
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 131/2019

z dnia 06.06.2019 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN

ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU KARDIOLOGII WYKONYWANYCH W OSRODKU
DIAGNOSTYKI I TERAPII WEWNt\TRZNACZYNIOWEJ SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POST ANOWIENIA 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 wewnijtrznaczyniowej Szpitala Wolskiego, zwane dalej "Szczegolowymi
warunkami konkursu ofert" lub "SWKO" okreslajij m. in.:

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

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

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

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0
dzialalnosci leczniczej (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 2190 z potn. zm.), art. 140, art. 141, 146 ust. I,
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 pom. zm.) oraz zarzijdzenia Oyrektora Szpitala Wolskiego 131/2019 r. z dnia 06.06.2019 r.
w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie calodobowych specjalistyeznych swiadczen
zdrowotnych w zakresie kardiologii wykonywanych w Osrodku diagnostyki i terapii
wewnijtrznaczyniowej Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie
swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zarzijdzeniem.

4. Udzielajijcy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuniycia terminu skladania ofert, uniewaznienia postypowania konkursowego oraz przesuniycia
terminu rozstrzygniycia postypowania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez
oferenta.

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

6. lIekroc w "Szczegolowych warunkach konkursu ofert" oraz w zalijcznikach do tego dokumentu jest
mowao:
I) Ofcrcncic - to rozumie siy przez to podmiot, 0 ktorym mowa art. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia

20 II r. 0 dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonujijcy dzialalnosc leczniczij w
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 ktorej mowa w ustawie 0 dzialalnosci
leczniczej.

2) Udzielaj'lcym zamowicnia/ Zamawiaj'leym - rozumie siy przez to Szpital Wolski im. dr Anny
Gostynskiej Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu ofcrty - rozumie siy przez to obowiijzujijce formularze ofert przygotowane przez
Udzielajijcego zamowienia stanowiijce zal'lczniki lIr 3 do zarzijdzenia wskazanego w pkt. 3
"Postanowien ogolnych";

4) przcdmiocic konkursu ofcrt lub swiadczcniach zdrowotnych - rozumie siy przez to swiadczenia,
o ktorych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
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publicznych, opisane w Rozdziale II ust. 1 niniejszego SWKO, wykonywane w szczegolnosci na
rzecz pacjentow byd~cych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych ;

5) umowie - rozumie siy przez to wzory umow opracowane przez Udzielaj~cego zamowienia,
stanowi~cy zal~cznik nr 4 do zarz~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnych".

Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTI<;POW ANIA KONKURSOWEGO

I. Przedmiotem zamowienia jest realizacja calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych
z zakresu kardiologii wykonywanych w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej Szpitala
Wolskiego, polegaj~cych na udzielaniuw Osrodku diagnostyki i tempii wewn~trznaezyniowejSzpitalaWolskiego
ealodobowyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh, wehod~eyeh w zakres tzw. "oslrego dy!uru
hemodynamieznego",na kt6re skladaj~si~m. in.:
a) badania koronarografii (w ramachJGP: E1O-E/5):
b) angioplastyka wiencowa (w ramach JGP: Ell- E/5 oraz E23G-E26);
c) badania FFR, lVUS;
d) zakladanie elektrod czasowych;
e) podejmowanie w czasie pelnienia dyzuru czynnosci diagnostyczno - leczniczych i udzielanie

konsultacji zwi~zanych z realizacj~ swiadczen w trybie dyzurowym.
Czas przeznaczony na pelnienie opisanych wyzej "ostrych dyzurow hemodynamicznych" przypada na
godziny pomiydzy 16.00 a 8.00 dnia nastypnego (w dni robocze od poniedzialku do pi~tku) oraz
pomiydzy 8.00 a 8.00 dnia nastypnego (w niedziele, swiyta oraz soboty lub inne dodatkowe dni wolne od
pracy ustalone u Udzielaj~cego zamowienia) i okreslany jest w sporz'ldzanych na okresy miesiyczne
harmonogramach, stosownie do potrzeb Udzielaj~cego Zamowienia, 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
30 czerwca 2019 r. do dnia 30 czenvca 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 objyta zamowieniem, realizowana na zasadach opisanych we wzorze umowy,
wynosi przeciytnie w miesi~cu: 80 godzin.

4. W celu zapewnienia wyczerpania liczby godzin wskazanych w pkt. 4, w wyniku przeprowadzonego
postypowania konkursowego zostanie Udzielaj'lcy zamowienia przewiduje wybor 2 najkorzystniejszych
ofert zjednoczesnym zastrzezeniem wyboru ofert zawieraj~cych propozycje cenowe znajduj'lce pokrycie
w wielkosci srodkow przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamowienia.

