
Za/qcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego nr / /0/2019

z dnia 09.05.2019 r.

SZCZEGOL.OWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CAL.ODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN

ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU KARDIOLOGII WYKONYWANYCH W OSRODKU
DIAGNOSTYKI 1 TERAPII WEWNi\TRZNACZYNIOWEJ SZPITALA WOL.SKIEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE
I. Niniejsze szczegolowe warunki konkursu ofert na zawieranie umow na udzielanie calodobowych

specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie kardiologii wykonywanych w Osrodku
diagnostyki i terapii wewnqtrznaczyniowej Szpitala Wolskiego, zwane dalej "Szczegolowymi
warunkami konkursu ofert" lub "SWKO" okreslajq m. in.:

a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oceny ofert
c) warunki wymagane od oferentow w tym zwiqzane ze sposobem przygotowania oferty i trybem

ich skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protestow oraz odwolan zwiqzanych z tymi czynnosciami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zlozenia swojej oferty, oferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi
informaejami zawartymi w niniejszych SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0
dzialalnosci leczniczej (tekstjedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 2190 z pOin. zm.), art. 140, art. 141, 146 ust. 1,
art. 147 - 150, 151 ust. I, 2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0
swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r.,
poz. 1510 z pOin. zm.) oraz zarzqdzenia Oyrektora Szpitala Wolskiego 110/2019 r. z dnia 09.05.2019 r.
w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie calodobowych specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w zakresie kardiologii wykonywanych w Osrodku diagnostyki i terapii
wewnqtrznaczyniowej Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie
swiadczen zdrowotnych w przcdmiotowym zakresie. zwanego dalej zarzqdzeniem.

4. Udzielajijcy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni~cia terminu skladania ofert. uniewaznienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia
terminu rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez
oferenta.

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

6. Ilekroc w "Szczegolowych warunkach konkursu ofert" oraz w zalqcznikach do tego dokumentu jest
1110wa 0:

I) Oferencic - to rozumie si~ przez to podmiot. 0 ktorym mowa art. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia
20 II r. 0 dzialalnosci ieczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonujqcy dzialalnosc leczniczq w
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 ktorej mowa w ustawie 0 dzialalnosci
leczniczej.

2) Udziclaj:lcym zamowicnia/ ZalllawiajqcYlll - rozumie si~ przez to Szpital Wolski illl. dr Anny
Gostynskiej Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) forlllularzu oferty - rozumie si~ przez to obowiqzujqce formularze ofert przygotowane przez
Udzielajqccgo zamowienia dla pakietu A i B, stanowiqce za1llezniki nr 3a i 3b do zarzqdzenia
wskazanego w pkt. 3 ..Postanowien ogolnych";

4) przedmiocie konkursu ofert Inb swiadezeniach zdrowotnyeh - rozumie si~ przez to swiadczenia.
o ktorych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy swiadczeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow
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publicznych, opisane w Rozdziale II ust. I niniejszego SWKO, wykonywane w szczegolnosci na
rzecz pacjentow bl;d~cych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych ;

5) urnowie - rozumie silt przez to wzory umow (dla pakietu A lub B) opracowane przez Udzielaj~cego
zarnowienia, stanowi~cy za11lcznik nr 4a i 4b do zarz~dzenia IVskazanego w pkt. 3 "Postanowien
ogolnych".

RozdziallI. PRZEDMIOT POSTF;POW ANIA KONKURSOWEGO
I. Przedrniotern zamolVienia jest realizacja calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrolVotnych

z zakresu kardiologii wykonywanych IVOsrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej Szpitala
Wolskiego, polegajllcych na:
A. w rarnach Pakielu A: udzielaniu calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych z

zakresu kardiologii, przypadaj~cych do realizacji w soboty, niedziele i swil;t~ lub inne dodatkowe
wolne dni wyznaczane przez Udzielaj~cego zarnolVienia pomil;dzy 8.00 a 8.00 dnia nastl;pnego, a w
pozostale dni (robocze) w godzinach pomil;dzy 16.00 a 8.00 dnia nastl;pnego, obejmuj~cych
udzielanie swiadczen wchodZljcych IVzakres tZIV.,.ostrego dyzuru hemodynamicznego", na ktore
skladaj~ silt nastl;puj~ce rodzaje zabiegolV i uslug:
a) angioplastyka wiencowa (IV ramaeh JGP: Ell. E15 oraz E23G-E26)
b) wykonywanie badan koronarografii (w ramaeh JGP: ElO- E15)
c) wykonywanie badan FFR i IVUS
d) zakladanie elektrod czasowych
e) podejrnowanie w czasie pelnienia dyzuru czynnosci diagnostyczno - leczniczych i udzielanie

konsultacji zwi~zanych z realizacj~ swiadczen w trybie naglym.
przy uwzgll;dnieniu mozliwosci zlecenia Przyjmuj~cernu zamowienie przez Udzielaj~cego
zamowienia, w czasie jw., wykonania nizej wymienionych swiadczen z zakresu kardiologii
inwazyjnej i elektroterapii:
a) ablacja (w ramaeh JGP: E43 i E48implantacja okludera septalnego IVPFO lub ASD (IV ramGeh

JGP: E2l):
b) wszczepianie i wyrniana styrnulatorow jedno/dwujamowych (w ramaeh JGP: E31 i £32)
c) IVszczepianie i wyrniana kardiowerterow defibratorow jedno/d\:,ujamowych (w ramaeh .fGP:

£34):
d) kontrola urz~dzen: kardiowerterolV defibratorow, stymulatorow, ukladow resynchronizuj~cych;
e) wykonywanie badan elektrofizjologicznych.

Czas przeznaczany na wykonanie swiadczen, opisany w niniejszyrn pakiecie, okreslany jest IV
harmonogramach, ustalanych na okresy miesil;czne, zgodnie z ustalonym przez Udzielaj~cego
zamowienia planem dyzurowyrn.

B. w rarnach Pakietu B: udzielaniu w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniolVej
Szpitala Wolskiego calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych, wchodZljcych w
zakres tzw. "ostrego dyzuru hemodynamicznego", na ktore skladaj~ silt:
a) badania koronarografii (w ramaehJGP: ElO. £15):
b) angioplastyka wiencowa (IV ramaeh JGP: Ell. E15 oraz E23G-E26):
c) badania FFR, IVUS;
d) zakladanie e1ektrod czasowych;
e) podejrnowanie w czasie pelnienia dyzuru czynnosci diagnostyczno - leczniczych i udzielanie

konsultacji zwi~zanych z realizacj~ swiadczen w trybie naglym.
Czas przeznaczony na pelnienie opisanych wyzej "ostrych dyzurow hemodynamicznych" przypada na
godziny pomil;dzy 16.00 a 8.00 dnia nastl;pnego (w dni robocze od poniedzialku do pi~tku) oraz
pomil;dzy 8.00 a 8.00 dnia nastl;pnego (w niedziele, $wil;ta oraz soboty lub inne dodatkowe dni wolne od
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pracy ustalone u Udzielaj~cego zamowienia) i okreslany jest w sporz~dzanych na okresy miesi~czne
harmonogramach, stosownie do potrzeb Udzielaj~cego lamowienia, zwi~zanych z organizacj~ udzielania
swiadczen w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej Szpitala Wolskiego.

2. Wykonywanie swiadczen zdrowotnych stanowi~cych przedmiot zamowienia obejmuje okres od dnia
01 czenvca 2019 r. do dnia 31 muja 2020 r., przy czym Udzielaj~cy zamowienia dopuszcza mozliwosc
przedluzenia ww. okresu nie dluzej niz 0 kolejny rok, 0 ile zaistniej~ przeslanki wynikaj~ce z przepisow
ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

3. Szacunkowa liczba godzin obj~ta zamowieniem w ramach Pakietow A i B, realizowana na zasadach
opisanych we wzorze umowy, wynosi przeci<;tnie w miesi~cu:

A. dla pakietu A: 384 godzin,
B. dla pakietu B: 200 godzin.

4. Szacunkowa maksymalna wartosc srodkow finansowych przewidywanych na realizacj~ przedmiotu
zamowienia, opisana S 8 ust. 4 wzoru umowy, przyj~ta na potrzeby post~powania konkursowego w
ramach Pakietow Ai B w okresie od dnia 01 czenvca 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. wynosi brulto:

A. dla pakietu A: 578664,00 zl,
n. dla pakietu B: 186.360,00 zl.

5. W celu zapewnienia wyczerpania liczby godzin wskazanych w pkt. 4, w wyniku przeprowadzonego
post<;powania konkursowego zostanie Udzielaj~cy zamowienia przewiduje wybor 2 najkorzystniejszych
ofert dla Pakietu A oraz 5 najkorzystniejszych ofert dla Pakietu B, z jednoczesnym zastrzezeniem
wyboru ofert zawieraj~cych propozycje cenowe znajduj~ce pokrycie w wielkosci srodkow
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamowienia.

6. Szczegolowe warunki wykonywania swiadczen okreslaj~ odpowiednie przepisy, a w szczegolnosci
przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodkow publicznych oraz postanowienia umow zawartych przez Szpital Wolski z Mazowieckim
Oddzialem Wojcwodzkim Narodowego Funduszu ldrowia (MOW NFl) na swiadczenia zdrowotne w
rodzaju leczenie szpitalne, w szczegolnosci dotyc~cych hospitalizacji kardiologicznej, z ktorymi
oferent moze si~ zapoznac w siedzibie Udzielaj~cego zamowienia.

7. Udzielaj~cy zamowienia, uwzgl~dniaj~c warunki realizacji zamowienia zawarte w zlozonych ofertach,
zastrzega sobie prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych z oferentami wylonionymi
w wyniku niniejszcgo post<;powania konkursowego, maksymalnej i minimalnej ilosci godzin
przeznaczonych do real izacj i przedmiotu zamowienia, przypadaj~cych do wykonania przez danego
oferenta.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE 00 OFERENTOW
I. Ofert<; sklada oferent posiadaj~cy prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~cy odpowiednimi

kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem
post<;powania konkursowego.
Oferenci skludujllcy ofert<; nu Pakiet A zobowillzuni sq posiaduc:
I)tytul specjalisty lub specjalizacj<; II stopnia w dziedzinie kardiologii,
2)certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK do uzyskania uprawnien

samodzielnego operatora wykonywania zabiegow kardiologii inwazyjnej,
3)zaswiadczenie podpisane przez wlasciwego konsultanta wojewodzkiego 0 wykonaniu co najmniej

300 zabiegow angioplastyki i co najmniej 600 koronarografii - odpowiednio do wymogow
okreslonych przez Prezesa NFl w zakresie realizacji zabiegow kardiologii inwazyjnej ,

4)aktualny certyfikat lub zaswiadczenie potwierdzaj~ce ukonczenie szkolenia w zakresie ochrony
radiologicznej pacjenta,

5) w celu zadeklarowania uprawnien do udzielania swiadczen obejmuj~cych wykonywanie zabiegow z
zakresu elektroterapii oferenci powinni przedstawic certyfikat operatora I eksperta elektroterapii
wydany przez Sekcj<; laburzen Rytmu PTK, lub/i ccrtyfikat lekarza specjalisty kontroli urz~dzen
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wszczepialnych Sekcji Zaburzen Rytmu PTK.

Oferenci skladajljcy ofert~ na Pakiet B zobowiljzani slj posiadae:
I) tytul specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie kardiologii,
2) certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK do uzyskania uprawnien
samodzielnego operatora wykonywania zabiegow kardiologii inwazyjnej,

3) zaswiadczenie podpisane przez wlasciwego konsultanta wojewodzkiego 0 wykonaniu co najmniej
300 zabiegow angioplastyki wiencowej jako pierwszy operator i co najmniej 600 koronarografii -
odpowiednio do wymogow okreSlonych przez Prezesa NFZ w zakresie real izacj i zabiegow
kardiologii inwazyjnej,

4) aktualny certyfikat lub zaswiadczenie potwierdzajqce ukonczenie szkolenia w zakresie ochrony
radiologicznej pacjenta,

2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w post~powaniu jest przedstawienie przez Oferenta wpisu w
rejestrze prowadzonym przez wlasciwq okr~gowq rad~ lekarskq 0 wykonywaniu dzialalnosci leczniczej
w formie indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 ktorej mowa
w przepisach ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

3. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna, zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w
niniejszych SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielajqcego zamowienia oraz zawierae
wszystkie wymagane oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza
ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlozenie ofert alternatywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczegolowych warunkach konkursu

ofert" na formularzu udost~pnionym przez Udzielajqcego zamowienia.
2. Oferty nalety skladae na poszczegolne pakiety, Udzielajljcy zamowienia wyklucza skladanie oferty

na oba pakiet)' Iljcznie. Pakiet)' A i B podlegajq odr~bnej ocenie.
3. Liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesiqcu przez jednego oferenta

nie powinna bye mniejsza niz:
a) dla pakietu A: 48 godziny
b) dla pakietu B: 16 godzin

4. Przeci~tna maksymalna liczba godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesiqcu przypadajljcych
najednego oferenta w ramach Pakietu A nie powinna przekroczye 192 godzin, w ramach Pakietu B nie
powinna przekroczye 40 godzin.

5. Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
6. Oferta powinna zawierae wszelkie dokumenty i zalqczniki wymagane w "Szczegolowych warunkach

konkursu ofert".
7. Oferta winna bye sporZljdzona w sposob przejrzysty i czytelny.
8. Ofertc; stanowi wypelniony formularz oferty wg zalqczonego wzoru wraz zalljcznikami wymienionymi w

formularzu oferty.
9. Ofert~ oraz kazdq zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
10. Strony oferty oraz miejsca, w ktorych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferen!. Poprawki mogq

bye dokonane jedynie poprzez przekreSlenie bl<;dnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego
zapisu poprawnego.

11. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wycofae zlozonq ofertc;. Zmiana oferty nastc;puje poprzez zlozenie
nowej oferty zawierajqcej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacj~ 0 wycofaniu oferty zlozonej wczesniej.
Wycofanie oferty nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielajqcego zamowienia 0 tym fakcie.
Zmiana oferty poprzez zlozenie nowej lub wycofaniu oferty moze nastqpic nie p6Zniej jednak niz przed
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uplywem terminu skladania ofert. Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. 12 stosuje siC;
odpowiednio.

12.0fertc; wraz z wymaganymi za1llcznikami nalezy umiescie w zamknic;tej kopercie opatrzonej napisem:
"Ko/lkurs /la calodobowe specjalis(rcZ/le swiadcze/lia zdrowol/le w zakresie kartliologii w Osrodku
tliag/los(rki i tempii wew/lqtrZ/lacl,J'/liowej Szpitala Wolskiego - Pakiet ..... " i dostarczye do Dzialu
Kadr i Szkolen Szpitala Wolskiego pawilon 2, I pic;tro, pokoj lOa lub przeslae na adres: Szpital Wolski
ul. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa.

13. Udzielajllcy zamowienia zastrzega, iz nie jest mozliwe Illczenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0

udzielenie zamowienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z
zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielaj'lcym zamowienia.

14. Oferta zlozona przez oferenta, z ktorym Szpital Wolski w okresie ostatnich piC;ciu lat (liczony do dnia
zlozenia oferty) rozwi'lzal umowc; na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie objc;tym
przedmiotem niniejszego postc;powania w trybie natychmiastowym z przyczyn lezllcych po stronie
oferenta - podlega odrzuceniu.

Rozdzial V.INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALt\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. W celu uznania, ze oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi'lzany jest dol'lczye do oferty

dokumenty wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumenty, 0 ktorych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu oferent przedklada w formie oryginalu lub

kserokopii poswiadczonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.
3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedlozonych dokumentow Udzielaj'lcy zamowienia moze zazlldae

od oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi w'ltpliwosci co do jej prawdziwosci.

