w zwi~zanyeh z bezpieezeIistwem paejent6w.

p3
Udzielajqey zam6wienia uprawniony jest do odst~pienia od umowy w przypadku, w kt6rym ulegnie
rozwi~zaniu umowa zawarta przez Udzielajqcego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadezenie 0 odst~pieniu od umowy UdzielajqC)' zam6wienia zloty Prz)'imlljqccmu zam6wienie na
pismie, niezwloeznie po uzyskaniu stosownej informaeji.

p4
Przyjmlljqcy zam6wienie uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze sklltkiem
natyehmiasto"'ym. w przypadku ra~eego namszenia postanowieIi niniejszej umowy dotyezqeyeh wyplaty
wynagrodzenia. 0 kt6rym mowa w ~ 8 ust. I • 6, tj. zwloki w jego wyplacie przekraezaj~eej 30 dni, po
uprzednim wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Udzielaj~cego zamowienia 0 stwierdzeniu powstania
zwJoki W \,,'yplacie w/w wynagrodzenia.

ps
I. W zakresie nieuregulowanym niniejszq umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks eywilny, przepisy powolane

w niniejszej umowie oraz art. 304' Kodeksu praey.
2. Realizaej~ obowiqzk6w wynikaj~eyeh z art. 3041 Kodeksu praey zapewnia Przyjmujqey zam6wienie.

p6
Umow~ sporzqdzono w dw6eh jednobrzmi~eyeh egzemplarzaeh, po jednym dla katdej ze stron.

~ 27
Zmiany do umowy dokonywane sq w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewatnosei.

~ 28
Spory powstale na tie realizaeji niniejszej umowy, kt6ryeh nie uda si~ zalatwi.: polubownie, rozpatmje S~d
powszeehny wlasciwy dla siedziby Udzielajqcego zam6wienia .

•.niepotrzebne :oslanie skreSlone

Przyjmuj~cy zam6wienic:
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KLAUZULA lNFORMACYJNA:
Zgodnic: z art. 13 ust. I rozpor2ijdzenia Parlamcntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwielnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwi'llku z przetwarzaniem danych osobo\\o)'ch ( ... ). tzw. (ROOD infonnujemy, i.e:

I. administrarorem danych osobowych Prz;jmlljqcego Zamow;enie jest S=pital WolskI mI. dr Ann)' Gosryriskiej Samod:ielnego
Public:nego lDkladu Opieki Zdrowotnej 11' Wars=awie. adres: Ill. Kasprzaka 17, 01.2/1 Wars:oll'a:

2. administrator w)'tnac:yllnspekrora Oehran}'DaIl)'C". :: krolJ'm mogq sir Panstwo komaklowac w sprawach pr:enmrzania Pa(lStwa
danych osobowych::o posrednich~'em poc=ty elektronic:nej: kanceJaria@,wolskl.lned.p/:

3. admmistrator brdzie pr::etwar:al PanSlWa dane osobawe na podstawie art. 6 list. J hI. b) i c) RODO. Ij, pr:e/War:anie jest
nie:brdne w celu wykonania umouy. ktore; stronq;est osooo, ktorej dane dotyc-..q, lub do pod.!rcia d:iolari na :qdanie osoby. ktorej
dane dot)'c:q, pr::ed :awarciem umOlfY, a tak:e obawiq:kowl.ciq:qcych no admlnistrator::e no podstawie oboU'iq::ujqcych
pr:epis6w prawa, m,in. uslaw wska:anych pom:ej.;