5. 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 Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ) na swiadczenia zdrowotne w
rodzaju leczenie szpitalne, w szczegolnosci dotyc~cych hospitalizacji kardiologicznej, z ktorymi
oferent moze siy zapoznac w siedzibie Udzielaj~cego zamowienia.

6. Udzielaj~cy zamowienia, uwzglydniaj~c warunki realizacji zamowienia zawarte w zlozonych ofertach,
zastrzega sobie prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych z oferentami wylonionymi
w wyniku niniejszego postypowania konkursowego, maksymalnej i minimalnej ilosci godzin
przeznaczonych do realizacj i przedmiotu zamowienia, przypadajljcych do wykonania przez danego
oferenta.

RozdziallIl. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
I. Oferty sklada oferent posiadaj'lcy prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~cy odpowiednimi
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postypowania konkursowego.
Ofcrcnci skladajljcy oferty zobowiljzani slj posiadac:
1) 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 realizacji zabiegow
kardiologii inwazyjnej,

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

2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w postypowaniu jest przedstawienie przez Oferenta wpisu w
rejestrze prowadzonym przez wlasciwll okn,gowll rady lekarskll 0 wykonywaniu dzialalnosci leczniczej
w formie indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 ktorej mowa
w przepisach ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

3. Oferta zloiona przez oferenta powinna bye kompletna, zloiona zgodnie z wymogami opisanymi w
niniejszych SWKO na formularzu udostypnionym przez Udzielajllcego zamowienia oraz zawierae
wszystkie wymagane oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza
ofertowego.

4. W niniejszym postypowaniu konkursowym niedopuszczalne jest zloienie ofert alternatywnych.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferent sklada oferty zgodnic z wymaganiami okreslonymi w "Szczegolowych warunkach konkursu

ofert" na formularzu udostypnionym przez Udzielajllcego zamowienia.
2. Liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesillcu przezjednego oferenta

nie powinna bye mniejsza nii: 16 godzin.
3. Przeciytna maksymalna liczba godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesillcu przypadajllcych

na jednego oferenta nie powinna przekroczye 40 godzin.
4. Oferenci ponosZlJwszelkie koszty zwillzane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
5. Oferta powinna zawierae wszelkie dokumenty i zalllczniki wymagane w "Szczegolowych warunkach

konkursu ofert".
6. Oferta winna bye sporZlJdzona w sposob przejrzysty i czytelny.
7. Oferty stanowi wypelniony formularz oferty wg zalllczonego wzoru wraz zalljcznikami wymienionymi w

formularzu oferty.
8. Oferty oraz kaidll zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
9. Strony oferty oraz miejsca, w ktorych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferen!. Poprawki mogll

bye dokonane jedynie poprzez przekreslenie bl"dnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego
zapisu poprawnego.

10. Oferent moie wprowadzie zmiany lub wycofae zloionll oferty. Zmiana oferty nastypuje poprzez zloienie
nowej ofcrty zawierajllcej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacjy 0 wycofaniu oferty zloionej wczesniej.
Wycofanie oferty nastypuje poprzez pisemne powiadomienie Udzielajllcego zamowienia 0 tym fakcie.
Zmiana oferty poprzez zloienie nowej lub wycofaniu oferty moze nastllpie nie pomiej jednak nii przed
uplywem terminu skladania ofert. Wymogi oznaczenia koperty opisane w pk!. 12 stosuje siy
odpowiednio.

11.Oferty wraz z wymaganymi zalllcznikami naleiy umidcie w zamkniytej kopercie opatrzonej napisem:
,,Kollkurs lIa ca/odobowe specjalistycZlle swiadczellia zdrowollle w zakresie kardi%gii w Osrodku
diugllos{vki i lerapii wewllqlrZllacl,Ylliowej Szpila/a IVo/skiego" i dostarczye do Dzialu Kadr i Szkolen
Szpitala Wolskiego pawilon 2, I piytro, pokoj lOa lub przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka
17,01-211 Warszawa.

Strona3 z 8



Strona" z 8

12. Udzielajllcy zamowienia zastrzega, ii nie jest moiliwe 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 Udzielajllcym zamowienia.