4. Oferent jest zobowi'lzany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiotow wykonujllcych dzialalnose
lecznicz'l w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. MIE,ISCE 1TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofertc; sklada siC;w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II w pok. 10 a w terminie do dnia 15.05.2019 r.

do godz. 11.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania siC;z Oferentami ze strony Udzielaj'lcego zamowienia uprawniony

jest Dzial Kadr i Szkolen, tel. 022.38.94.888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIt\ZANIA OFERT,\
Oferent zwi'lzany jest ofert'l do 45 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIJI. KOMISJA KONKURSOWA
I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udziclajllcy zamowienia powoluje komisjc; konkursow'l.
2. Szczegolowe zasady pracy komisji konkursowej i tryb postc;powania okreSla "Regulamin pracy Komisji

konkursowej" obowi'lzuj'lcy na podstawie zarz'ldzcnia wskazancgo w pkt. 3 "Postanowien ogolnych".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegaj'lca wyl'lczeniu z udzialu w komisji w przypadkach

wskazanych w .,Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie konicczllosci wyl'lczenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 ktorych mowa w pkt. 3,

nowego czlonka komisji powoluje Udzielajllcy zamowienia.
5. Udzielajllcy zamowicnia nie powoluje nowego czlonka komisji kOllkursowej w przypadku okreSlonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liczye bc;dzie, pomimo wyl'lczenia jej czlonka, co najmniej trzy
osoby.

6. Udzielajllcy zamowienia wskazuje nowego przewodniczllcego, jesli wyl'lczellie czlonka komisji
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konkursowej dotyczy osoby pe1ni'lcej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow'l brakow formalnych w zlozonej ofercie, Komisja

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

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj~
o odrzuceniu oferty na zewn~trznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem
www.wolski.mcd.pl wskazuj'lc nazw~ (imi~ i nazwisko) skladaj'lcego odrzucon'l ofert~ oraz przyczyn~
odrzucenia oferty.

9. Pod adresem www.wolski.mcd.pl. Komisja konkursowa przedstawia informacj~ 0 wyniku
rozstrzygni~cia post~powania konkursowego.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie zlotonych ofert nast'lpi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie 1\ - Sala Konferencyjna
w dniu 15 maja 2019 r. 0 godzinie 11.30.

Rozdzial X. ZALOZENIA REAL/ZAC.II UMOWY NA SWIADCZENIA Z ZAKRESU
KARDIOLOGII INWAZYJNEJ
1. Udzielanie swiadczen zdrowotnych stanowi'lcych przedmiot niniejszego post~powania konkursowego

odbywae si~ b~dzie we wskazanej na wst~pie komorce organizacyjnej Zamawiaj'lcego. W przypadkach
wymagaj'lcych udzielenia pomocy medycznej ze wzgl~du na zagroicnie iycia pacjenta lub w innych
przypadkach wymagaj'lcych udzielenia pacjentowi natychmiastowej pomocy wynikaj'lcych z ustawy 0

zawodach lekarza i lekarza dentysty Przyjmuj'lcemu zamowienie moie bye powierzone wykonanie
swiadczenia (np. konsultacji) w innych komorkach organizacyjnych Udzielaj'lcego zamowienia.

2. W razie zaistnienia wskazan medycznych do wykonania zabiegu w trybie naglym Przyjmuj'lcy
zamowienie jest zobowi'lzany do niezwlocznego wykonania danego zabiegu wchodZ'lcego w zakres
danego pakietu, a w przypadku zabiegow realizowanych w ramach pakietu A na zlecenie Udzielaj'lcego
zamowienia - zgodnie z wymaganiami wynikaj'lcymi z kwalifikacji pacjenta do zabiegu i z
zachowaniem zasad okreslonych ustaw'l 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publicznych.

3. Wynagrodzenie dla Przyjmuj'lcego zamowienie zostanie wyplacone - na zasadach okreslonych we
wzorze umowy - za katd'l godzin~ obj~l'I realizacj'l przedmiotu zamowienia oraz dodatkowo za
wykonanie poszczegolnych zabiegow z zastrzeieniem pkt. 4.

4. Wynagrodzenie, za wykonanie procedur zabiegowych, wyplacone b~dzie Przyjmuj'lcemu zamowienie
wyl'lcznie za zrealizowane, na rzecz danego pacjenta • zarolVno lIpralVnionego do bezplatnych
slViadczen. jak rOlVniez nielipralVnionego - tzw. swiadczenie wiod'lce/zabieg wiod'lcy, tj. za wyl'lcznie
jeden zabieg podlegaj'lcy refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynikaj'lcy ze sposobu
rozliczania realizacji procedur kardiologicznych opisanych w umowie zawartej przez szpital Wolski z
MOWNFZ.

5. Szacunkowa ilose zabiegow koronarografii przewidziana do realizacji w okresie zwi'lzania umow'l w
ramach pakietu A srednio miesi~cznie wynosi 24, w ramach Pakietu B. 10.

6. Szacunkowa Hose zabiegow angioplastyki przewidziana do realizacji w okresie zwi'lzania z umow'l w
ramach pakietu A srednio miesi~cznie wynosi 3D, w ramach Pakietu B-1 O.

7. Szacunkowa ilose zabiegow ablacji przewidziana do realizacji w okresie zwi'lzania umow'l srednio
miesi~cznie wynosi 8 - dotyczy wyl'lcznie pakietu A,

8. Szacunkowa ilose zabiegow elektroterapii - wszczepicnie/ wymiana stymulatora jednojamowego .
przewidziana do realizacji w okresie zwi'lzania umow'l srednio miesi~cznie wynosi 5 - dotyczy
wyl'lcznie pakietu A,
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9. Szacunkowa ilosc zabiegow elektroterapii- wszczepienie/ wymiana st)'mulatora dwujamowego -
przewidziana do realizacji w okresie zwi"zania umowq srednio miesic;cznie wynosi 5 - dotyczy
wyl"cznie pakietu A,

10. Szacunkowa ilosc zabiegow elektroterapii - wszczepienie/ wymiana kardiowertera defibrylatora
jedno/dwujamowego - przewidziana do realizacji w okresie zwi"zania umowq srednio miesic;cznie
wynosi 4 - dotyczy wylqcznie pakietu A,

II. Pozostale swiadczenia zdrowotne objc;te zamowieniem, tj. m.in. konsultacje, czynnosci diagnostyczno -
lecznicze zwiqzane z pelnieniem dyzuru, zakladanie elektrod czasowych, kontrole urzqdzen w ramach
elektroterapii, wykonywane s" w ramach odplatnosci za wynikajqcq z ustalonego harmonogramu kazdq
podlegajqcq sprawozdawaniu godzinc; swiadczenia uslug, a w przypadku badania FFR i IVUS
odplatnosci opisanej we wzorze umowy.

Rozdzial XI. PROPONOW ANA PRZEZ UDZIELA,IJ\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA
CENA JEDNOSTKOW A

Uwaga! (kwoty netto sq rownowazne z kwotami brutto ze wzglC;du na zwolnienie z podatku VAT)

I. Proponowana przez Udzielajqcego zamowienia maksymalna kwota naleznosci za wykonanie
swiadczen zdrowotnych obj"tych przedmiotem postc;powania - PAKIET A - wynosi:
1) 70,00 zl netto - za jednq godzinc; udzielania swiadczen zdrowotnych objc;tych przedmiotem

postc;powania konkursowego w ramach tzw. "ostrcgo dyzuru hemodynamicznego", w dni
powszednie w godzinach pomic;dzy 16.00 a 8.00 dnia nastc;pnego, oraz w soboty, niedziele, swic;ta i
dni wolne od pracy ustalone u Udzielajqcego zamowienia w godzinach pomic;dzy 8.00 a 8.00 dnia
nastc;pnego, ktore to godziny objc;te s" obowiqzkiem sprawozdawania w celu ich rozliczenia,(cena
minimalna:50.00 zl nella):

2) 110,00 zl netto - za wykonanie jednej koronarografii, (cena minimalna: 90.00 zlnella)
3) 400,00 zl netto - za wykonanie jednej angioplastyki, (cena minimalna: 200.00 zlnella)
4) 650,00 zl netto - za wykonanie jednej ablacji, (cena minimalna: 450.00 zl nella)
5) 195,00 zl netto - za wykonanie jednego zabiegu wszczepienia/ wymiany stymulatora

jednojamowego, (cena minimalna: 115.00 zlnella)
6) 520,00 zl netto - za wykonanie jednego zabiegu wszczepienia/ wymiany stymulatora dwujamowego,

(cena minimalna: 320.00 zl nella)
7) 221,00 zl netto - za wykonanie jednego zabiegu wszczepienia / wymiany kardiowertera defibratora

jedno/dwujamowego, (cena minimalna: 1.10.00zlnella) ;
2. Proponowana przez Udzielajqcego zamowienia maksymalna kwota naleznosci za wykonanie

swiadczen zdrowotnych objc;tych przedmiotem postc;powania - PAKIET B - wynosi:
I) 70,00 zl netto - za jedn" godzinc; udzielania swiadczen zdrowotnych objc;tych przedmiotem

postc;powania konkursowego w przypadku wezwania do pelnienia tzw. "ostrego dyzuru
hemodynamicznego" (tj. dni powszednie w godzinach pomic;dzy 16.00 a 8.00 dnia nastc;pnego, oraz
w soboty, niedziele, swic;ta i dni wolne od pracy ustalone u Udzielajqcego zamowienia w godzinach
pomic;dzy 8.00 a 8.00 dnia nastc;pnego, ktore to godziny objc;te sq obowi"zkiem sprawozdawania w
celu ich rozliczenia - cena minimalna:50.00 zlnello);

2) 110,00 zl netto - za wykonanie jednej koronarogralii, (cena minimalna: 90.00 zlnella)
3) 400,00 zl netto - za wykonanie jednej angioplastyki, (cena minimalna: 200.00 zlnella)

3. Ceny wskazane w pkt. I i 2 zostaly przyjc;te w oparciu 0 wielkosc srodkow przeznaczonych na
slinansowanie swiadczen bC;dqcych przedmiotem zamowienia.

4. Oferty zawieraj"ce propozycje cenowe przekraczajqce kwoty wskazane w pkt. I i 2 uznaje siC; za
nieodpowiadajqce wymogom formalnym i podlegajqce odrzuceniu.

5. Oferty zawieraj"ce ceny ponizej wskazanych cen minimalnych bC;dquznane za zawieraj"ce cenc; raZqco
niskq i b"d" podlegaly odrzuceniu.
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Rozdzial XII. KRYTERIA OCENY OFERT

PAKIET A:
Oeena oferl skladanyeh w ramaeh pakielu A

Pierwszy elap (EI) obejmuje oeeny oferty w zakresie nastypujqeyeh kryteriow:
I. Doswiadezenie (01) - 10%
2. Cena (CI), obejmujqea bilans een za I godziny praey w ramaeh ostrego dyzuru hemodynamieznego,

za zabiegi angioplastyki i za przeprowadzane koronarogratie - 80%
3. Dostypnosc (OTt) - 10%

W ramaeh drugiego elapu (Ell) dokonywanajest:
oeena ofert zwiqzanyeh z wyborem najkorzystniejszyeh na wykonywanie swiadezen z zakresu
elektroterapii (EII-2), przeprowadzana jest na podstawie kryteriow:

I. doswiadezenie (02) oeeniane na podstawie ilosei lat wykonywania objytyeh niniejszym
postypowaniem swiadezen z zakresu elektroterapii - 60 %

2. eena (C2), obejmujqea bilans een za wymienione w SWKO swiadezenia z tego zakresu - 40 %

ETAP 1- (EI)
Ad. 1. Ooswiadezenie 01
Komisja konkursowa dokonujqe oeeny doswiadezenia oferenta bierze pod uwagy liezby lat wykonywania
przez oferenta zabiegow w zakresie kardiologii inwazyjnej.

Dokonujqe oeeny doswiadezenia na podstawie oswiadezenia oferenta (formularz oferty) Komisja
Konkursowa rz zna'e oferentowi od I do 3 kl. z odnie z nast u' e m sehematem:
Liezba lal w kon ",vania zabic ow w zakresie kardiolo ii inwazy'ne' Liezba unklow
~Im I~.
7-101at 2 kt.
ow ze' II lat 3 kt.

W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata stazu praey zaokrqgla siy w dol. W przypadku
oferentow, legitymujqeyeh siy stazem praey ponizej 4 lat - Komisja konkursowa z kryterium doswiadezenie
przyznaje 0 punktow.

Ad. 2. Cena (CI)*
Komisja Konkursowa dokonujqe oeeny oferty pod wzglydem proponowanyeh przez oferenta een kieruje siy
bilansem proponowanyeh een za swiadezenia wyeeniane wg eeny oferowanej za wykonanie badania lub
zabiegu oraz eeny oferowanej za I godziny wykonywania swiadezen, z uwzglydnieniem udzialu
proeentowego, wg ponizszego wzoru:

X=
(24 x PCK) + (30 x PCA)

24 + 30
x 0,1

Y = I x PCG x 0,9
gdzie:
PCK - proponowana cena za wykonanie I koronarografli.
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PCA - propollowalla cella za wykonallie 1 angiop/astyki.
PCG - proponowana cena za 1 godzinf wykonywania swiadczen w dlli powszednie. oraz w soboty. niedziele.
swifla i dni wo/ne uSIa/one u Udzie/ajqcego Zamowienia

Cella swiadczeti wg. cell oferowallyclr bt:dzie obliczallY wed/ug wzoru: Cof=X+ Y

Dokonujqc - w ramach I etapu - oceny bilansu cen proponowanych przez oferenta w formularzu oferty (CI)
Komis'a Kookursowa rz zna oferentowi od I do 4 kt. z 'odnie z nast u. c m schematem:
Bilans ccn CI Liczba unktow
82,61 zl - 90, I I zl I kt.
75, II zl - 82,609 zl 2 kt.
67,61 zl-75,109zl 3 kt.
60,11 zl- 67,609 zl 4 kt.

Ad. 3. Oost~pnose OTt
Komisja konkursowa dokonujqc oceoy dost,pnosci swiadczcn gwarantowanej przez oferenta bierze pod
uwa minimaln liczb odzin oferowao ch rzez oferenta w formularzu ofert z 'odnie z zalozeniami:
Minimalna Hose odzin ofcrowanvch rzcz ofcrcnta:
24 - 95
96 - 130
31 - 165
166 - 192

Ustalcnie liczby punktow uzyskanych przez ofereota w wyniku oceny I etapu pakietu A zostanie wyliczona wg
nast,pujqcego wzoru:

EI = LpDI x 10% + LpCI x 80% + LpDTI x 10%
gdzie:

£1 - ocena punktowa ofereilia punklow w ramach I elapu przez danego oferenla
LpDI - /iczba punklow wynikajqca z oceny doswiadczenia ofercllla
LpC1 - /iczba plmklow wynikajqca z oceny CCIlYpropollowallej przcz ofcrcllIa
LpDT- /iczba punklow wy"ikajqca z ocellY dOSlfPllosci swiadczen udzielallych przez ofereilIa

ETAP II - 2
I. Occna of crt dotvczacvch wvkonvwanill Swilldczen z zllkrcsn elcktrotcrapii obejmuje dwa kryterill
(Ell - 2):
a) doswiadczcnie (02) occniane na podstawie ilosci lat wykonywania obj,tych niniejszym post,powaniem
swiadczcn z zakresu elektroterapii - 60 %

b) cena (C2). obejmujqca bilans cen za wymienione w SWKO swiadczenia z tego zakresu - 40 %.

Ad. a) OOSwilldczenic (02)
Dokonujqc oceny doswiadczenia na podstawie danych wskazanych w wydruku z bazy ORPKI dotyczqcych
og61oej liczby zabicg6w z zakresu e1ektroterapii Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od 0 do 3
pkt. z 'odnie z nast u. c m schematem:
Hose lat w 'konvwania zabie ow z zakrcsu elektrotcra ii unkt6w
do 5 lat
6 - 10 lat
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III-15 lat 12 ~kt. I
Powyzej 15 lat 3 kt.

W przypadku niepe/nych lat kalendarzowych niepe/ne lata stazu pracy zaokr~gla siy w d61. W przypadku
oferent6w, legitymuj~cych siy stazem pracy ponizej 5 lat - Komisja konkursowa z kryterium doswiadczenie
przyznaje 0 punkt6w.