4. dane o,wbowe mogq bye udostrpnione innym uprawnionym podmiolom, no podstaw;e przepisow prall'a (np, l','arodolt'emll
Fundlls=owi Zdrowia), organom i poomiolom uprawnionym do pr::eprowad:ania kontroli. organom podmkowym, liIkladow,
Ube:pieczen Spolec:nych), a tak=e no r:ecz podmiOiow. ::ktorymi adminlSlrator zawar! UmOlt'rpow/erzenia przetwarzama danych
w zw;q=ku : reali:::acjq us/ug no r:ec:: administratora (np. kance/ariq prawnq. dostall'cq oprogramowania. :ewn~.tr:nym oudytorem,
::Ieceniobiorcq sWladczqcym usillgr: :akresu ochronydanych osobowych);

j, administrator nie :ornierza przeka:ywac Panstwa danych osobow)'ch do pailSfWa Ir:eciego lub organi:acJi rnird:ynarodoll'ej:
6. majq Panstwo prawo u-"'yskackopir swoich danych osobowych w siedz,bie adminiSlratora.

Dodatkowo zgodnie ::art. /3 ust, 2 RODO informlljemy, :.e:
/. Panstwa dane osobowe brdq przechowywane do momentu uplywu okresu przedawnienia wynikajqeego z uStOlt)' z dnia 23 kwietnio

/964 r, Kodeks cywilny ora przepisow ustalf:!-':: dnia 27 sierpnia 20U 1', 0 swiadc:eniaeh opiek/ :drowotne; jinansowonych ::e
srodk6w publicznyeh i ustOl'Y:: dnia 6/istopada 20/8 r. 0 prowaeh paejenta j R::eczniku Praw PaCJenta It' zakresie, w Jakim dane
wnies=c-..ane sq w dokumentae}/ sporzqd:anej dla celOw zwiq:anych: prowad=eniem dokumentaeji medyczne; i innyeh eelOw
wska:anych w ww. IISIOlt'ach;

2. przysluguje Pmis/Wu prawo dastfpu da treSci swaich danyeh. ieh sprostowania lub ogranic::emo pr:en.'orzanio, a tak:.e prawo do
wniesienia spr::eciwu wobee przetwarzania, prOlt'O do pr::eniesienia donych oro: prawo do wnieSlenia skargi do orgonu
nod::.orczego;

3. podonie danych osobowychjest dobrowolne.jednak:.:e nie:brdne do :awarcia umouy. Konsekwencjq niepodania danych osobowych
brdzie brak mo::liwosci reoli:acji umouy;

4, admimstrator nie podejmuje decy:ji IV spos6b :automoty=owany IV oparciu 0 PQfisMa dane osobowe.

data i podpis Prz.yjmlljqcego zumlllviellie
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Zalqcznik nr J do umouy no udzielanie
specjalistyc:nych swiadc:en :drowotnych
obejmujqcych konsultacje w :akresie kardiologii
inwaz}jnej

MIESII;CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
OBEJMUJt\CYCH KONSULTACJE W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

m ics il}c..••..•...••...•....... ro k ........•.•.•.•.•.•............•.•.•.•.

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

Data udzielania swiadczcn

Piecz~ci podpis lekarza

(imie i nazwisko Ickarza )
Godzin)' od - do

PieCZlfc i podpis osoby zatwierdzaj'lcej



lalqc:nik nr 2 do umowy na udzie/anie
specjalistyc=nych swiadczen zdrowotnych
obejmujqcych konsu/tacje w :akresie kardi%gii
inwaz}jnej

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SW1ADCZEN ZDROWOTNYCH
OBEJMUJACYCH KONSULTACJE W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZY JNEJ

m ies iqe.. ro k .................••..............•....•

...................................................................................................................................................
(imie i nazwisko lekarza )

Data udzielania OD GODZINY DO GODZINY lIose l:0dzin
swiadezen udzielania swiadczen*

SUMA GODZIN:

• UWZGL~DNIA PEI.NE GODZINY LUB 0.5 GOOZINY

Czy uzupelniono dukumentacj~ medyczn:,: 0 - tak / 0 - nie .)
W _ ZtlZlUlCZ.J'Cotlpowietl/lie

Pie'l~Ci podpis lekarza PieCl~C i podpis osoby 7.atwierdzajlJ,ej