13. Oferta zloiona przez oferenta, z ktorym Szpital Wolski w okresie ostatnich pil;Ciu lat (Iiczony do dnia
zloienia oferty) rozwillzal umowl; na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie objl;tym
przedmiotem niniejszego Postl;powania w trybie natychmiastowym z przyczyn leiljcych po stronie
oferenta - podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. W celu uznania, ie oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowillzany jest dolllczye 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 Udzielajllcy zamowienia moze zailldac

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

4. Oferent jest zobowillzany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiotow wykonujllcych dzialalnosc
lecznicZlj w formic indywidualncj spccjalistyczncj praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofcrtl; sklada sil; w siedzibie Szpitala Wolski ego, Paw. II w pok. 10 a w terminie do dnia 10.06.2019 r.

do godz. 14.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania sil; z Oferentami ze strony Udzielajllcego zamowienia uprawniony

jest Dzial Kadr i Szkolen, tel. 022-38-94-888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERT J\
Ofercnt zwillzany jest ofertll do 45 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A
I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielajllcy zamowienia powoluje komisjl; konkursowll.
2. Szczegolowe zasady pracy komisji konkursowej i tryb Postl;powania okresla "Regulamin pracy Komisji

konkursowej" obowillzujllCY na podstawie zarzlldzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnych".
3. Czlonkiem komisji nie moie bye osoba podlegajllca wy1llczeniu z udzialu w komisji w przypadkach

wskazanych w "Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie koniecznosci wylqczenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 ktorych mowa w pkt. 3,

nowego czlonka komisji powoluje Udzielajqcy zamowienia.
5. Udzielajqcy zamowienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreslonym

w pkt. 3 0 He komisja konkursowa Iiczye bl;dzie, pomimo wy1llczenia jej czlonka, co najmniej trzy
osoby.

6. Udzielajllcy zamowienia wskazuje nowego przewodniczllcego, jesli wy1llczenie czlonka komisji
konkursowej dotyczy osoby pelniqcej tl; funkcjl;.

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisjl; konkursowll brakow formalnych w zlozonej ofercie, Komisja
konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na
zewnl;trznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.mcd.pl podajllc nazwl;
(imil; i nazwisko) oferenta, stwierdzonc w ofercic braki oraz ostateczny tcrmin ich usunil;cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacjl;
o odrzuceniu oferty na zewnl;trzncj stronic intcrnetowcj Szpitala Wolskiego pod adresem
www.wolski.med.pl wskazujllc nazwl; (imil; i nazwisko) skladajllcego odrzuconll ofertl; oraz przyczynl;

~
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odrzucenia oferty.
9. Pod adresem www.wolski.med.pl. Komisja konkursowa przedstawia informacjc; 0 wyniku

rozstrzygnic;cia postc;powania konkursowego.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTW ARCIA OFERT
Otwarcie zlotonych ofert nastliPi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konferencyjna
w dniu 10 czenvca 2019 r. 0 godzinie 14.30.

Rozdzial X. ZALOZENIA REALIZACJI UMOWY NA SWIADCZENIA Z ZAKRESU
KARDlOLOGII INWAZYJNEJ
1. Udzielanie swiadczen zdrowotnych stanowillcych przedmiot niniejszego postc;powania konkursowego

odbywae siC;bc;dzie we wskazanej na wstc;pie komorce organizacyjnej Zamawiajllcego. W przypadkach
wymagajllcych udzielenia pomocy medycznej ze wzglC;duna zagrotenie tycia pacjenta lub w innych
przypadkach wymagajllcych udzielenia pacjentowi natychmiastowej pomocy wynikajllcych z ustawy 0

zawodach lekarza i lekarza dentysty Przyjmujllcemu zamowienie moze bye powierzone wykonanie
swiadczenia (np. konsultacji) w innych komorkach organizacyjnych Udzielajllcego zamowienia.

2. W razie zaistnienia wskazan medycznych do wykonania zabiegu w trybie naglym Przyjmujllcy
zamowienie jest zobowillzany do niezwlocznego wykonania danego zabiegu wchodZllcego w zakres
danego pakietu, a w przypadku zabiegow realizowanych w ramach pakietu A na zlecenie Udzielajllcego
zamowienia - zgodnie z wymaganiami wynikajllcymi z kwalifikacji pacjenta do zabiegu i z
zachowaniem zasad okreslonych ustawll 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publicznych.

3. Wynagrodzenie dla Przyjmujllcego zamowienie zostanie wyplacone - na zasadach okreslonych we
wzorze umowy - za katdll godzinc; objC;tll realizacjll przedmiotu zamowienia oraz dodatkowo za
wykonanie poszczegolnych zabiegow z zastrzezeniem pkt. 4.