Ad. b) Cena (C2)*
Komisja Konkursowa dokonuj~c oceny oferty pod wzglydem proponowanych przez oferenta cen za
wykonanie z zakresu elektroterapii kieruje siy bilansem proponowanych cen za swiadczenia wyceniane wg
cen oferowanych wg ponizszego wzoru:

C2 =
(8 x AB) + (5 x WSS) + (5 x WMS) + (4 x WS/MK)

._--------------------------------------------------------------------------------
8+5+5+4

gdzie:
AB - proponowana cena za wykonanie I ablacji
WSS - proponowana cena za wykonanie I wszczepienia / wymiany stymlllatora jednojamowego
WMS - proponowana cena za wykonanie I wszczepienia/ wymiany stymlllatora dWlljamowego
WS/MK - proponowana cena za wykonanie I wszczepienia/wymiany kardiowertera defibrylatora
jedno/dwlljamowego

Dokonuj~c w ramach etapu 11-2 oceny bilansu cen proponowanych przez oferenta Komisja Konkursowa
rz zna oferentowi od I do 4 kt. z odnie z nast u' cvm schematem:
Bilans cen C2
401,15 z/-439,05 z/
363,42 z/-401,14 z/
325,69 z/- 363,41 z/
287,95 z/- 325,68 z/

Ocena punktowa oferty dotycz~cej wykonywanie zabieg6w z zakresll elektroterapii dokonana zostanie
wed/ug nastypuj~cego wzoru:

E 11-2 = D2 x 60% + C2 x 40%
gdzie:

E1I2 - oznacza ocen~ pllnktowq uzyskanq przez oferenta z zakresll elektroterapii
D2 - oznacza liczb~ pllnkt6w za doswiadczenie
C2 - oznacza liczb~ pllnkt6w za bilans cen

W wyniku oceny ofert przeprowadzonych dla pakietu A zostanll wyhmni ofcrenci, kt6rzy przedstllwiJi
najkorzystnicjsze oferty wynikajl\ce z sumowanill punkt6w uzvskanych w ramach ohll etap6w, tj.

_ oferenci realizuj~cych poza swiadczeniami z zakresu kardiologii inwazyjnej i pe/nieniem tzw. ostrych
dyzur6w hemodynamicznych swiadczenia obejmuj~ce zabicgi z zakresu elektroterapii, kt6rzy lIzyskali
najwyzsze wartosci punktowe w wyniku zsumowania punkt6w z (EI) + (EII-2) w przewidywanej
liczbie 2 oferent6w.

Uwaga! W sytllacji, w kt6rej ofert zawieraj~cych najkorzystniejs~ wartose pllnktow~ . tak~ sam~ - b<;dziewi~cej
ni:/:2, 0 wyborze oferty najkorzystniejszej sposrOd nich decydowae b~dzie - na podstawie danych zawartych w bazie
ORPKI - w pierWszej kolejnosci Iiczba wykonanych zabieg6w angioplastyki wiencowej (im wi~ksza Iiczba, tym
oferta zostanie lIznana za korzystniejs~), a w dalszej kolejnosci liczba przeprowadzonych koronarogratii.
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PAKIET B:
Ad. I. Doswiadczenie DB
Komisja konkursowa dokonuj'lc oceny doswiadczenia oferenta bierze pod uwagc; IiczbC; lat wykonywania
przez oferenta zabiegow w zakresie kardiologii inwazyjnej.

Konkursowa
Liczba lat w
4.5 lata
6.101at

unktow

Komisja

Ad. 2. Cena (CB)
Komisja Konkursowa dokonuj'lc oceny oferty pod wzglc;dem proponowanych przez oferenta cen kieruje siC;
bilansem proponowanych cen za swiadczenia wyceniane wg ceny oferowanej za wykonanie badania lub
zabiegu oraz ceny oferowanej za I godzinc; wykonywania swiadczen, z uwzglc;dnieniem udzialu
procentowego, wg ponizszego wzoru:

(6 x PCK) + (10 x PCA)x=
6 + 10

Y = I x PCB x 0,8

x 0.2

gdzie:
PCK - proponowana cena za "ykonanie 1 koronarografii,
peA - proponowana cena za wykonanie 1 angioplastyki,
PCB - proponowana cena za 1 godzin~ wykonywania swiadczen II' dni powszednie, oraz II' soboty, niedziele,
swi~ta i dni wolne uSlalone U Udzielajqcego Zamowienia

Cena swiadczetl wg. cell oferowallych brdzie obliczallY wed/ug wzoru: Cof=X+ Y

Dokonuj'lc • w ramach I etapu . oceny bilansu cen proponowanych przez oferenta w formularzu oferty
(CB Komis'a Konkursowa rz zna oferentowi od I do 4 kt. z 'odnie z nast u. c m schematem:
Bilans cen CB Liczba unktow
103.63 zl - 114,25 zJ I kt.
93,00 zl- 103,62 zl 2 kt.
82,38 zl- 92,99 zl 3 kt.
71. 75 zJ - 82,37 zl 4 kt.

Ad. 3. Kwalifikacje ofercnta KB
Komisja konkursowa dokonuj'lc oceny kwalifikacji ofcrenta bierze pod uwagc; nastc;puj'lce dokumenty
stanowi'lce zal'lczniki do fonnularza oferty:

• Zaswiadczenia 0 ukoriczonych kursach, szkoleniach, warsztatach itp. w zakresie stanowi'lcym
przedmiot zamowienia w ilosci 3 szt. i wic;cej z lat 20 J 5 .2018.2 pkt.
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• Zaswiadczenia 0 UkOl1czonych kursach, szkoleniach, warsztatach itp. w zakresie stanowi~cym
przedmiot zamowienia w ilosci min 1-2 szt. z lat 2015-2018 - I pkt.

• Brak zaswiadczen - 0 pkt.

Oeena orerly dla Pakietu B zostanie wyliezona wg nastepuilleego wzoru:

WOPB = LpDB x 20% + LpeB x 70%+ LpKB x 10%

gdzie: WOPB- ostateezna oeena oJerty pakietu B
LpDB -liezba punktow wynikajqea z oceny doswiadezenia oJerenta

LpCBi -liezba punktow wynikajqea z oeeny eeny proponowanej przez oJerenta
LpD=KB -liezba punktow wynikajqea z oeeny kwalifikaeji oJerenta

W wyniku oeeny orert przeprowadzonvch dla pakietu R zostanll wvbrani orerenci, ktorzy przedstawili
najkorzystniejsze orerly wynikajllee z sumowanill punktow uzvskanvch w rllmaeh obu eta pow, tj.

oferenei realizuj~cych poza swiadczeniami z zakresu kardiologii inwazyjnej ktorzy uzyskali najwyzsze
wartosci punktowe - w przewidywanej liczbie 50ferentow.

Uwaga! W sytuacji, w ktorej ofert zawieraj~cych najkorzystniejszq wartosc punktowq - takq sam~ - bedzie wiecej
niz 5, 0 wyborze oferty najkorzystniejszej sposr6d nich decydowac bedzie - na podstawie danych zawartych w bazie
ORPKI - w pierwszej kolejnosci Iiczba wykonanych zabieg6w angioplastyki wiencowej (im wieksza liczba, tym
oferta zostanie uznana za korzystniejszq), a w dalszej kolejnosci Iiczba przeprowadzonych koronarografii), a
nastepnie, jesli na podstawie ww. kryteri6w oferty bedq zawieraly jednakowe dane, okres dotychczasowej wspolpracy
z Udzielajqcym zam6wienia obliczony na podstawie zawartych umow znajduj~cych sie w bazie danych Szpitala
Wolskiego.

Rozdzial XIII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
I. Rozstrzygniecie konkursu oznacza wskazanie oferentow wybranych w wyniku postepowania konkursowego w

ilosci wynikajqcej z zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia odnosnie ilosci godzin niezbednych do
wykonywania swiadczen stanowiqcych przedmiot zamowienia, kt6rzy uzyskali kolejno lqcznie ze wszystkich
kryteri6w najwiekszq ilosc punkt6w.

2. Rozstrzygniecie konkursu ofert oglasza sie w mleJscu i terminie okre5lonym w ogloszeniu
o konkursie ofert, na tablicy ogloszen w siedzibie Udzielaj~cego zamowienia oraz na zewnetrznej stronie
internetowej Udzielaj~cego zam6wienia, podajqc nazwe (imie i nazwisko) oraz siedzibe (miejsce zamieszkania i
adres) Oferenta/Oferent6w, ktorzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygniecia ofert wyznacza sie na dzien 24.05.2019 r. 0 godzinie 13.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku postepowania konkursowego Udzielajqcy zam6wienia wskazuje termin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewaznienie postePowania

konkursowego w przypadkach okreslonych w ~ 5 pkt. 4 Regulaminu pracy Komisji konkursowej.
6. Warunkiem zawarcia umowy z oferentem jest dostarczenie przez niego, najp6Zniej w dniu podpisania umowy

zaSwiadczenia oraz dokument6w, 0 kt6rych mowa w pkt. I Rozdzialu 11\"Warunki wymagane od oferentow".

Rozdzial XIV. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku postepowania konkursowego, jednakze przed rozstrzygnieciem konkursu, oferent moze zlotyc do komisji

konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonanill zllskarzonej czynnosci, w farmie pisemnej
umotywowany protest.

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

skIadajqcemu protest, nieuwzglednienie protestu wymaga uzasadnienia.
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4. Do czasu rozpatrzenia protestu post,powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba ze z tresci protestu wynika,
ze jest on bezzasadny.

5. W przypadku uwzgJ,dnienia protestu komisja powtarza zaskarZon'l czynnosc.
6. Oferent, moze zlozyc do UdzieJaj'lcego zamowienia odwolanie dotyczqce rozstrzygni,cia konkursu w ci'lgu 7 dni

od dnia ogloszenia 0 rozstrzygni,ciu.
7. OdwoJanie zlozone po lerminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwo/ania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdz;al XIV. POST ANOWIENIA KONCOWE
I. Udzielaj'lcy zamowienia uprawniony jest do odwo/ania konkursu przed terminem otwarcia ofert z powodu

wyst'lpienia okoJicznosci istotnych dJa zapewnienia prawid/owego przebiegu post,powania konkursowego,
organizacji udzielania swiadczen i ich finansowania. Odwo/ywanie dokonywane jest zarzqdzeniem Oyrektora i
podawane do wiadomosci przez zamieszczenie na stronie intemetowej SzpitaJa

2. Ookumenty dotyczqce post,powania konkursowego przechowywane s'l w siedzibie Udzielaj'lcego zamowienia.
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Zalqcznik nr 3a do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wo/skiego Nr 110/20/9

z dnia 09.05.20/9 r.

Warszawa, dnia " ,..

Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej
Samodzieln)' Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w
\Varszuwie
ul. Kasprzaka 17
01 - 211 Warszawa

OF ERTA

na udzielanie calodobowych specjalist)'cznych swiadczen zdrowotnych w zakrcsie kardiologii w Szpitalu

Wolskim PAKIET A

1mie i nazwisko .

PESEL... .

Zaw6d .

N r pra\lr'a \V)'kony",,'an ia zawodu ,., .

Specj aIizacja w zakresie (stopien) .

Nr dokumentu potwierdzaj~cego uzyskan ie tylulu specjal isry .

Nr wpisu do rejestru indywidualnych praklyk lekarskich prowadzonego przez

ORL.. .

Data rozpoczecia dzialalnosci wg CEIDG .

NiP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondencj i (0 ile nie pokrywa sie z adresem zamieszkania) .

wlasciw~

Przedmiotem n1n1eJszej oferty jest udzieJanie calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych
\\-' zakresie kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnost)'ki i terapii \\-'ewnqtrznaczyniowej Udzielajqcego zamowienia
zgodnie z przedmiotem zam6wienia wskazanym w Szczeg610wych Warunkach Konkursu Ofert, na zasadach okrdlonych
we wzorLe umow)' na udzielanie swiadczen zdrowotn)'ch obj~t)'ch konkursem.

OFERENT OSWIADCZA. It:

I. Zapoznal sie z treSci~ ogloszenia 0 konkursie .•. Szczeg610wymi warunkami konkursu ofen" oraz wzorem umowy i nie zglasza

zastrzeien.

2. Swiadczen zdrowotnych objetych konkursem udziela.; bedzie w siedzible Szpitala Wolskiego w Warszawie. w miejscu

wskazanym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz przy ulyciu sprzetu nalei.ljcego do Udzielahcego zam6wienia.

3. Prowadzi specjalistyczn~ indywidualn~ praklyke lekarsk~ w przedsiebiorstwie podmiotu leczniczego lub specjalisryczn~

indywidualn~ praktyke lekarsk~ w dziedzinie ...............................................• wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cych

dzialalnosc lecznic~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionymi na wstepie niniejszej oferty.

4. Swiadczen zdrowotnych udziela.; bedzie osobiScle.

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

w wysokosci (Zobowi~zuje sie do przedl01enia kopii polisy oc w terminie okreSlonym we wzorze

umowy)'
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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 letlleyeh po stronie oferenta.

7. W zakresie udzielania ealodobowyeh speejalistyezn)'eh swiadezei. zdrowotn)'eh w zakresie kardiologii opisan)'eh przez
Udzielaj~eego zam6wienie w Szezeg610wyeh \Varunkaeh Konkursu Ofert dotyez~e)'eh niniejszego Postfpowania

**konkursowego. w tym kryteri6w oeen)' ofert :

DEKI.ARACJA on:RTOWA III.A ETAPl1l

a) Oswiadeza, it swiadezen zdrowotnyeh w zakresie wykonywania zabieg6w kardiologii inwazyjnej udzielal przez okres
............... .lat i zobowi~zuje si~ do okazania na tlldanie Udzielaj~eego zamowienia dokument6w potwierdzajqeyeh
wskazan~ ilos~ lat praktyki zawodowej.

b) proponuje wysokos~ stawki w kwoeie zl nello za 1 godzinf przeznaezonq na realizaej~ przedmiotu
umowy w dni powszednie, w soboty, niedziele i swi~ta oraz dni wolne od prae)' ustalone u Udzielajqeego zam6wienia.

e) proponuje wysokos~ stawki w kwocie zl nello za w)'konanie I koronarogralii (w ramaeh JGP EIO
"'EI5).

d) proponuje wysokos~ stawki w kwocie zl nello za wykonanie 1 angioplastyki (w ramaeh JGP: EII"'EI5
oraz E23G+E26)

e) deklaruje minimaln~ oraz maksymalnq liezb~ godzin przeznaezonyeh na realizaej~
przedmiotu umowy w miesi~cu.

. na wykonywanie swiadczen z zakresu elektroterapii
a) Oswiadeza, it swiadezen zdrowotnyeh w zakresie elektroterapii udzielal przez okres .lat i zobowiqzuje si~ do

okazania na tlldanie Udzielajqeego zam6wienia dokumentow potwierdzaj~e)'eh wskazanq i1os~ lat praktyki zawodowej w
tym zakresie;

b) proponuje wysokos~ stawki w kwocie zl nello za wykonanie I zabiegu ablaeji (JGP: E43 i E48);
e) proponuje wysokosc slawki w kwoeie zl netto za w)'konanie I wszezepienial wymiany stymulatorajednojamowego

(JGP: E31 i E32);
d) proponuje wysokos~ stawki w kwocie zl nello za w)'konanie I wszezepienial wymian)' stymulatora dwujamowego

(JGP: E31 i E32);
e) proponuje wysokos~ stawki w kwoeie .. , zl nello za w)'konanie I wszezepienialwymiany kardiowertera defibrylatora

jedno/dwujamowego (JGP: E34);

(WSKAZANE WOFERCIE KWOTY CENY SWIADCZEN IlTRAtONE W KWOTACH NETTO S1 R6WNOWAtNE Z KWOTAMI BRUTTO ZE WZGL/;DU NA
ZWOLNIENIE Z PODATKU VAn

8, Zakres posiadanyeh kwalifikaeji i uprawnien udokumentowal zalqeznikami od nr 4a do nr., .

9. Oswiadeza, it swiadezen zdrowotn)'eh w zakresie wykonywania zabiegow kardiologii inwazyjnej udzielal przez okres

............... .lat i zobowi~zuje si~ do okazania na tlldanie Udzielajqeego zamowienia dokument6w potwierdzajqeyeh

wskazan~ i1os~ lat praktyki zawodowej.