4. Wynagrodzenie, za wykonanie procedur zabiegowych, wyplacone bc;dzie Przyjmujllcemu zamowienie
wy11lcznie za zrealizowane, na rzecz danego pacjenta - zarowno uprawnionego do bezplatnych
.\wiadczen, jak rowniei nieuprmvnionego - tzw. swiadczenie wiodllce/zabieg wiodllCY,tj. za wy11lcznie
jeden zabieg podlegajllcy refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynikajllcy ze sposobu
rozliczania realizacji proccdur kardiologicznych opisanych w umowie zawartej przez szpital Wolski z
MOWNFZ.

5. Szacunkowa ilose zabiegow koronarografii przewidziana do realizacji w okresie zwillzania umowll
srednio miesic;cznie - 2.

6. Szacunkowa ilose zabiegow angioplastyki przewidziana do realizacji w okresie zwillzania z umowll
srednio miesic;cznie wynosi - 3.

7. Pozostale swiadczenia zdrowotne objc;te zamowieniem, tj. m.in. konsultacje, czynnosci diagnostyczno -
lecznicze zwillzane z pelnieniem dyturu, zakladanie elektrod czasowych, kontrole urzlldzen w ramach
elektroterapii, wykonywane sll w ramach odplatnosci za wynikajllcll z ustalonego harmonogramu katdll
podlegajllcll sprawozdawaniu godzinc; swiadczenia uslug, a w przypadku badania FFR i [VUS
odplatnosci opisanej we wzorze umowy.

Rozdzial XI. PROPONOW ANA PRZEZ UDZIELA.JJ\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA
CENA JEDNOSTKOWA

Uwaga! (kwoty nello Sllrownowatne z kwotami brullo ze wzglC;duna zwolnienie z podatku VAT)

I. Proponowana przez Udzielajllcego zamowienia maksymalna kwota naletnosci za wykonanie
swiadczen zdrowotnych objc;tych przedmiotem postc;powania - wynosi:
1) 70,00 zl nelto - za jednll godzinc; udzielania swiadczen zdrowotnych objc;tych przedmiotem

postc;powania konkursowego w przypadku wezwania do pelnienia tzw. "ostrego dyturu
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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 Udzielajljcego zamowienia w godzinach
pomic;dzy 8.00 a 8.00 dnia nastc;pnego, ktore to godziny objc;te slj obowiljzkiem sprawozdawania w
celu ich rozliczenia);

2) 110,00 zl nelto - za wykonanie jednej koronarografii,
3) 400,00 zl nelto - za wykonanie jednej angioplastyki,

2. Oferty zawierajljce ceny dla ust. 1 pkt. I -ponizej 50,00 zl nelto, dla ust. I pkt. 2- ponizej 90,00 zl nelto
oraz dla ust. I pktJ -ponizej 200,00 zl nelto uznane bC;dljza razljco niskie w stosunku do przedmiotu
zamowienia i bC;dljpodlegaly odrzuceniu.

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

4. Oferty zawierajljce propozycje cenowe przekraczajljce kwoty wskazane w pkt. I i 2 uznaje siC;za
nieodpowiadajljce wymogom formalnym i podlegajljce odrzuceniu.

5. Oferty zawierajljce ceny ponizej wskazanych cen minimalnych bC;dljuznane za zawierajljce cenc; raZljco
nisklj i bC;dljpodlegaly odrzuceniu.

Rozdzial XlI. KRYTERIA OCENY OFERT

Ad. 1. Doswiadczenic (D)
Komisja konkursowa dokonujljc oceny doswiadczenia oferenta bierze pod uwagc; liczbC;lat wykonywania
przez oferenta zabieg6w w zakresie kardiologii inwazyjnej.

Dokonujljc oceny doswiadczenia na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz oferty) Komisja
Konkursowa rz zna'e oferentowi od 1 do 3 kt. z odnie z nast u. c m schematem:
Liczba lat w kon ania zabie ow w zakresie kardiolo ii inwaz 'ne' Liczba unktow
~I~ I~.
6-10 lat 2 kt.
ow ze' 11 lat 3 kt.

W przypadku niepelnych lat kalendarzowych niepelne lata stazu pracy zaokrljgla siC;w dol. W przypadku
oferentow, legitymujljcych siC;stazem pracy ponizej 4 lat - Komisja konkursowa z kryterium doswiadczenie
przyznaje 0 punktow.

Ad. 2. Cena (C)
Komisja Konkursowa dokonujljc 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:

X=
(2 x PCK) + (3 x PCA)

-----------------------------------------------------
2+3

x 0,2

Y = I x PCB x 0,8

gdzie:
PCK - proponowana cena za wykonanie I koronarografii,
PCA - proponowana cena za wykonanie I angioplastyki.
PCB - proponowana cena za I godzin~ wykonywania swiadczen w dni powszednie. oraz w soboty, niedziele,
swi~la i dni wolne uslalone u Udzielajqcego Zamowienia

Cena swiadczen wg. cen oferowanych bfdzie obliczany wed/ug wzoru: Cof= X + Y
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Dokonuj~e - w ramaeh I etapu - oeeny bilansu een proponowanyeh przez oferenta w formularzu oferty
CB Komis'a Konkursowa rz zna oferentowi od I do 4 kt. z odnie z nast u. e m sehematem:
Bilans een CB Liezba unktow
102,40 zl - tI2,SO zl I kt.
92,00 zl- 102,39 zl 2 kt.
SI,60 zl - 91,99 zl 3 kt.
71,20 zl - SI ,59 zl 4 kt.

Ad. 3. Kwalifikaeje oferenta (K)
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny kwalifikaeji oferenta bierze pod uwage; naste;puj~ee dokumenty
stanowi~ee zal~ezniki do formularza oferty:

• Zaswiadezenia 0 ukOllezonyeh kursaeh, szkoleniaeh, warsztataeh itp. w zakresie dotyez~eym
przedmiot zamowienia w ilosei 3 szt. i wie;eej z lat 2015 -20 J S - 2 pkt.

• Zaswiadezenia 0 ukonezonyeh kursaeh, szkoleniaeh, warsztataeh itp. w zakresie dotye~eym
przedmiot zamowienia w ilosei min 1-2 szt. z lat 2015-20 IS - I pkt.

• Srak zaswiadezen - 0 pkt.

Oeena ofertv zostanie wyliezona wg nastepujqeego wzoru:

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

gdzie: WOPB - ostateezna oeena oferty
LpDB - /iezba pllnktow wynikajqea z oceny doswiadezenia oferenta
LpCBi - /iezba plink/ow wynikajqea z oeeny eeny proponowanej przez oferenta
LpD=KB - /iezba pllnktow wynikajqea z oceny kwalifikaeji oferenta

W wvnikll oeeny ofert zostanq wvbrani oferenei, ktorzv przedstawiJi najkorzystniejsze oferty wynikajqee
z sllmowania punktow IIzvskanyeh w nastepstwie oeenv ofert w Iiezbie nie wiekszej nit 2 oferty.

Uwaga! W sytuaeji, w ktorej ofert zawieraj~eyeh najkorzystniejs~ wartosc punktow~ - tak~ sam~ - ~dzie wi,eej
nii: 2, 0 wyborze ofert najkorzystniejszyeh sposrod nieh deeydowac b,dzie - na podstawie danyeh zawartyeh w bazie
ORPKI - w pierwszej kolejnosci Iiczba wykonanyeh zabiegow angioplastyki wiencowej (im wi,ksza Iiezba, tym
oferta zostanie uznana za korzystniejs~), a w dalszej kolejnoSci Iiczba przeprowadzonyeh koronarografii), ww.
kryteriow oferty b,d~ zawieraly jednakowe dane, okres dotychczasowej wspolpracy z Udzielajqcym zamowienia
obliczony na podstawie zawartych umow znajdujqcych si, w bazie danych Szpitala Wolskiego.

Rozdzial XIII. ROZSTRZYGNI~CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
I. Rozstrzygni,cie konkursu oznacza wskazanie oferentow wybranych w wyniku post,powania konkursowego w

ilosci wynikajqcej z zapotrzebowania Udzielaj~cego zamowienia odnosnie ilosci godzin niezb,dnyeh do
wykonywania swiadczen stanowiqcych przedmiot zamowienia, ktorzy uzyskali kolejno I~cznie ze wszystkich
kryteriow najwi,ks~ ilosc punktow.

2. Rozslrzygni,cie konkursu ofert oglasza si, w mlejscu i terminie okreslonym w ogloszeniu
o konkursie ofert, na tablicy ogloszen w siedzibie Udzielaj~cego zamowienia oraz na zewn,trznej stronie
internetowej Udzielaj~cego zamowienia, podaj~c nazw, (imi, i nazwisko) oraz siedzi~ (miejsce zamieszkania i
adres) Oferenta/Oferentow, ktorzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni,cia ofert wyznacza si, na dzien 19.06.2019 r. 0 godzinie 14.30.
4. Oferentom wybranym w wyniku post,powania konkursowego Udzielaj~cy zamowienia wskazuje termin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa ma prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewai:nienie post,powania
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konkursowego w przypadkach okreslonych w ~ 5 pkt. 4 Regulaminu pracy Komisji konkursowej.
6. Warunkiem zawarcia umowy z oferentem jest dostarczenie przez niego, najp6miej w dniu podpisania umowy

zaSwiadczenia oraz dokument6w, 0 kt6rych mowa w pkt. 1 Rozdzialu 1II "Warunki wymagane od oferent6w".