ZALJ\CZNIKI:

I. Aktualny poswiadezony wydruk z CEIDG . zal. IIr I.

2. Poswiadezona kopia: wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~e)'eh dzialalnos~ leezniez~ prowadzonego przez ORL lub

wydruku ksifgi rejestrowej podmiotow wykonujqeyeh dzialalnos~ leezniezq - wi. IIr 2,

3. Poswiadezona kopia nadania NIP - zol. IIr 3,

4, Kopie dokumentow dotyezqeyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji, w tym speejalizaeji, tj.:
I) dyplom uk011czellio studiow.
2) prawo wykonywania zawodu lekana.
3) dyplom specjalizacji w dziedzillie kardiologii,
4) eertyfikat Asocjacji In/erwencji Sercowo.Naczynioaych PTK do uzyskania ttprawnien samodzielnego wykonYl'r'ania

zabiegow kardiologii inwazyjllej,
5) zaSwiadczenia wystawionego przez w/asciwego kansI/lranta wojew6dzkiego 0 lvykonaniu co najmniej 300 zabiegow

angioplastyki wiencowej jako pierwszy operator i co najmniej 600 Iwronarograjii - potwierdzajqcego odpowiednie
doswiadczenie w wykonywaniu angioplaslyki wiencowej - zgodnie : Zalqc:nikiem do Zar:qdzenia Prezesa NFZ :e
zmianami.
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6) ok/ualny eer/}:flka/ lub zaswiadczenie po/wierdzajqee ukonezenie szkolenia w zakresie oehrony radiologicznej pacjen/a,
7) cerlff/kat operatara / eksperta eleklroterapii »)'dany przez Sekc}f 2aburze,; Rylmu PTK.
8) inne dokumenty potwierdzaj~ce kwalifikacje zawodowe oferenta - zal. /If 4a, 4b, 4c ••.. ltd.,

5. Zaswiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem
zam6wienia - zal. IIf 5,

6. Kserokopia polisy oe lub zl010ne oswiadezenie 0 przedl01eniu polisy w odpowiednim terminie - zal. IIr 6.

7. Wykaz podmiotow, w ktoryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie wykonywania zabiegow kardiologii
inwazyjnej z podaniem okresow, w ktoryeh uslugi te byly swiadezone - zal. /If 7.

(pod pis ipieczfe moby uprawnione) do podpisania izlozenia oferty)

* - wlaJciwe podkreilic

* * - nie»ypelnienie oferty dla wszyslkieh pozyc}i obiftych ocena oferly skulku}e uznalliem }e} za podlega}qcq odrzuceniu z
przycz)'n formaillych ,

ZAST~PCA DYREKTORA
ds. Lecznietwa
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Za/qcznik nr 3b da Zarzqdzenia
Dyrek/ora Szpi/ala Wo/skiega Nr //0/20/9

z dnia 09,05,20/9 r,

Warszawa. dn;a" '"'' '''' """'" """ '"''

Szpitlll Wolski im. dr Anny Gostynskiej
Sllmodzielny Publiczny Zllkilld Opieki
Zdrowotnej w Wllrszllwie
ul. Kllsprznkll 17
01 - 211 Wllrszllwll

OF ERTA
nll udziclllnie clliodobowych specjlliistycznych Swilldczen zdrowotnych w znkresie kllrdiolo!:;;
inwllzyjnej w SZpitlllu Wolskim wykonywllnych po wezwllniu przez podmiot leczniczy-

PAKIET B

Imi~ i nazwisko, ,,"""',',"',"',"""",'," ,.,."""""""" ,..""" """"" ".,,"""""""""'''''''''''''''''''''' """."."".""""" """""

PESEL""""""""""".""""""""""""""""""."""""""""."""""""""""""""."""""""""".""""""".,,.,,"""",,.,,'"

Zaw6d"""""""""."""""".""""".""""""."""""."."""".""""."""."".".".".""."."""".""."""""""""""."."."."".

Nr prawa w)'konywan ia zawodu""""""""""" """'" """"" ".,,"" """""""""""'"'' "" """""".,"""""" "."".,,""" "."

Speejal izaeja w zakresie (stopien), , , ... ", , , ,.. , ,... , ... , , '"'' """" ". """ ."""""",, .""""""".,,.,,""""""" """""."." "".

Nr dokumentu potwierdzaj~eego uzyskanie tylu!u speejalisty" "",,"""""',""""""',,"'" .,,",,""""""""" """.,,""'"''

Nr wpisu do rejestru indywidualnyeh praktyk lekarskieh prowadzonego przez wlaseiw~

ORL...""""."""""""."""""""""""""""""""."""""."""""""""".""""""""""""""".".""""""""""""""",,""'"
Data rozpoez~e ia dzialalnosci wg CEJDG,,,,,, ". , , , , , , . " " , " , ... , .... , " , ... , , .""" ..".,," """.". ,.,.,.,." " ..". ,.,.""""""

NIP" """',"'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """","'" ","'," REGON." """""""" "" """"".,""""" """""""""" """"""

Nr telefonu " .. "" " , , adres e-mail , .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondeneji (0 ile nie pokrywa si~ z adresem zamieszkania) .

Przedmiolem niniejszej oferty jest IIdzielanie ealodohowyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh

w zakresie kardiologii inwaz)'jnej n' ramach tzn', "ostrego dyzuru hemodynamicznego" w Osrodku

diagnoslyki i ler.pii wewn~trzllaezyniowej Szpilala Wolskiego w trybie naglym (tj. z wyl~ezeniem

procedur planow}'ch), stoso,,"'nie do zapotrLcbo\\:ania Ulizielaj'lcego zam6wienia.

OFERENT OSWIADCZA. Ii::

I. Zapoznal si~ z tresci(J og~oszenja 0 konkursie, "Szczeg6lowymi warunkami konkursu oferf' oraz wzorem
umowy i nie zglasza zastrzeien.

2, Swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem udziclac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie.
w miejseu wskazanym przez Udziclaj~eego zam6wienia oraz przy IIZycill Sprz~tll naletljeego do
Udzielaj~eego zam6wienia,

3, Prowadzi speejalistyezn~ indywidualn~ praktyk~ lekarsk~ w przedsi~biorstwie podmiotu leezniezego lub
speejalislyezn~ indywidualn~ praktyk~ lekarsk~ w dziedzinie " " " " ................• wpisan~ do
rejestru podmiol6w wykonllj~eyeh dzialalnosc leeznie~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi
wymienionymi na wst~pie niniejszej oferty,

4, Swiadezen zdrowomyeh udzielac b~dzie osobiseie,
5, Posiada aktualne ubezpicezenic od odpowiedzialnosei cywilncj (oe) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~

w W)'sokosci """ ",, ,,' (Zobowi~zuje si~ do przedlozcnia kopii polisy oe w terminie
okrdlonym we wzorze umow)')"
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6. Oswiadeza, ii Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udz;elanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn lei;jeyeh po stronie
oferenta.

7. W zakresie udzielania ealodobowy'eh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie kardiologii
inwazyjnej w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 16.00 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w soboly,
niedziele, swi~la i dni wolne od praey usia lone u Udzielaj~cego zam6wienia w godzinaeh pomi~dzy'

8.00 a 8.00 dnia nast~pnego w Osrodku diagnoslyki i lerapii wewn~trznaezyniowej **:
a) proponuje ")'sokose stawki w kwoeie zl netto za 1 godzin~ przeznaezon~ na

realizaej~ przedmiolU umo")' w dni powszednie, w soboty, niedziele i swi~ta oraz dni wolne od praey
ustalone u Udzielaj~eego zam6wienia.

b) proponuje ")'sokose stawki w kwoeie zl neUo za ")'konanie I koronarografii
(w ramaeh JGP EIO. EI5).

c) proponuje ")'sokose stawki w kwocie zl netto za wykonanie I angioplastyki (w ramaeh
JGP Ell - EI5 oraz E23G-E26).

(WSKAZAN£ WOF£RC/£ KWOTYC£NY SW/ADCZ£Ji' WYRAZON£ IV KWOTACH NETTO SA R6wNOWAZN£ Z KWOTAM/
BRUTTO Z£ WZGL/;DU NA ZWOLN/£N/£ Z PODATKU VAT)

8. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji i uprawnien udokumentowal zal~eznikami od or 4a do nr. .

9. Oswiadeza, ii swiadezen zdrowotnyeh w zakresie wykonywania zabieg6w kardiologii inwazyjnej udzielal

przez okres Iat i zobowiFuje si~ do okazania na i;jdanie Udzielaj~eego zam6wienia

dokument6w potwierdzaj~eyeh wskazan~ Bose lat praktyki zawodowej.

ZAU,CZNIKI:
I. Aktualny poswiadezony ")'druk z CEIDG . zal. /If 1.
2. Poswiadezona kopia: wpisu do rejestru podmiot6w ")'konuj~eyeh dzialalnose leezoie,,! prowadzonego

przez ORL lub wydruku ksi~gi rejestrowej podmiot6w ")'konuj~eyeh dzialalnose leezoie,,! - .al. nr].
3. Poswiadezona kopia nadania NIP - zal. IIr 3,
4. Kopie dokument6w dotye,,!eyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji, w tym

speejalizaeji, tj.:
1) dyplom ukonezenia slUdi6w,
2) prawo •••.ykonywallia zawodu lekono,
3) dyplom spee}alizae}i w d=iedzinie kardiologii.
4) eertyjika/ Asoe}ae}i In/envene}i Sereowa-Naezyniowyeh PTK do IIzyskania uprawnien samodzielllego

uykonywania zabiegow kardiologii imvazyjnej,
5) zaSwiadczenia wyslawionego prze: wlasciwego konsultanta 'Wojewod=kiego 0 'W)'konaniuco najmniej

300 zabieg6w angioplastyki wiencawe} }ako pien,'szy opera/or i co na}mnie} 600 koronorograjii -
potwierdzajqcego odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu angioplastyki wiencowej - zgodnie z
Zalqcznikiem do Zarzqdzenia Prezesa NFZ ze zmianami,

6) aktualny eertyfikat tub zaswiadczenie potwierd=ajqce ukOt1cZenie szkolenia w zakres;e ochrony
radiologicznej pacjenta,

7) •••.ydruk z bazy ORPKI dotyczqcy itosei zrealizowanyeh zabieg6w angioplastyki i przeprowad=onyeh
koronarografii.

8) inne dokumenty potwierd=a}qee kwalifikae}e zawodowe oferelita - zal. IIr 4a, 4b, 4e .•.• il,l.
5. Zaswiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazaJl do "ykonywania swiadezen zdrowotnych obj~tyeh

przedmiotem zam6wienia - tal. nr 5,
6. Kserokopia polisy OC lub zloione oswiadczenie 0 przedloieniu polisy w odpowiednim terminie - zal. IIr 6.
7. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezen zdrowotnyeh w zakresie "ykonywania zabieg6w

kardiologii inwazyjnej z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadezone - zal. IIr 7.

(pod pis ipieez~c osoby uprtTWllione) do podpisania izlotellia ojerty)

*- wlaseiwe podkreSlic

* * - niewypelnienie aferty dla wszystkieh pozye}i obiftyeh oeena oferty skutku}e uznaniem }e} za podlega}qeq
odrzueelliu z przyczyn formalnyeh .

Strona 2 z 2

TORA



Zalqcznik nr 4a do zarzqdzenia
Dyreklora Szpilala Wolskiego nr 110/20/9

z dnia 09.05.20/9 r.

WZOR UI\10WY - PAKIET A
NA UI>ZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W

ZAKRESIE KAIWIOLOGIIINWAZY./NEJ WOSRODKU D1AGNOSTYKI I TERAPII
WEWN;\TRZNACZYNIOWEJ

zawarta w dniu 2019 r. w Warszawie

pomi~dzy:
Szpitalem Wolskim im. dr Anny GOSlyliskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej,
zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarezy, pod nr KRS:0000226288,
posiadaj~eym NIP 527-10-45-483 oraz REGaN 011035381, reprezentowanym przez:
.................................... zwanym dalej Udzielajljcym zamowicnia,

a
PanemiPani~ adres: .
zarejestrowanym w ewideneji dzialalnosei gospodarezej,
wpisanym do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ - or ksi~gi:
posiadaj~eym NIP i REGaN .
zwanym dalej Przyjrnuj;'Jc)"m zam<'iwienie,

i'lcznie zwanymi Stronami.

Pr:yjmujqcy :amowienie zosta/ wybrany HI wyniku konkursu o/ert no udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowolnych przez podmioty okrd/one II' arl. 2611sl. I USlawy z dnia /5 kwietnia 20// r. a dzialalnosci leczniczej (Ieksl
jedn. Dz. U. z 20/8 r" paz. 2190).

~I
Przedmiolem niniejszej umowy jesl wykonywanie ealodobowyeh speejalislyeznyeh swiadezeli zdrowotnyeh polegaj~ee
na udzielaniu swiadezeli zdrowotnyeh w zakresie hemodynamiki i kardiologii inwazyjnej polegaj~eyeh na:

I) pelnieniu tzw. ostryeh dyiur6w hemodynamieznyeh, zwanyeh dalej "dyiurami", obejmuj~eyeh m.in.
udzielanie konsultaeji oraz innyeh ezynnoSci diagnostyezno - leezniezyeh zwi~zanyeh z udzielaniem
swiadezeli w trybie naglym oraz wykonywanie w trybie naglym badali koronarografii (JGP: EIO+EI5),
zabieg6w angioplastyki wielieowej (JGP: Ell +E 15 oraz E23G+E26), wykonywanie badali FFR i IVUS i
zakladanie elektrod ezasowyeh w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej Szpitala Wolskiego dla
paejent6w Szpitala w godzinaeh pomi~dzy 16.00 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni powszednie) oraz pomi~dzy
8.00 a 8.00 dnia nast~pnego (w soboty, niedziele, swi~ta i dni inne dodatkowe wolne od praey ustalone u
Udzielaj~eego zam6wienia, dla paejent6w Szpilala Wolskiego w szezeg61nosci dla os6b ~d~eyeh
swiadezeniobioreami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki
zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh.

2) wykonywaniu w ezasie wskazanym w pkl. I zleeonyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia w ramaeh swiadezeli
planowyeh, a w przypadkaeh uzasadnionyeh konieeznosci~ nalyehmiastowego udzielenia swiadezenia w trybie
naglym, swiadezeli zdrowotnyeh z zakresu elektroterapii, obejmuj~eyeh':

a) ablaeje (JGP: E43 i E48);
b) wszezepianie stymulator6w jedno/dwujamowyeh (JGP: E31 i E32);
e) wymian~ stymulator6w jedno/dwujamowyeh (JGP: E31 i E32);
d) wszezepianie/wymian~ kardiowerter6w defibrator6w jedno/dwujamowyeh (JGP: E34);
e) kontrol~ ur~dzeli: kardiowerter6w defibrator6w, stymulator6w, uklad6w resynehronizuj~eyeh;
t) wykonywania badali elektrofizjologieznyeh;
g) konsultaeje kardiologiezne.

P
I. Przyjmuj~e)' zam6wienie zobowi~zuje si~ do udzielania swiadezeli zdrowotnyeh, 0 kl6ryeh mowa w ~ I pkl. I)
w dniaeh okrdlonyeh w harmonogramie, spo~dzanym wedlug wzoru stanowi~cego Zal~eznik nr I do niniejszej
umowy, spor~dzanym na okresy miesi~ezne w formie pisemnej, ustalonym przez Ordynatora Oddzialu
kardiologieznego lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zam6wienia,

2. W harmonogramaeh, 0 kt6ryeh mowa w usl. I uwzgl~dniane b~d~ dni przewidziane dla udzielania swiadezeli 0
kt6ryeh mowa w ~ I pkl. 2) i 3).

3. Harmonogramy, 0 kt6ryeh mowa w usl. I i 2 niniejszego paragrafu podlegaj~ kaidorazowo zatwierdzeniu przez
osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zamliwie"ia, przed rozpoez~eiem miesi~ea kl6rego dotye~,

4. Przyjmuj~ey zamliwienie zobowi~zany jest do pelnienia dyiurliw zar6wno w dni roboeze, niedziele, dni
swi'lteczne. Przy ustalaniu harmonogram6w Udziclaj<}cy zam6wicnia, reprezentowany zgodnie u ust. I przez
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Ordynatora Oddzialu kardiologicznego, zapoznaje sif; ze stanowiskiem Przyjmuj~cego zamowienie, a nastl'pnie
podejmuje ostateczn~ decyzjl' dotyc~ca harmonogramu i wyznacza w nim dni pelnienia dy~urow. Odmowa
wykonania dy~uru przez Przyjmuj~cego zamowienie mo~e bye uznana za stanowi ra~ce naruszenie warunkow
umowy i uprawniaj~ce Udzielaj~cego zamowieoia do rozwiazania niniejszej umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia.

p
Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zuje sil' do wykonania uslug, 0 ktorych mowa w ~ I niniejszej umowy i oswiadcza,
i~ wykonywae je bl'dzie z zachowaniem nale~ytej starannosci, zgodnie z posiadana wied~ medyczna i standardami
postl'Powania obowi~zujacymi w zakresie kardiologii, na zasadach wynikajacych z ustawy 0 zawodach lekarza i
lekarza dentysty (tekstjedn. Oz. U. z 2019 r., poz. 537 z pom. zm.), ustawy 0 dzialalnosci leczniczej (tekstjedn. Oz. U.
z 2018 r., poz. 2190 z pom. zm.), ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych
(tekstjedn. Oz. U z 2018 r., poz. 1510 z pom. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Oz. U. z
2017 r., poz. 1318 z pom. zm.), ustawy 0 ochronie danych osobowych (tekstjedn. Oz. U. z 2018r. pOZ. 1000 z pom.
zm.) i innych przepisow regulujacych zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczen zdrowotnych w
podmiotach leczniczych nie bl'dacych przedsil'biorcami.