Rozdzial XIV. SRODKI ODWOLAWCZE
I. W toku post~powania konkursowego, jednakze przed rozstrzygni~ciem konkursu, oferent moze zlozyc do komisji

konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, w formie 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

skladajqcemu protest, nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba ze z tresci protestu wynika,

ze jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskart.onq czynnosc.
6. Oferent, moze z10Zycdo Udzielajqcego zam6wienia odwolanie dotyczqce rozstrzygni~cia konkursu w ciqgu 7 dni

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

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POST ANOWIENIA KONCOWE
I. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do odwolania konkursu przed terminem otwarcia ofert z powodu

wystqpienia okolicznosci istotnych dla zapewnienia prawidlowego przebiegu post~powania konkursowego,
organizacji udzielania swiadczen i ich finansowania. Odwolywanie dokonywane jest zarzqdzeniem Dyrektora i
podawane do wiadomosci przez zamieszczenie na stronie intemetowej Szpitala

2. Dokumenty dotyczqce post~powania konkursowego przechowywane sq w siedzibie Udzielajqcego zam6wienia.
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Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr 131/20/9

z dnia 06.06.20/9 r.

Warszawa, dn ia .

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

OF E R TA
na udziclanic calodobowych spccjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakrcsic kardiologii

inwazyjncj w Szpitalu Wolskim wykonpvanych po wezwaniu przcz podmiot leczniczy

Imi~ i nazwisko .

PESEL .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Speejalizaeja w zakresie (stopien) .

Nr dokumentu potwierdzajqeego uzyskanie tytulu speejalisty .

Nr wpisu do rejestru indywidualnyeh praktyk lekarskich prowadzonego przez wlaseiwq

ORL.. .

Data rozpoez~cia dzialalnosci wg CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkan ia .

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

Przedmiolem niniejszej oferty jesl udzielanie ealodobowyeh speejalislycznyeh swiadczen zdrowolnyeh

w zakresie kardiologii inwazyjnej w ramaeh Izw. "oslrego dyfuru hemodynamieznego" w Osrodku

diagnoslyki i lerapii wewnqtrznaezyniowej Szpitala Wolskiego w Irybie naglym (tj. z wylqezeniem

proeedur planowyeh), slosownie do zapolrzebowania Udzielajqeego zam6wienia.

OFERENT OSWIADCZA, Ii;:
I. Zapoznal si~ z tresciq ogloszenia 0 konkursie. "Szezeg6lowymi warunkami konkursu ofert" oraz wzorem

umowy i nie zglasza zaslrze!en.
2. Swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie.

w miejseu wskazanym przez Udzielajqeego zam6wienia oraz przy uryciu sprz~tu nale!qeego do
Udzielajqeego zam6wienia.

3. Prowadzi speejalistyeznq indywidualnq praktyk~ lekarskq w przedsi~biorslwie pOOmiotu leezniczego lub
speejalistyeznq indywidualnq praktyk~ lekarskq w dziedzinie , wpisanq do
rejestru podmiot6w wykonujqeyeh dzialalnosc leezniezq prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi
wymienionymi na wst~pie niniejszej oferty.

4. Swiadezen zdrowotnyeh udzielac b~dzie osobiseie.
5. Posiada aklualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosei eywilnej (oe) na minimalnq kwot~ gwarantowanq

w wysokosei (Zobowiqzuje si~ do przedlo!enia kopii polisy oe w dniu zawarcia
umowy)*

6. Oswiadeza, i! Szpital Wolski nie rozwiqzal z nim umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le!qeyeh po stronie
oferenta.
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7. W zakresie udzielania ealodobowyeh speejalistycznyeh !wiadezen zdrowotnyeh w zakresie kardiologii
inwazyjnej w dni powszednie w godzinaeh pomi~dzy 16.00 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w soboty,
niedziele, !wi~la i dni wolne od praey uslalone u Udzielaj~eego zam6wienia w godzinaeh pomi~dzy

8.00 a 8.00 dnia nasl~pnego w O!rodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej **:
a) proponuje wysokosc slawki w kwocie zl nello za 1 godzin~ przeznaezon~ na

realizaej~ przedmiotu umowy w dni powszednie, w soboty, niedziele i swi~ta oraz dni wolne od praey
ustalone u Udzielaj~eego zam6wienia.

b) proponuje wysokosc stawki w kwocie zl nello za wykonanie I koronarogralii
(w ramaeh JGP EIO - EIS).

e) proponuje wysokosc slawki w kwocie zl nello za wykonanie I angioplastyki (w ramaeh
JGP Ell - EIS oraz E23G-E26).