~ 4
I, Swiadczenia zdrowotne objl'te niniejs~ umowa udzielane bl'da przez Przyjmuj~cego zamowienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczegolnosci w Osrodku diagnostyki i terapii wewnatrznaczyniowej Szpitala
Wolskiego przy u~ciu sP"l'tu medycznego oraz aparatury medycznej, ktorych obsluga jest mu znana! z ktorymi
zostal zapoznany przez Udzielaj~cego zamowienia najp6miej w dniu rozpoczl'cia udzielania swiadczen",
stanowiacych wlasnose Udzielaj~cego zamowieoia. Sprzl't i aparalUra spelniaj~ wymagania niezbl'dne do
wykonywania swiadczen objl'tych niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~cy zamowienie zobowiazuje sil' do korzystania z pomieszczen oraz Sprzl'tu
i aparatury medycznej, nale~acych do Udziclaj~cego zamowienia, zgodnie z ieh przeznaezeniem i w celaeh
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zamowienie zobowiazuje sil' do ponoszenia kosztow napraw Sprzl'tu medyeznego nale~eego do
Udzielaj~cego zamow;enia, uszkodzonego w "yniku dzialan zawinionyeh przez Przyjmujacego zamowienie.

~5
J. Umowa zostaje zawarta na ezas okreslony od dn;a """"""""" r, do dnia"",.""""".r.
~ UdzieJaj~cy zamowienia dopuszcza moZliwosc przedluzenia ww. okresu nie dluzej niz 0 kolejny rok, 0

ile zaistniej~ przeslanki wynikaj~ce z przepisow ustawy 0 dzialalnoSci leczniczej. Przedluzenie wymaga
spo~dzenia pisell1nego aneksu do niniejszej Ull10WY, podpisanego przez obie Strony, pod rygorell1
niewaznosci.

~6
I, Przyjmuj~cy zamowienie zobowi¥uje sil' do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotnyeh

wskazanyeh w umowaeh zawartych przez Udzielahcego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia
i innymi podmiotami oraz przepisach i zasadaeh obowiazuj~eyeh u Udzielaj~eego zamowienia, z ktorymi to
zasadami z05tal zapoznany.

2. Na ~danie Udzielaj~cego zamowienia Przyjmujacy 7.amowienie zobowiazany jest do przedstawienia
dokumentow wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez
Udzielaj~eego zamowienia.

~ 7
I, Przy'jmuj~ey zamowienie zobowiazuje sil' do prowadzenia dokumentacji medyeznej i statystycznej oraz

dokumentacji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi~zujacymi w podmiotach leezniczych nie
bl'dacych przedsil'biorcami oraz przepisami i zasadami obowiazujacymi u Udzielaj~cego zamowienia, w tym
z u~yeiem systemu informatycznego Szpitala Wolski ego, w tym dotyc~cymi proeedur zwi~zanych z oehrona
danyeh osobowych.

2. Zleeenia na badanie diagnostyczne i transport, jako eZl'se dokumentacji medyeznej, bl'd~ wystawiane przez
Przyjmuj~cego zamowienie, wedlug zasad obowiazujacych u Udzielaj~cego zamowienia, z ktorymi
Przyjmuj~ey zamowienie zostal zapoznany.

~8
I, Za kaMa godzinl' realizacji przedmiotu zamowienia w dni robocze oraz w soboty, niedziele, swil'ta i inne

dodatkowe dni wolne od pracy ustalone u Udzielajacego zamowienia (udzielanie swiadczen oraz czas
wykonywania koronarografii i angioplastyki i swiadczen pozostalych, wskazanyeh w ~ I pkt. I), Przyjmuj~cemu
zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesiercznie w kwocie stanowi(}cej iloczyn /iczby godzin realizacji
przedmiotu zamowienia - zgodnie ze sprawozdaniem, 0 ktorym moWa w ~ 10 - przez stawkf za jednq godzinf
w wysokosci "." .. "", zl brullo (slownie: " " zl), z zastrze~eniem ~ 9 umowy.
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2. Dodatkowo. w przypadku zaistnienia wskazan medycznych do wykonania w trybie naglym zabieg6w. 0 kt6rych
mowa w 9 lust. 2. wynagrodzenie za ich wykonanie przez Pr'Yjmuj~eego zam6wienie. wynosi: zl
brutto (slownie: zlotych brutto) - za wykonanie I koronarografii (w ramach JGP EIO - EI5) oraz
......... zl brutto (slownie: zlotych brutto) za wykonanie I angioplastyki (w ramach JGP Ell - EI5
oraz E23G - E26). z uwzgl~dnieniem ust. 3.

3. Za wykonanie badania koronarografii wraz z bad aniem FFR lub IVUS Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje
wynagrodzenie zwi~kszone 0 kwot~ 130.00 zl.

4. Za swiadczenia zdrowotne wymienione w 9 I pkt. 3) umowy Przyjmuj~eemu zam6wienie przysluguje
wynagrodzenie wyplacane w ramach rozliczenia nitej wymienionyeh zabieg6w':
a) ablacja - wynagrodzenie za jeden zabieg wynosi .....zl brutto (slownie ...)
b) wszczepienie! wymiana stymulatora jednojamowego - wynagrodzenie za jeden zabieg wynosi ..... zl brutto

(slownie ..... )
c) wszczepienie! wymiana stymulatora dwujamowego • wynagrodzenie za jeden zabieg wynosi ..... zl brutto

(slownie ..... )
a) wszczepienie lub wymiana kardiowertera defibrylatora jedno!dwujamowego - wynagrodzenie za jeden zabieg

wynosi .....zl brutto (slownie ..... )
5. Zaplata wynagrodzenia za wykonane. na rzecz danego pacjenta zar6wno uprawnionego do bezplatnyeh

sv."iadczen. jak r6wnie.t nieuprawnionego. swiadczenia i zabiegi wymienione w ust. od 2 - do 4 niniejszego
paragrafu. dokonywana jest na zasadach okreSionych przez NFZ dla finansowania wskazanych swiadezen, tj.
wyl~eznie za zabieg podlegaj~cy refundacji, tzw. zabieg wiod~cy.

6. Szacunkowa wartose umowy w okresie jej obowi~zywania wskazanym w 9 5 ust. I niniejszej umowy,
uwzgl~dniaj~ca przewidywane zapotrzebowanie Udzielaj~cego zam6wienia na wykonywanie koronarografii
(srednio nie wi~cej nit miesi~cznie) oraz angioplastyki wiencowej (srednio nie wi~cej nit miesi~cznie),
nie mote przekroezye kwoty zl brutto (slownie zlotyeh bruno), z zastrzeteniem 9 9
ust. 3.

7. Szacunkowa wartose umowy w okresie jej obowi~zywania wskazanym w 9 5 ust. I niniejszej umowy,
uwzgl~dniaj~ca przewidywane zapotrzebowanie Udzielaj~eego zam6wienia na wykonywanie zabieg6w z zakresu
wad strukturalnych serca, tj. implantacja okludera (srednio nie wi~cej nit ), naklucie przegrody (srednio nie
wi~cej nit ). zamkni~cie przewodu t~tniczego (srednio nie wi~cej nit ) nie mote przekroczye kwoty
............ zl brutto (slownie zlotych brutto), z zastrzeteniem 9 9 ust. 3'.

8. Naletnosci z tylulu realizaeji umowy za okres sprawozdawczy Udzielaj~ey zam6wienia wyplaca, za miesi~e
poprzedni, w terminie do 14 dni po dniu dostarezenia przez Prz)'jmuj~eego zam6wienie faktury wraz z
zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w 9 10. Potwierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezentat~ Kancelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

9. Naletnose za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~ecmu zam6wienic na jego
raehunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci~tenia rachunku bankowego
Udzielaj::tcego zamo\\-'ienia.

~9
I. Minimalna ilose godzin w stosunku mleSl~cznym przeznaczonych na realizacj~ przedmiotu umowy, 0 kt6rym

mowa w ~ I pkt. I) umowy, zgodnie z ofert~ zloton~ w post~powaniu konkursowym, wynosi godzin i
obejmuje udzielanie swiadczen zdrowotnych zar6wno w dni powszcdnie jak r6wniet w soboty, niedziele i swi~ta.
Przeci~tna maksymalna itose godzin przeznaczonych na realizacj~ przedmiotu umowy w stosunku miesi~cznym
nle powinna przekroczye godzin.

2. Wynikaj~ce z ust. I zapotrzebowanie na minimaln~ itose zakontraktowanych godzin przeznaczonych na realizacj~
przedmiotu umowy mote ulee zmnlejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania kom6rki
organizacyjnej Szpitala Wolskiego, w kt6rej realizowane s~ swiadczenia b~dt zmniejszeniem srodk6w
finansowych uzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnik6w. Zmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym
na okresy miesiIYczne i nie wymaga spoTUldzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

3. Udzielaj~e)' zam6wienia mote powierzye Prz)'jmuj~eemu zam6wienie wi~ks~ itose swiadezen obj~tyeh
niniejs~ umow~ skutkuj~eyeh zwi~kszeniem liczby godzin wskazanych w ust. I oraz zwi~kszcniem wartosel
umowy, 0 kt6rej mowa w ~ 9 ust. I, w ramach srodk6w pieni~tnyeh przeznaezonyeh na ieh sfinansowanic,
pochod~cyeh z NFZ lub od innych platnlk6w, jednak nie wi~cej nit 0 30%.

~ 10
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zany jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdan z Iiczby wykonanych

koronarografii oraz angioplastyk oraz z Iiezby godzin przeznaczonych na realizacj~ przedmiotu umowy wg
wlasciwych wzor6w stanowi::}cych zal'lcznik nr 2 oraz zalqcznik nr 2' do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w ust. I skladane s~ po zakonczeniu miesi~ea kalendarzowego oraz po ich
zatwierdzeniu. Sprawozdania, po weryfikacji przepracowanyeh godzin oraz wykonanyeh koronarografii
i angioplastyk - z uwzgl~dnieniem kwalifikacji wykonanych procedur do odpowiednieh grup JGP, oroz
po;osta!ych ;abiegow opisanych w 9 ! pkt. 2) i 3)*, zatwierdza Ordynator Oddzialu kardiologicznego lub inny
pracownik wskazany przez Udzielaj~}ccgo zamowienia.
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3. Sprawozdanie,o ktnrym mowa w ust. I tj. liezby koronarografii i angioplastyk wykonanyeh przez Przyjmuj~eego
zamnwienie w Osrodku diagnostyki i terapli wewn~trznaezyniowej w ramaeh umowy zawartej przez Szpital
Wolski z NFl lub platnikami innymi nit NFl, weryfikowane i zatwierdzane s~ dodatkowo przez Sekej~ Rozliczen
Uslug Medyeznych nie wezesniej nit w terminie 5 dni od zakonezenia, miesi~ea w ktnrym realilOwane byly
swiadezenia.

4. Weryfikaeji i zatwierdzeniu przez Sekej~ Rozliezen Uslug Medyeznyeh w ramaeh umowy zawartej przez Szpital
Wolski z MOW NFl podlega rnwniet realizaeja przez Przyjmuj~eego zamnwienie zabiegnw opisanyeh w ~ I
pkt. 2) i 3) .•

5. Sprawozdania po ieh weryfikaeji i potwierdzeniu, stanowi~ podstaw~ do uznania uslugi za zrealilOwan~
i wystawienia faktury przez Przyjmuj~eego zajmuj~cego.

~II
Przyjmuj~ey zamnwienie zobowi¥uje si~ do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~cego zamnwienia, Narodowy Funduszu ldrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danyeh i informaeji niezb~dnyeh do przeprowadzenia
kontroli,

2) udzialu w szkoleniu z zakresu stosowania przymusu bezposredniego organilOwanym przez Udzielaj~cego
zamnwienia w terminie 3 miesi~ey od rozpoez~cia obowi~zywania umowy. la udzial w szkoleniu dodatkowe
wynagrodzenie nie przysluguje,

3) noszenia imiennyeh identyfikatornw przekazanyeh przez Udzielajqcego zamnwienie w zwi~zku z niniejs~
umow~ i realizaeji pozostalych obowi~zknw dotyez~eych identyfikatornw okreSlonych waktaeh
wewn~trznyeh Szpitala Wolski ego,

4) przestrzegania proeedur obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~cego zamnwienia zwi~nyeh z wykonywaniem
swiadezen zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyeznej.

~ 12
Przyjmuj~cy zamnwienie nie mote:

I) prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosei wykraczaj~cej poza zakres umowy ehyba, tc inne zadania lOstaly
powierzone Przyjmuj~cemu zamnwienie odr~bn~ umow~ z Udzielaj~eym zamnwienie,

2) nie mote prowadzic dzialalnosci konkureneyjnej wobee dzialalnosci statutowej prowadzonej przez
Udzielaj~eego zamnwienia.

~13
Udzielaj~C)' zamnwienia lObowi~zuje si~ zabezpieczyc obslug~ piel~gniarsk~ oraz administracyjn~ i gospodarc~
w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 14
Przy realizaeji zadan obj~tyeh niniejs~ umow~ Przyjmuj~ey zamnwienie lObowi~zany jest do wspnlpracy
z personelem medyeznym zatrudnionym przez Udzielahcego zamnwienia.

~ 15
1. l tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnosc solidam~.

2. Przyjmuj~ey zamnwienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyezyn leUjeyeh po jego stronie,
a w szezegnlnosci wynikaj~eyeh z:
1) niewykonania lub nieprawidlowego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
2) niewykonania lub niewlaseiwego wykonania obowi~zknw wynikaj~eyeh z niniejszej umow)',
3) nieprawidlowego wystawiania reeept podlegaj~eyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz ldrowia.
4) przedstawienia danyeh stanowi~eyeh podstaw~ rozliezenia niezgodnie ze stanem faktyeznym,
5) nie prowadzenia dokumentaeji medycznej paejenta lub prowadzenia jej w sposnb nieprawidlowy

i niekompletny,
6) braku realizaeji zaleeen pokontrolnyeh,
7) nieprawidlowego wprowadzania danyeh zwi~zanych z realizaej~ proeedur, a wymaganyeh przez NFl.

3. Udzielaj~cy zamnwienia uprawoiony jest do Ujdania od Przyjmuj~eego zamnwienie pokryeia szkody
wyr~dzonej niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zamnwienie niniejszej
umowy, w tym m.in. kosztnw swiadezen nieop!aeonyeh przez NFl lub innyeh platniknw z tego tytu!u oraz kar
umownyeh i obowi~zknw odszkodowawczych nalotonyeh na Udzielaj~cego zamnwienia przez NFl lub innych
platniknw w umowaeh zawartych z Udzielaj~cym zamnwienia.

~ 16
Przyjmuj~cy zamnwienie zobowi~ny jest do:

I) zlotenia kopii polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywilnej obejmuj~eej szkody b~d~ce
nast~pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych alba niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen
zdrowotnych - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci leezniczej oraz Rozpor~dzenia Ministra
Finansnw z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowi~zkowego ubezpieezenia odpowiedzialnosei eywilnej~rStrona4z7 V



podmiotu wykonuj~eego dzialalnose leeznie~ (Dz. U. Nr 293, poz. 1729), najpainiej w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy, 0 ile powyiszy dokument nie zostal dolqezony do formularza oferty,

2) utrzymywania przez ealy okres obowiqzywania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz wartosci
ubezpieezenia okreSlonyeh w przepisaeh, 0 ktaryeh mowa w pkt. I,

3) przedloienia zaswiadezenia lekarza medyeyny praey dotye~eego uprawnien zwiqzanyeh ze swiadezeniem
uslug i w tym zakresie wymogaw sanitamo-epidemiologieznyeh,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gowq Rad~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsea udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz przedloienia Udzielajijeemu zamawienia
dokumentu potwierdzajqeego zloienie wniosku 0 w/w wpis w terminie 14 dni kalendarzowyeh od dnia
podpisania umowy, pod rygorem rozwi~zania umowy, 0 ile powyzszy dokument nie zostal dol~ezony do
formularza oferty.