(WSKAZANE WOFERCIE KWOITCENY SWIADCZEN WYRAtONE W KWOTACII NETTOS,j R6WNOWAtNE Z KWOTA.l/i
BRUTro ZE WZGL/;DU NA ZWOLNIENIE Z PODATKU VA1)

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

9. Oswiadeza. it swiadezen zdrowotnyeh w zakresie wykonywania zabieg6w kardlologii inwazyjnej udzielal

przez okres .Iat i zobowi~zuje si, do okazania na ~danie Udzielaj~eego zam6wienia

dokument6w potwierdzaj~eyeh wskazan~ ilosc lat praktyki zawodowej.

ZALt\CZNIKI:

I. Aktualny poswiadezony wydruk z CEIDG - zal. IIr J.
2. Poswiadezona kopia: wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ prowadzonego

przez ORL lub wydruku ksi,gi rejestrowej podmiot6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ - zal. I" t,
3. Poswiadezona kopia nadania NIP - zal. I" 3,
4. Kopie dokumenl6w dotye~eyeh prawa wykonywanla zawodu lekarza I posiadanyeh kwalifikaeji, w tym

speejalizaeji, tj.:
J) dyplom ukonezenia s/lldiow.
1) prawo wykonywania zawodu lekarza.
3) dyplom speejalizoeji w dziedzinie kardiologii.
4) eerlyfikOI Asoejaeji Inlerweneji Sereowo-Naezyniowyeh PTK do uzyskania uprawnien samodzielnego

wykonywania zabiegow kordiologii inwazyjnej.
5) zaSwiadczenia wystawionego przez wlasciwego konsul/anta wojewodzkiego 0 wykonaniu co najmniej

300 zabiegow angioplaslyki wieneowej jako pierwszy operalor i co najmniej 600 koronarografii -
po/Wierdzajqeego odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu angioplaslyki wieneowej - zgodnie z
Zalqcznikiem do Zarzqdzenia Prezesa NFZ ze zmianami,

6) ak/llalny eerlyfikal lub zaswiadezenie po/Wierdzajqee ukonczenie szkolenia w zakresie oehrony
radiologicznej paejenla.

7) wydruk z bazy ORPKJ dOlyczqcy i10sci zrealizowanyeh zabiegow angioplaslyki i przeprowadzonyeh
koronarografii.

8) inne dokumenly po/Wierdzajqee kwalifikaeje zawodowe oferenla - zal. nr 4a, 4b, 4e •... itd.
5. Z.swiadezenie lekarskie 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj,tyeh

przedmiotem zarn6wienia - wi. nr 5,
6. Kserokopla polisy OC lub zlotone oswiadezenie 0 przedloteniu polisy w odpowiednlm terminie - zal. IIr 6.
7. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal !wiadezen zdrowotnyeh w zakresie wykonywania zabieg6w

kardiologii inwazyjnej z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly !wiadezone - zal. I" 7.

(pod pis i pieczfc osoby uprawnionej do podpisania i zlotenia oferly)

*- wlasciwe podkreSlic

* * - niewypelnienie oferly dla wszystkieh pozyeji objflyeh oeena oferly skutkuje uznaniem jej za podlegajqeq
odrzueeniu z przyezynformalnyeh.

DY
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Za/qcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpito/a Wo/skiego nr /3//20/9

z dnia 06.06.20/9 r.

WZ6R UMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE KARDIOLOGIIINWAZYJNEJ W OSRODKU DIAGNOSTYKI I TERAPII
WEWNt\TRZNACZYNIOWEJ

zawarta w dniu 2019 r. w Warszawie

pomi~dzy:
Szpital.m Wolskim im. dr Anny Gostynski.j Samodzi.lnym Publicznym Zaklad.m Opi.ki
Zdrowotn'j, zarejestrowanym w S~dzi. R.jonowym dla m.SI. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy,
pod nr KRS:0000226288, posiadaj~cym NIP 527.\0-45-483 oraz REGON 01\03538\, r'pr.zentowanym
prz.z: ................................•......................
zwanym dal.j Udzi.laj~cym zam6wi.nia,

a
Pan.m1Pani~ adr.s: .
zar.j.strowanym w .wid.ncji dzialalnosci gospodarczej,
wpisanym do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc lecznic~. nr ksi~gi:
posiadaj~cym NIP i REGON .
zwanym dalej Przyjmuj~eym zam6wi.ni.,

I~cznie zwanymi Stronami.