~ 17
I. W zwiqzku z udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh zamawieniem Przyjmuj~ey zamawienie

zobowiqzany 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 zwiqzku z wykonywaniem swiadezen obj~tyeh niniejs~ umowq spor~dzane sq
na drukaeh udost~pnianyeh przez Udzielajqecgo zamawicnia.

~ 18
I. Dla eelaw zwiqzanyeh z realizaejq niniejszej umowy Udzielajijey zamawienia upowainia Przyjmujqeego

zam6wienie do przelwarzania danyeh osobowych pacjent6w, obejrnujilych dane wyslczeg61nione w rozpornJdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajaw, zakresaw i wzoraw dokumentaeji medyelOej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2069) oraz ustawie 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodkaw publieznyeh (tekst jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 1510 z pain. zm.), ktare to dane
Przyjmujqey zamawienie zobowi~zuje si~ przetwarzae zgodnie z wskazanymi wyiej przepisami oraz przepisami
dotye~eymi oehrony danyeh osobowyeh. Przetwarzanie danyeh obejmuje prowadzenie dokumentaeji zwiqzanej z
udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh w formie papierowej i elektronielOej. Przetwarzanie danyeh w formie
elektronieznej moie bye dokonywane przez Przyjmujqeel(o zamawienie wylqeznie na sprz~cie informatyelOym
naletqeym do Udzielaj~eego 7.amawienia oraz w ramaeh posiadanego przez niego systemu informatyelOego.
PrLyjmuj~cy zam6\\'ienic ponosi odpowiedzialnosc za naruszenie zasad zwiilzanych z przetwarzaniem
udost~pnionyeh danyeh osobowyeh wynikajqeq z przepisaw regulujqeyeh zasady oehrony danyeh osobowyeh.

2. PrzyjmujqC}' zamaw;enie oswiadeza, ie lOany jest mu fakt, ii treSe niniejszej umowy, a w szezegalnosci
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowiq informaej~ publielOq w rozumieniu art. I ust. I ustawy
z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dost~pie do informaeji publieznej (Dz. U. z 2018, poz. 1330 z pain. zm.), ktara podlega
udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeieniem ust. 3 i 4.

3. Przyjmujijey zamawicn;c wyraza zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 ktarej mowa w ust. 2, zawartyeh
w niniejszej umowie dotye~eyeh go danyeh osobowyeh w zakresie obejmujqeym imi~ i nazwisko, a takie inne
dane wymagane przez Narodowy Fundusz ZdrO\'r'ia oraz dane \....zakresie firmy.

4, Ze wzgl~du na tajemnie~ przedsi~biorey udost~pnieniu, 0 ktarym mowa w ust. I, nie b~dq podlegaly
informaeje .

5. Dla eelaw zwiqzanyeh z realizaejq umowy Udzielajqey zamowienia udost~pnia Przyjmujqecmu zamowienie dane
osobowe personelu zatrudnionego w ODiTW w zakresie wynikajqeyeh z przepisaw regulujqeyeh zasady
prowadzenia dokumentaeji medyeznej. Przetwarzanie danyeh przez Przyjmujqeego zamawienie podlega przepisom
dotye~eym oehrony danyeh osobowyeh, ktaryeh Przyjmujqey zobowiqzuje si~ przestrzegae pod rygorem
odpowiedzialnosei wynikajqeej z tyeh przepisaw. Dane personelu mogq bye przetwarzane wylqelOie na sprz~eie
informatyeznym naletqeym do Udzielajqeego zamowienia.

~ 19

Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczcn zdrowotnych zgodnie z harmonogramem przez
Przyjmujijccgo zamawienie, w przypadku niezdolnosei do wykonywania swiadezen spowodowanej ehorobq,
udokumentowanej zaswiadczeniem lekarskim, 0 ile PrL)'jmuj~cy zam6wienic niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie
Udzielajqeego zamowie"ia.

~ 20
Udzielajqey zamowicnia uprawniony jest do odsuni~eia Przyjmuheego zamawienie od wykonywania swiadezen
zdrowotnyeh, na ezas przeprowadzenia post~powania wyjasniajqeego, w przypadku gdy do Udzielaj~eego zamaw;enia
wplynie skarga lub zastrzeienie dotye~ee sposobu wykonywania, przez I'rzyjmujqeego zamowienie, swiadezen
zdrowotnyeh obj~tyeh niniejs~ umowq, w tym zwiqzanyeh z prowadzeniem dokumentaeji medyelOej b~di
przekazywaniem danyeh wymaganyeh przez NFZ.
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Umowa ulega rozwi~zaniu w nast~puj~cych przypadkach:
I) z uplywem czasu, na ktory zostala zawana,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia katdej ze Stron z zachowaniem 2 miesi,cznego okresu wypowiedzenia bez podawania

przyczyny,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zamowienia z zachowaniem I tygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyczyn stanowi~cych naruszenie warunkow umowy, leillcych po stronie Przyjmuj~cego zamowienie,
a dotyc~cych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~zenia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umow~ terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjentow, umanych przez Udzielaj~cego zamowienia zgodnie z procedurami

przyj,tymi w Szpitalu Wolskim, jdli zwi~zane s~ one z naruszeniem postanowieri niniejszej umowy lub
przepisow prawa reguluj~eych zasady wykonywania swiadczeri zdrowotnych.

5) w wyniku oswiadczenia Udzielaj1!cego zam6wienia z zachowaniem I miesie;cznego okresu wypowiedzenia,
jeZeli Przyjmuj~cy zamowienie narusza inne, niZ wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy, istotne dla
zapewnienia prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.

6) wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zamowienia z zachowaniem 1 miesi,cznego okresu wypowiedzenia,
jeZeli nast~pi~ zmiany zasad oraz sposobu organizacji i kontraktowania (Iub jego brak), swiadczen z zakresu
kardiologii inwazyjnej przez NFZ lub innego Platnika procedur.

7) z dniem nast~puj~cym po dniu w ktorym zast~pilo wyczerpanie wanosei umowy.

~ 22
1. Udzielaj1!cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi'lzania umowy bez \\o)'powiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym,jeteli prz}'jrnujlfC}' zall16wienie rai:'}co narusza istotne postanowienia umowy, tj.:
I) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeniosl prawa i obowi¥ki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udziel.j~cego

zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunkow okrdlonych w ~ 16 ust. 1,2,3 i 4 umowy,
4) odmowil wykonania swiadczenia lub naruszyl obowi~zek wynikaj~cy z ~ 2 ust. 3 umowy i odmowil pelnienia

dyzuru,
5) railleo naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za raillce naruszenie pozostalych istotnych postanowieri umowy, 0 ktorych mowa w ust. I pkl. 4 uznaje si,
naruszenie obowi~zkow wynikaj~cych z ~ 2 usl. 4 niniejszej umowy, a takZe w przypadku naruszenia ~ 3 i ~ 18
usl. I umowy, ktorych Przyjmuj~cy zamowienie nie zaniechal naruszac pomimo otrzymania od Udzielaj~cego
zam6wienia pisemnego wezwania do zaprzestania naruszenia lub natychmiastovr'e zaniechanie naruszenie
obowi¥kow jest niezb~dne dla zapewnienia bezpieezeristwa pacjentow.

~ 23
Udziel.j~cy zamowieni. uprawniony jest do odst~pienia od umowy w przypadku. w ktorym ulegnie rozwi~zaniu
umowa zawana przez Udzielajqeego zamowien;a z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadezenie 0 odst~pieniu od
umowy Udzielaj1!cy zam6wienia zloty Przyjrnuj1!cemu zamowienic na pismie, niezwiocznie po uzyskaniu stosovmej
informacji.

~ 24
Przyjmujqcy zamowienie uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku raillcego naruszenia postanowien niniejszej umowy dOlyc~cych wyplaty
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w ~ 8 usl. I - 9, ~. zwloki w jego wyplaeie przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu UdzielajfJcego zam6\\'ienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie
w/w wynagrodzenia.

~ 25
J. W zakresie nieuregulowanym nmleJsZ4 umow(J majCl zastosowanie m.in. Kodeks cywilny. przepisy powolanc
w niniejszej umowie oraz an. 304' Kodeksu praey.

2. Realizacj~ obowi~zkow wynikaj~cych zan. 3041 Kodeksu pracy zapewnia Przyjmujqey zamowien;e.

p6
Umow~ spor~dzono w dwoch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla katdej ze Stron.

~ 27
Zmiany do umowy dokonywane s,,"w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

~ 28
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy, ktorych nie uda si~ zalatwic polubownie, rozpatruje S~d powszechny
wlasciwy dla siedziby Udziel.j~cego zamowicnia.
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.•• odpowiednio do tre.sci o/erty
••••niepotr:ehne zostanie skreslone

Prz)'jrnuji}C}' zam6wienie: Udzielaj~cy zam6wienia:

KLAUZULA lNFORMACYJNA:
Zgodnie : art. /3 ust. I OgOlnego Ro:porzqd:enia 0 Gchronie Danych (RODO) informujemy, :e:

I. administratorem danych osobowyeh PI7J'imujqcego Zamowieniejest S:pital Wolski im. dr Anny Gostyftskiej Samod=ie/nego
PubJie:nego ZakJadu Gpieki Zdrowotnej w Wars:awie. adres: ul. Kasprzoka 17. 0/.2/ / Warszawa:

2. administrator wyznac:y/ /nspektora Ochrony Danych. : kJorym mogq sir Pmistwo kontakJowac w sprawach przetwarzania
Pans'wa danych osobowych:o posrednicrwem poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.medpl:

J. administrator brd:ie pr:ef'H-'ar:alPmisrwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. J lit. b) RODO. tj. przerwananie jest
nie:bfdne w celu wykonania umoltY. ktorej stronqjest osoha, ktorej dane dotyc:q, lub do podjrcia d=iaJanna tqdanie 050by,
k.Jorejdane dotyczq. pr:ed :awarciem umowy:

./. dane osobowe mogq bye udo5trpnione innym uprawnionym podmiotom. na podstawie pr:episow prawa, a takte na nee:
podmiotol'.:. = ktorymi administrator zawar! umowf powierzenia przerwarzania danyeh w zwiq:ku z realizaejq uslug na neez
administratora (np. kance/ariq prawnq, dostawcq oprogramowania, :ewnftrznym audytorem. zleceniobiorcq swiadezqcym
usJugf : :akresu ochrony danyeh osobowyeh):

5. adminislrolOr nie :amier:a pr:eka:ywac Pansnl'G danych osobowych do pmistwa trzeciego /ub organi:aeji
mifd..-ynarodowej:

6. majq Panstwo prawo uzyskac kopir swoieh danych osoboltych li' siedzibie administratora.

Dodatkowo :godnie : art. I Just. 2 RODO informujemy. :e:
/. /'atistwa dane osobowe bfdq przeclJOwywane do momentll uplywu okresu przedawnienia wynikajqcego: ustawy z dnia 23

/o+'ietnia196./ r. Kodeks cywilny:
2. pr:ys/uguje Panstwu prawo dostfpu do treSci swoich danych. jeh sprostowanja lub ogranic:enia przerwarzanja. a talde

prawo do wniesienia sprzeciwll wobec pr:erwar:ania, prmt'Q do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organ" nad=orc:ego:

3. podanie danyeh osobowychjest dobrowo/ne, jednak:::e niezbfdne do :awarcia umo","y.Konsekwencjq niepodania danych
osobowJ'Chbfd:ie brak reali:acji ",uowy:

./. administrator nie podejmuje decy:ji w sposob zaufOmatyzowany W oparciu 0 Panstwa dane osobowe.

dala ipodpis Przyjnllljqcego zamowiellie
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lalqcznik nr J do umoay na udzielanie
specja/istycznych swiadczen zdrowolnych w
zakresie kardiologii inwlL.-yjnej

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

m icsilj C••••.••.••••••••..•••••ro k..............................••....•.•

...........................................................................................................................
(imicy i nazwisko lckarza)

DZIEN OD GODZINY' DO GODZINY' SUMA GODZIN W DANYM DNIU*

R'lZcm:
WPIS obeJrnuJc wyl~cznJe peine godzmy lub 0.5 godz.

piecz~c i podpis lekarza piecz~c i podpis osoby zatwierdzaj~cej



lalqc:nik nr 2 do umowy na udzielanie
specjalisrycznych swiadczen zdrowolnych w
:akresie kardiologii inwazyjnej

MIESl~CZNE SPRA WOZDANIE Z RODZAJU UDZIELANYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KARDIOLOGIIINW AZYJNEJ

m ics ill c......... ro k •.•.•.••..•......•..•.••.••

...................................................................................... , .
(imicy i nazwisko lekarza )

DATA
NR KSlllGI GI..{)WNEJ RODZAJ

GRUPAJGP
PACJENTA WYKONANEGO ZABIEGU.)

Rodzaj wykonancgo zabicgu Cena jednoslkowa Zll zabicg: lIose wykonany'ch zabicgow w
w erupie JGP: mieshlcu snrawozdawczvm:

Czy uzupcluionu dokumcnlacj~ medyclRl!: 0 - lak I 0 - nic •• >

tcJ _ ,wle~J'wpisac odpowied"i zahieg w grupie JGP pT7J'podku wJ'kolUl1Iia hadanh, FFR, lVUS, "uMucio pnegrmlJ' ,Iodae stosownq
itiformm:jr

lotcJ _ ZUUWC'l..J'C mlpowiednie

Podpis i pieczcyc It:karza Podpis i piecl.t;c osoby zatwierdzajltccj Podpis i piccz~c pracownika Sckcji
Rozliczen Uslug Medycznychd-



Zalqc:nik nr 2/ do umouy no ud:ielanie
specja/istyc:nych swiadczen zdrowotnych w
zokresie kardiologii inwozyjnej

MIESII;CZNE SPRA WOZDANIE Z LICZBY GODZIN REAL/ZOW ANYCH W
RAMACH PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE KARDlOLOGIl INWAZYJNEJ

(dni powszednie oraz sobota, niedziela, swi~to)

m iesiq c" ... ""." .. """". ro k"""""" "••"."".".".".,,""

...................................................................................................................
(imi~i nazwisko lekarza)

DZIEN OD GODZINY' DO GODZINY' SUMA GODZIN W DANYM DNW"

Razem godzin:
I WPlSobeJrnuJe wyl<}czme peine godZlOY lub 0.5 godz.

Czy uzupclniono dokull1cnlacj~ II1cd~'cz",,: D. lak / 0 - nic •• I
• .,.)- ZlIZlWClJ'C ol/powietillie

piecz~c i podpis lekarza piecz~c i poop is osoby zatwierdzaj'lcej



Zalqc:nik nr 4b do :ar:qdzenia
DyreklOra Szpitala Wolskiego nr /10/2019

: dnio 09.05.2019 r.

WZ6R UMOWY - PAKIET B
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKI~ESIE KAR()IOLOGII INWAZY JNEJ W OSRO()KU ()IAGNOSTYKI I TERAPII
WEWN"TRZNACZYNIOWEJ

zawarta w dniu 2019 r. w Warszawie

pomi"dzy:
Szpilalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publieznym Zakladem Opieki
Zdrowolnej, zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. XII Wydzial Gospodarezy.
pod nr KRS:0000226288, posiadaj~eym NIP 527-10.45-483 oraz REGON 011035381, reprezenrowanym
przez: . _ _ _, .
zwanym dalej UdzielajllC)'rn zamowieniat

a
Panem/Pani~ adres: .
zarejestrowanym w ewideneji dzialalnosci gospodarezej,
wpisanym do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnose leeznie~ - nr ksi"gi:
posiadajqcym NIP i REGON .
zwanym dalej Prz)'jmuji.}c)'m z3mowienie,

!'}cznie zwanymi Stronami.

Przyjmujqcy zamowienie :osial wybrany W w-'}'niku Iwnkursu ofert no udzielanie specjalistycznych swiadczen
:drowornych pr:e: podmiolY okreSlolle warl. 26 usl. / USlawy: dnia 15 kwieenia 2011 r. 0 dzialalnosci
lec:llic:ej (reksl jedn. D:. U. : 20/8 r., pO:. 2/90).

~I

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie calodobowyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh
polegajqee na udzielaniu swiadezen zdrowotnyeh w zakresu hemodynamiki, tj. pelnieniu tzw. ostryeh
dyiur6w hemodynamieznyeh, zwanyeh dalej "dyiurami", obejmujqeyeh m.in. udzielanie konsultaeji oraz
innyeh ezynnosei diagnostyezno - leezniezyeh zwiqzanyeh z udzielaniem swiadezen w trybie naglym oraz
wykonywanie w trybie naglym badan koronarografii (JGP: EI0+EI5), zabieg6w angioplastyki wieneowej
(JGP: EII+EI5 oraz E23G+E26), wykonywanie badan FFR i IVUS i zakladanie elektrod ezasowyeh w
Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej Szpitala Wolskiego dla paejenr6w Szpitala w godzinaeh
pomi"dzy 16.00 a 8.00 dnia nast"pnego (w dni powszednie) oraz pomi"dzy 8.00 a 8.00 dnia nast"pnego (w
soboty, niedziele, swi"ta i dni inne dodatkowe wolne od praey ustalone u Udzielaj~eego zam6wienia, dla
paejenr6w Szpitala Wolskiego w szezeg61nosci dla os6b b"dqeyeh swiadezeniobioreami w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w
publieznyeh.

P
I. Przyjlllujqey zalll6wienie zobowi~zuje si" do udzielania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~ I,
obejmuj~eyeh wykonywanie ezynnosci diagnostyelOo - leczniczych konsultacji i wymienionyeh w tym
paragrafie zabieg6w, w dniach okreSionyeh w harmonogramie, spo~dzanym wedlug wzoru
stanowi~eego Zal~cznik nr I do niniejszej UIllOWY,spo~dzanym na okresy miesi"elOe w formie
pisemnej, ustalonym przez Ordynatora Oddzialu kardiologieznego lub inn~ osob~ wskazan~ przez
Udzielajqcego zamowienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6ryeh mowa w ust. I i 2 niniejszego paragrafu podlegaj~ kaidorazowo zatwierdzeniu
przez osob" wskazan~ przez Udzielajqeego zam6wienia, przed rozpoez"ciem miesi~ea kt6rego dotyc~.

3. I'rzyjmujqC)' zam6wienie zobowi~zany jest do peloienia dyzur6w zar6wno w dni roboeze, niedziele, dni
swiqteclOe. Przy ustalaniu harmonogram6w Udzielajqey zam6wienia, reprezentowany zgodnie u ust. I
przez Ordynatora Oddzialu kardiologiclOego, zapoznaje si" ze stanowiskiem Przyjmujqeego
z:lm6wienie, a nast"pnie podejmuje ostateczn~ decyzj" dotyc~c~ harmonogramu i wyznacza w nim dni
pelnienia dyiur6w. Odmowa wykonania dyiuru przez Przyjmujqeego zam6wienie moie bye ulOana za
stanowi ratllce naruszcnie warunk6w umO\\!y i uprawniajqce Udzielaj~cego zam6wienia do rozwi'lzania
niniejszej umowy bez zacho\'I"aniaokresu wypowiedzenia.

p
I'rzyjmuj~ey z:lm6wienie zobowiqzuje si" do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ I nlmeJszej umowy
i oswiadcza. ii wykonywae je b"dzie z zaehowaniem naleiytej starannosei. zgodnie z posiadanq wied~

Strona I l7



medyczn~ i standardami post~powania obowi'!Zuj~eymi w zakresie kardiologii, na zasadaeh wynikaj~eyeh
z ustawy 0 zawodaeh lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. OZ. U. z 2019 r., poz. 537 z pMn. zm.), ustawy
o dzialalnosci leezniezej (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 2190 z pMn. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki
zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh (tekst jedn. Oz. U z 2018 r., poz. 1510 z p6in. zm.).
ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Praw Paejeota (Oz. U. z 2017 r., pOZ. 1318 z p6in. zm.). ustawy 0
oehronie danyeh osobowyeh (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pMn. zm.) i innyeh przepisow
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 Prz)'jmujqeego zamowienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szezegolnosei w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej
Szpitala Wolskiego przy uzyciu sp"';tu medyeznego oraz aparatury medyeznej, ktoryeh obsluga jest mu
znana! z ktorymi zostal zapoznany przez Udzielaj~eego zomowienia najpMniej w dniu rozpoez~cia
udzielania swiadezen", stanowi~eyeh wlasnose Udzielojqee~o zamowienio. Sprz~t i aparatura spelniaj~
wymagania niezb~dne do wykonywania swiadezen obj~tyeh niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zuje si~ do korzystania z pomieszezen oraz sprz~tu
i aparatury medyeznej. nale~eyeh do Udzieloj~eego zamowienio, zgodnie z ieh przeznaezeniem i w
celaeh okreSionyeh w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~ey zamowienie zobowi'!Zuje si.; do ponoszenia kosztow napraw sprz~tu medyeznego
nale~eego do Udzielaj~cego zomowienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionyeh przez
Przyjmuj~eego zamowienie.

~5
I. Umowa zostaje zawana na ezas okr.slony od dnia r. do dnill r.
2. Udzielaj~cy zamowienia dopuszcza mozliwosc przedluzenia ww. okresu nie dluzej niz 0

kolejnl' rok, 0 He zaistniej~ przeslanki v"l'nikaj~ce z przepisow ustawl' 0 dzialalnosci leczniczej.
Przedluzenie wymaga spofUldzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy, podpisanego przez
obie Stronl', pod rygorcm niewaznosci.

~ 6
I. Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezen

zdrowotnyeh wskazanyeh w umowaeh zawanyeh przez Udzielaj~eego zamOwienio z Narodowym
Funduszem Zdrowia i innymi podmiotllmi oraz przepisaeh i zasadaeh obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~ce~o
zamowienio, z ktorymi to zasadami zostal zapoznany.

2. Na ~danie Udzielaj~eego zamowienia Przyjmuj~ey zllmowienie zobowi~zany jest do przedstawienia
dokumentOw wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia
umowy przez UdzielajIlcego zamowienia.

P
I. Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zuje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz

dokumentaeji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi~zuj~eymi w podmiotaeh leezniczyeh
nie b~d~eych przedsi.;biorcami oraz przepisami i zasadami obowi~zuj~eymi u Udzielajqeego zomowienio,
w tym z uzyeiem systemu informotyeznego Szpitala Wolskiego, w tym dotye~eymi proeedur zwi~zanych
z oehron~ danyeh osobowych.

2. Zleeenia na badanie diagnostyczne i transpon. jako eZese dokumeotacji medycznej, bed~ wystawiane
przez Przyjmuj~eego zomowienie, wedlug zosad obowi~zuj~cyeh u Udzielaj~ee~o zomowienia, z
ktorymi Przyjmuj~ey zomowienie zostal zllpoznany.

~8
I. za kaZd~ godzine realizaeji przedmiotu zamowienia w dni roboeze oraz w soboty, niedziele, swieta i inne

dodatkowe dni wolne od pracy ustalone u Udzielaj~cego zamowienill w tym ezas wykonywllnill
koronarografii i angioplastyki oraz pozostalyeh swiadezen, wskazanyeh w ~ I umowy, Przyjmuj~eemu
zamowienie przysluguje wynagrodzenie miesieeznie w kwoeie stanowi~eej i10czyn Iiczhy godzin
realizacji przedmiotu zam6wienia - zgodnie ze sprawozdaniem. 0 kt6rym mowa w ~ 10 - przez SIQlt'kr:a

jednq godzinf w wysokosci , zl brutto (slownie: zl). z zastrzezeniem ~ 9 umowy.
2. Oodatkowo. w przypadku zaistnienia wskazan medyeznyeh do wykonania w trybie naglym zabiegow,

o ktorych mowa w ~ lust. 2, wynagrodzenie za ich wykonanie przez Prz)'jmuj~eego zllmowienie,
wynosi: zl brutto (slownie: zlolyeh bruno) - za wykonanie 1 koronllrografii (w ramach
JOP EIO - E15) oraz zl brutto (slownie: zlotych bruno) za wykonanie
I angioplastyki (w ramaeh JOP Ell - E 15 oraz E230 - E26), z uwzglednieniem ust. 3.

3. Za wykonanie badania koronarografii wraz z badaniem FFR lub IVUS Przyjmuj~eemu zamowienie
przysluguje wynagrodzenie zwiekszone 0 kWOle 130,00 zl.

Strona 2 z 7



4. Zaplata wynagrodzenia za wykonane. na rzeez danego paejenta zarowno uprawnionego do bezplatnyeh
swiadezeti, jak rownie;; nieuprawnionego, zabiegi koronarogralii i angioplastyki dokonywana jest na
zasadaeh okrdlonyeh przez NFZ dla finansowania wskazanyeh swiadezeti, tj. wyl~eznie za jeden zabieg
podlegaj~ey refundaeji, tzw. zabieg wiod~ey.

5. Szaeunkowa wartose umowy w okresie jej obowi~zywania. wskazanym w ~ 5 ust. I umowy,
uwzgl~dniaj~ca przewidy\",'ane zapotrzebowanie Udzielajijcego zam6wienia na wykonywanie
koronarogralii (srednio nie wi.eej ni;; 6 miesi.eznie) oraz angioplastyki wietieowej (srednio nie wi.eej
ni;; 10 miesi.eznie), nie mo;;e przekroezye kwoly' zl brulto
(slownie zlotyeh bruno), z zastrze;;eniem ~ 9 ust. 3.

6. Nale;;nosei z tytulu realizaeji umowy za okres sprawozdawezy Udzielaj~ey zamowieni. wyplaea, za
miesi~e poprzedni. w terminie do 14 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmuj~eego zamowienie faktury
wraz z z.twierdzonym sprawozdaniem, 0 ktorym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dost.rezenia faktury
wraz ze sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezent.~ K.neelarii Glownej Szpitala Wolskiego.

7. Nale;;nose za wykonane swiadezenia zdrowotne lOstanie przekazana Przyjmuj~eemu zamowienie na
jego raehunek b.nkowy wskazany n' fakturze. Za dzieti zaplaty ulOaje sic dzieti obci~;;enia raehunku
bankowego Udzielaj'leego zamowienia.

~9
I. Przeei.tna maksymalna ilose godzin przeznaelOnyeh na realizaej. przedmiotu umowy, tj. na udzielanie

swi.dezeti zdrowotnyeh zarowno w dni powszednie jak rownie;; w soboty, niedziele i swi.ta. w stosunku
miesi~cznym. nie powinna przekroczyc 40 godzin.

2. Minimalna ilose godzin przelOaezona do realizaeji w danym miesi~eu uzalelniona jest od potrzeb
Udzielaj~eego zamowienia wynikaj~eyeh z organizaeji funkejonowania komorki organizaeyjnej Szpitala
Wolskiego ustalonej na dany miesi~e, w ktorej realizowane s~ swiadezenia b~dz zmniejszeniem srodkow
finansowyeh uzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnikow. W sytuaejaeh opisanyeh w niniejszym ust.pie
Udziel.j~cy zamowlenia uprawniony jest do nie wyznaczenia Przyjmuj~cemu zamowienie, w
miesi~eu, w ktorym nie wyst~pi zapotrzebowanie, dYluru 0 kt6rym mowa w ~ I umowy.

3. Udzielaj'ICY zamowicnia mOle powierzye Przyjmuj~cemu zamowienie wi.ks~ ilose swiadezeti
obj.tyeh niniejs~ umow~ skutkuj~eyeh zwi.kszeniem liezby godzin wskazanyeh w ust. I oraz
zwi.kszeniem wartosci umowy. 0 ktorej mow. w ~ 9 ust. I. w ramaeh srodkow pieni.lnyeh
przeznaelOnyeh na ieh sfinansowanie, poehod~cyeh z NFZ lub od innyeh platnikow, jednak nie wi.eej
nil030%.

~ 10
I. Przyjmuj~ey zamowlenie zobowi~zany jest do skladania miesi.elOyeh sprawozdati z Iiezby wykonanyeh

koronarografii oraz angioplastyk oraz z Iiezby godzin przelOaezonyeh na realizacj. przedmiotu umowy
wg wlasciwyeh wlOrow stanowi~eyeh zal~elOik nr 2 oraz zal~elOik nr 2' do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania. 0 ktoryeh mowa w ust. I sklad.ne s~ po zakotiezeniu miesi~ea kalendarzowego omz po ieh
zatwierdzeniu. Sprawozdani •. po werytikaeji przepraeowanyeh godzin oraz wykonanyeh koronarogratii
i angioplastyk - z uwzgl.dnieniem kwalifikaeji wykonanyeh proeedur do odpowiednieh grup JGP,
zatwierdza Ordynator Oddzialu kardiologieznego lub inny praeownik wskazany przez Udzielaj~eego
zamowienia.

3. Sprawozd.nie. 0 ktorym mowa w ust. I tj. liezby koronarogralii i angioplastyk wykonanyeh przez
I'rzyjmnj~eego zamowienie w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej w ramach umowy
zawartej przez Szpital Wolski z NFZ lub platnikami innymi nil NFZ, werytikowane i zatwierdzane s~
dodatkowo przez Sekcj. Rozliczeti Using Med)'czn)'ch nie wczesniej nil w terminie 5 dni od
zakoticzenia, miesi~ca w ktorym re.lilOwane byly swiadezenia.

4. Sprawozdania po ieh werytikacji i potwierdzeniu. stanowi~ podstaw. do ulOania uslugi za zrealizowan~
i wystawienia faktury przez Przy'jmnj~cego zajmuj~cego.

~Jl
Prz)'jmuj~c)' zamowienie zobowi~zuje sic do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~cego zamowienia, Narodowy Funduszu Zdrowia,
inne uprawnione organy oraz udost.pnienia wszelkich danyeh i informacji niezb.dnyeh do
przeprow.dzenia kontroli.

2) udzialu w szkoleniu z zakresu stosowania przymusu bezposredniego organilOwanym przez
Udzielaj~eego Zllmowieni. w terminie 3 miesi.ey od rozpoczecia obowi~zywania umowy. Za udzial
w szkoleniu dodatkowe wynagrodzenie nie przysluguje,

3) noszenia imiennych identytik.torow przekazanych przez Udzielaj~cego zamowienie w zwi~zku
z niniejsz~ umow~ i re.lizacji pozostalych obowiqzkow dotye~eyeh identytikatorow okrdlonyeh
w akt.eh wewn.trznyeh Szpitala Wolski ego.

4) przestrzegania procedur obowi~zujqeych u Udzielaj~eego zamowienia zwi¥3nych z wykonywaniem
swiadezeti zdrowotnych i prowadzeniem dokumentaeji medyclOej.
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Przyjmuhey zamowienie nie moie,
I) prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalno,ei wykraezaj~cej poza zakres umowy chyba, ie inne zadania

zostaly powierzone Przyjmuj~eemu zamowienie odr~bn~ umow~ z Udzielajqcym zamowienie,
2) nie moie prowadzic dzialalno,ci konkurencyjnej wobec dzialalno,ci statutowej prowadlOnej przez

Udzielaj~eego zamowlenia.

~ 13
Udzielaj~ey zamowienia zobowi~zuje si~ zabezpieczyc obslug~ piel~gniarsk~ oraz administracyjn~
i gospodarc~ w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 14
Przy realizacjl zadan obj,tych niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zamowienie lObowl~zany jest do wspolpracy
z personelem medycznym zatrudnionym przez Udzielajqcego zamowienia.

~ 15
I. l tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowledzialnosc solidarn~.

2. Przyjmuj~ey zamowienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn le~cych po jego
stronie, a w szczegolno,ci wynikaj~cych z:
I) niewykonania lub nieprawidlowego wykonania ,wiadczenia zdrowotnego,
2) nlewykonania lub niewla,ciwego wykonania obowi~zkow wynikaj~cych z ninlejszej umowy,
3) nieprawidlowego wystawiania recept podlegaj~cych refundacji przez Narodowy Fundusz ldrowia.
4) przedstawienia danych stanowi~cych podstaw, rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
5) nle prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposob nleprawidlowy

i niekompletny,
6) braku realizacji zalecen pokontrolnyeh,
7) nieprawidlowego wprowadzania danyeh zwi~zanych z realizacjq procedur, a wymaganych przez NFl.

3. Udzielaj~e)' zamowienia uprawniony jest do ~dania od Przy'jmuj~eego zamowienie pokrycia szkody
wyr~dlOnej niewykonywaniem lub niewlaSciwym wykonywaniem przez Przyjmujqeego zamowienie
niniejszej umowy, w tym m.in. kosztow ,wiadczen nieoplaconych przez NFl lub innych platnikow z tego
t)'lulu oraz kar umownych i obowi~zkow odszkodowawczych naloionych na Udlielaj~eego zamowienia
przez NFl lub innych platnikow w umowach zawartych z Udzielajqeym zamowienia.

~ 16
Przyjmujqey zamowienie zobowiqzany jest do:

I) zloienia kopii polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj~cej szkody b,dqce
nast~pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych alba niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
,wiadczen zdrowotnych - zgodnie z art. 25 USI. I pkt. I ustawy 0 dzialalno,ci leczniczej oraz
Rozpor~dzenia Ministra Finansow z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowi~zkowego
ubezpieezenia odpowiedzialno,ci cywilnej podmiotu wykonuj~cego dzialalnosc lecznic~ (Dz. U. Nr
293, poz. 1729), najpo:zniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 0 ile powyiszy dokument nie
zostal dol~czony do formularza oferty,

2) utrzymywania przez caly okres obowi~zywania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz
warto,ci ubezpieczenia okre"onych w przepisach, 0 ktorych mowa w pkt. I,

3) przedloienia za,wiadczenia lekarza medycyny pracy dotyc~cego uprawnlen zwi~zanych ze
,wiadczeniem 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 ,wiadczen zdrowotnych oraz przedloienia Udzielajqeemu
zamowienia dokumentu potwjerdzaj~cego zlozenie wniosku 0 w/w wpis w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, pod rygorem rozwi~zania umowy. 0 ile powyiszy
dokument nie lOstal dol~czony do formularza oferty.

~ 17
I. W zwi~zku z udzielaniem swiadczen zdrO\\iotnych obj~tych zarn6wieniem Przyjrnujqcy zamowienie

zobowi~zany jest do wydawania pacjentom zaswiadczen 0 czasowej niezdolnosci do pracy oraz
wystawiania recept zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach praw3.

2. Receply wystawiane pacjentom w zwi¥ku z wykonywaniem ,wiadczen obj~tych niniejs~ umow~
spor~dzane s~ na drukach udost~pnianyeh przez Udzielaj~eego zamowienia.

~ 18
I. Dla eel6w zwi~zanyeh z realizacj~ niniejszej umowy Udzielajqey zamowienia upowainia Przyjmuj~cego

zamowienie do przet\\'arzania danych osobowych pacjent6w. obejmuj~cych dane wyszczeg61nione w
rozpo~dzeniu Ministra ldrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzaj6w. zakres6w i wzorow
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., po'. 2069) oraz ustawie
o ,wiadezeniach opieki zdrowolnej finansowanych ze ,rodkow publicznych (teksl jedn. Dz. U z 2018 r.,
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paz. 1510 z p6in. zm.), kt6re to dane Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ przetwarzae zgodnie z
wskazanymi wyzej przepisami oraz przepisami dotyc~cymi ochrony danyeh osobowyeh. Przetwarzanie
danyeh obejmuje prowadzenie dokumentaeji zwi~zanej z udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh w formie
papierowej i elektronieznej. Przetwarzanie danych w formie elektronicznej maze bye dokonywane przez
Przyjmuj~cego zam6wienie wyl~eznie na sprz~eie informatyeznym nale4eym do Udzielaj~cego
zam6wienia oraz w ramaeh posiadanego przez niego systemu informatyeznego. Przyjmuj~cy zam6wienie
ponosi odpowiedzialnose za naruszenie zasad zwi~zanych z przetwarzaniem udost~pnionych danyeh
osobowyeh wynikaj~e~ z przepis6w reguluj~eyeh zasady oehrony danyeh osobowyeh.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie oswiadeza, ze znany jest mu fakt, iz trese niniejszej umowy, a w szezeg61nosci
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informaej~ publiezn~ w rozumieniu art. I ust. I
ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. a dost~pie do informacji publieznej (Oz. U. z 2018, poz. 1330 z p6in.
zm.), kt6ra podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 3 i4.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie wyraza zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, a kt6rej mowa w ust. 2,
zawanyeh w niniejszej umowie dotyc~cych go danych osobowych w zakresie obejmuj~eym imi~ i
nazwisko, a takze inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

4. Ze wzgl~du na tajemnie~ przedsi~biorey udost~pnieniu, 0 kt6rym mOwa w ust. I, nie b~d~ podlegaly
informaeje .

5. Dla eel6w zwi~zanyeh z realizacj~ umowy Udzielaj~cy zam6wienia udost~pnia Przyjmuj~eemu
zam6wienie dane osobowe personelu zatrudnionego w ODiTW w zakresie wynikaj~eych z przepis6w
reguluj~eyeh zasady prowadzenia dokumentaeji medyeznej. Przetwarzanie danyeh przez Przyjmuj~eego
zam6wienie podlega przepisom dotye~eym oehrony danych osobowyeh, kt6ryeh Przyjmuj~cy
zobowi~zuje si~ przestrzegae pod rygorem odpowiedzialnosei wynikaj~eej z tych przepis6w. Dane
personelu mog~ bye przetwarzane wyl~eznie na sprz~cie informatyeznym nale4cym do Udzielaj~cego
zam6wienia.

~ 19

Nie stanowi naruszenia warunk6w umaw)' nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie z harmonogramem
przez Przyjmuj~cego zam6wicnie, w przypadku niezdolnosei do wykonywania swiadezen spowodowanej
ehorob~, udokumentowanej zaswiadezeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~cy zam6wienie niezwloeznie
powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~eego zam6wienia,

~ 20
Udzielaj~C)' zanulwienia uprawniony jest do odsuni~eia Przyjmuj~eego zam6wienie ad wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh, na ezas przeprowadzenia post~powania wyjaSniaj~eego, w przypadku gdy do
Udzielaj~cego zam6wienia wplynie skarga lub zastrzezenie dotye~ee sposobu wykonywania, przez
Przyjmuj~eego zam6wienie, swiadezen zdrowotnych obj~tyeh niniejs~ umow,," w tym zwi~nych
z prowadzeniem dokumentaeji medyeznej b~dt przekazywaniem danych wymaganyeh przez NFZ.

pI
Umowa ulega rozwi~zaniu w nast~puj~cyeh przypadkaeh:

I) z uplywem ezasu, na kt6ry zostala zawana,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadezenia kazdej ze Stron z zaehowaniem 2 miesi~eznego okresu wypowiedzenia bez

podawania przyezyny,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wicnia z zachowaniem I tygodniowego okresu

wypm'Y'iedzenia z przyczyn stanowi'Jcych naruszenie warunk6w umawy, lei.qcych po stronie
Przyjmuj~ccgo zam6wienie, a dotye~eyeh:
a. ograniezenia dost~pnosei swiadezen, zaw~zenia ieh zakresu lub ieh niew!asciwej ilosci ijakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umow~ terminie wymaganyeh sprawozdan i

informaeji;
e. uzasadnionyeh skarg paejent6w, uznanyeh przez Udzielaj~ecgo zam6wienia zgodnie

z proeedurami przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, jesli zwi~zane s~ one z naruszeniem postanowien
niniejszej umowy lub przepis6w prawa reguluj~eyeh zasady wykonywania swiadezen
zdrowotnych.

5) w wyniku oswiadezenia Udzielaj~cego zam6wienia z zaehowaniem I miesi~eznego okresu
wypowiedzenia, jezeli Przyjmnj~cy 7.am6wicnie narusza inne, niz wskazane w pkt. 4) postanowienia
umawy. istotne dla zapewnienia pra\.\'idlowej realizacji przedmiotu zam6wienia.

6) \\o'yniku oswiadczcnia Udziclajqcego zam6wienia z zachowaniem I miesi~cznego okresu
wypowiedzenia, jezeli nast~pi~ 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 zastqpilo wyezerpanie wanosei umowy.
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p2
I. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym. jezeli Przyjrnuj'lcy zamowienie ra1;}conarusza istotne postanov,:ienia umowy, tj.:
I) ulracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowi¥ki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeciij bez zgody

Udzielaj~cego zam6wienia,
3) nie dotrzymal waronk6w okreslonych w 9 16 ust. 1.2,3 i 4 umowy.
4) odm6wil wykonania swiadczenia lub naroszyl obowiijzek wynikajijcy z 9 2 ust. 3 umowy i odm6wil

pelnienia dyzuru,
5) ra~co naroszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umO\,y.

2. Za ra~ce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy. 0 kt6rych mowa w ust. I pkt. 4 ulOaje
si, naroszenie obowiijzk6w wynikajijcych z 9 2 ust. 4 niniejszej umowy. a takze w przypadku naroszenia
93 i 9 18 ust. I umowy, kt6rych Przy'jmuj~cy zam6wienie nie zaniechal naroszac pomimo otrzymania
od Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do zaprzestania naruszenia lub natychmiastowe
zaniechanie naruszenie obowi<tzk6w jest niezb~dne dla zapewnienia bezpieczenstwa pacjent6w.

p3
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odstijpienia od umowy w przypadku, w kt6rym ulegnie
rozwi~zaniu umowa zawarta przez Udzielaj~cego zam6""'ienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 odstijpieniu od umowy Udzielaj~cy zam6wienia zlozy Przyjmuj~cemu zam6wienic na
pismie. niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

p4
Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwiijzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym. w przypadku ra~cego naroszenia postanowien niniejszej umowy dotyc~cych wyplaty
wynagrodzenia. 0 kt6rym mowa w 9 8 ust. I - 5. tj. zwloki w jego wyplacie przekraczaj~cej 30 dni. po
uprzednirn wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Udzielajl:.}cego 7.amowienia 0 stwierdzeniu pO\l.:stania
zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

925
I. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umow~ majij zastosowanie m,;n. Kodeks cywilny. przepisy

powolane w niniejszej umowie oraz art, 304' Kodeksu pracy.
2, Realizacj~ obowiijzk6w wynikajijcych z art, 304' Kodeksu pracy zapewnia I'rzY'jmuj~cy' zam6wienie.

926
Umow, spor~dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach. po jednym dla kazdej ze Stron.

927
Zmiany do umowy dokonywane sij w fonnie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci,

928
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umO\,y. kt6rych nie uda si~ zalatwic polubownie. rozpatruje Sijd
powszechny wlasciwy dla siedziby Udzielaj~cego zam6wienia .

• niepotrzebne zosianie skreSione

Przyjmuj~cy zam6wienie: Udzjelaj~cy ,.am6wienia:

KLAUZULA lNFORIlfACYJNA:
Zgodnie: arl. /3 us!. I Ogo/nego Rozpor:qd:enia 0 Ochronie Danych (ROOD) injormujemy. :e:

I. adminislratorem danych osobowych Pl7Jimujqcego Zamowieniejesl Szpital Wolski ;m. dr Ann)' Gostynskiej
Samodzielnego Public=nego lakJadu Opieki ldrowolnej w Wars:awie. adres: ul. Kaspr:aka J 7, 01.2/ J Warszawa:

2. administrator wyznaczy/ Inspektora Dehrany Danych. : klorym mogq sir Panstwo kontaJaowac w sprawach
pr=etwarzania /'ansrn'o danych osobov.ych :0 posrednicf»'em poc=ty elektronic:nej: kancelaria@wolski.med.p/:

J. administrator brdzie pr=etwarzai Panstwa dane osobowe no podstawie arlo 6 usl. J lit. b) RODO. II przetwar:anie
jest nie:bfdne w celu wykonania umowy. ktorej stronqjest osoba. ktorej dane dotyc=q. lub do podjfcia d=ialan na
tqdanie osoby. ktorej dane dotyc=q. pr:ed zawarciem umo'\1.Y;
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.J. dane osobowe mogq bye udostfpnione innym uprawnionl'm pOOmiotom, no podstawie przepisow prawa, a tace no
r=ec: pOOmiotow, z ktor)"mi administrator zawarl umowf powier=enia pr:etwar:ania danyell w =wiqzku : realizacjq
uslug no r:ecz administratora (np. kancelariq prawnq, dostawcq oprogramowania, :ewnftrznym audytorem,
zleceniobioreq swiade:qel'm uslugf z :akresu oehronl' danyeh osobowyeh):

5. administrator nie zamierza pr:eka:ywae I)anstwa danyeh osobowych do panstwa tr:eciego lub organizacji
mifdzynarodowej:

6. majq Pahstwo prawo u:yskae kopif sa'oich danyeh osobowych w sied:tbie administratora.

Dodatkowo :godnie : art. J 3 usl. 2 RODO informujemy, :e:
I. Panstwa dane osobowe bfdq przechowywane do momentu uplywu okresu przedawnjenia wl'nikn}qcego = ustawy z

dnio 13 kwietnio /96./ r. Kodeks c)'Wi/ny;
2. pr=ysluguje Panstwu prawo dost(pu do treSci swoich danl'eh. ieh sprostowonia lub ogranic:enia przetwarzania, a

tak::eprawo do wnjesiento sprzeciwu wobee przetwarzania, prawo do przeniesjenia danyeh ora: prawo do
wniesienia skargi do organu nad:orc:ego;

3. podanie danyell osobow.vch}est dobrowolne,jednak::e niezb(dne do :awarcia umowl'. Konsekwenejq niepodania
dan)'eh osobowych brdzie brak reaUzae}i umowl':

./. administrator nie podejmuje decy:}i w spos6b :automaty:owany w oparciu a Pans twa dane osobowe.

dala ipod pis PrlJ'jlllujqcego
ZllIlIowieltie
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Zalqc:nik nr I do umolry na udzielanie
specjalistyc:nych iwiadczen :drowotnych w
:akresie kardiologii inwazyjnej

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

m ics illC•••••••••••••••••••••••fOk .

(imi~i nazwisko Ickarza)

DZIEN ODGODZINY' DO GODZINY' SUMA GODZIN W DANYM DNW"

Razcm:
wp's obcJrnuJe wylqczme peine godziny lub 0.5 godz.

piecz~ci podpis lekarza piecz~c i podpis osoby zatwierdzaj~cej



Za/qc:nik nr 2 do IImowy na ud:ielanie
specjalistyc:nych swiadc:en :drowotnych w
:akresie kardiologii irm'Q...)Jjnej

MIESI~CZNE SI'RA WOZDANIE Z RODZAJU UDZIELANYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

m ies illc ..•.......•................. ro k .

.....................................................................................................................................
(imi~i nazv."iskolekarza)

NR KSI~GI GLOWNEJ RODZAJ GRUPAJGPDATA PACJENTA WYKONANEGO ZAUIEGU.I

Rodzaj wykonancgo zabiegu Cen" jcdnoslkow" za zabieg: lIose wykonanych zabicgow w
w grupic JGP: micsiacu snmwozdawczvm:

Czy uzupelniono dokumc"l"cj~ mcdyczn'l: 0 - lak I 0 - "ic •• I

wJ _ ,wlet.}' wpisac odpowledni :.abieg w grupie JGP prz.rpadku wykonania bm/mria FFR. IVUS. flak/uria pnegrody dodae slo.'IOwnq
;n/ormllcjr

•••.;r) _ :'lIzm'L", •.rc odpow;edn;e

Podpis i pieczc;c lekarza Podpis i piccl.ltc osoby l.3t",."ierdzaj'lcej Podpis i pieczlfc pracownika Sekcji
Rozlicleli Uslug Medycza



Zalqcznik nr ]/ do umowy no ud:ielanie
specjalistycznych swiadczen zdrowolnych w
:akresie kardi%gii inwazyjnej

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z LICZBY GODZIN REALIZOW ANYCH W
RAMACH PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

(dni powszcdnie oraz sobota, niedziela, swierto)

m icsiq c ro k .

...................................................................................................................
(imilf i nazwisko lekarza)

DZIEN OD GODZINY' DO GODZINY' SUMA GODZIN W DANYM DNW"

Razem godzin:
I "'"PISobeJrnuJc wyl(lcZJllc pelne godzmy Iub 0.5 godz.

ezy uzu(lclniono dokumentaej~ lIIedyezu,!: 0 - tak I 0 - nic •• )
• .J _ zaZJlac~'c odpowietlJlie

piecz~c i podpis lekarza piecz~c i podpis osoby zatwierdzajljcej