Przyjmujqcy zamowienie zosla/ wybrany w wyniku konkursu ojerl na udzie/anie speejaliSlyeznyeh SlYiadezen
zdrowolnych przez podmioly oud/one w arl. 26 usl. / USlawy z dnia /5 kwielnia 2011 r. 0 dzia/a/nosci
/eczniezej (Ieksl jedn. Dz. U. z 20/8 r.. poz. 2/90).

~I
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych
polegaj~ce na udzielaniu swiadczen zdrowotnych w zakresu hemodynamiki. tj. pelnieniu tzw. ostrych
dyiur6w hemodynamicznych, zwanych dalej "dyiurami". obejmuj~cych m.in. udzielanie konsultacji oraz
innych czynnosci diagnostyczno - leczniczych zwi~zanych z udzielaniem swiadczen w trybie dyzurowym oraz
wykonywanie w trybi. naglym badan koronarogralii (JGP: EI0+EI5). zabieg6w angioplastyki wiencowej
(JGP: EII+EI5 oraz E23G+E26). wykonywanie badan FFR i IVUS i zakladanie elektrod czasowych w
Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej Szpitala Wolskiego dla pacjent6w Szpitala w godzinach
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 pracy ustalone u Udzielaj~cego zam6wienia. dla
pacjent6w Szpitala Wolskiego w szczeg61nosci dla os6b b~d~cyeh swiadezeniobioreami w rozumieniu
przepis6w uSlawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w
publicznych.

p
I. Przyjmuj~ey zam6wieni. zobowi~zuje si~ do udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w 9 I,

obejmuj~cych wykonywanie czynnosci diagnostyczno - leczniczyeh konsultacji i wymienionych w tym
paragralie zabieg6w, w dniach okreSlonyeh w harmonogramie, spo~dzanym wedlug wzoru
stanowi~eego Zal~cznik nr I do niniejszej umowy, spo~dzanym na okresy miesi~czne w formie
pisemnej, ustalonym przez Ordynatora Oddzialu kardiologicznego lub inn~ osob~ wskazan~ przez
Udzi.laj~e.go zam6wi.nia.

2. Harmonogramy, 0 kt6rych mowa w uSI. \ i 2 niniejszego paragrafu podlegaj~ kaldorazowo zatwierdzeniu
przez osob~ wskazan~ przez Udzi.laj~cego zam6wi.nia, przed rozpoez~ciem miesi~ea kt6rego dotye~.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do pelnienia dyzur6w zar6wno w dni roboeze, niedziele, dni
swi~teczne. Przy ustalaniu harmonogram6w Udzi.laj~ey zam6wi.nia, reprezentowany zgodnie u usl. I
przez Ordynatora Oddzialu kardiologicznego, zapoznaje si~ ze stanowiskiem Przyjmuj~eego
zam6wi.ni., a nast~pnie podejmuje ostateezn~ decyzj~ dotye~c~ harmonogramu i wyznacza w nim dni
pelnienia dyiur6w. Odmowa wykonania dyiuru przez Przyjmuj~cego zam6wieni. moie bye uznana za
stanowi ra4ce naruszenie warunk6w umowy i uprawniaj~ce Udzi.laj~ecgo zam6wienia do rozwi~zania
niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do wykonania uslug, 0 kt6ryeh mowa w 9 I nmleJszej umowy
i oswiadcza, iz wykonywac je b~dzie z zachowaniem nale:iytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied~
medyczn~ i standardami post~powania obowi~zuj~cymi w zakresie kardiologii, na zasadach wynikaj~cych
z ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Oz. U. z 2019 r., poz. 537 z p6tn. zm.), ustawy
o dzialalnosci leczniczej (tekst jedn. Oz. U. z 20 \8 r., poz. 2190 z pMn. zm.), ustawy 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej linansowanyeh ze srodk6w publicznych (tekst jedn. Oz. U z 2018 I., poz. 1510 z p6tn. zm.),
ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Oz. U. z 2017 r., pOZ. 13\8 z p6tn. zm.), ustawy 0
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oehronie danyeh osobowyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z po:zn. ZITI.) i innyeh przeplsow
reguluj~eyeh zasady wykonywania zawodu lekarza omz udzielania swiadeze,; zdrowotnyeh w podmiotaeh
leemiezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami.

~4
I. Swiadezenia zdrowotne obj~te niniejs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~eego zamowienie

w siedzibie Szpilala Wolskiego, a w szezegolnosci w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trmaezyniowej
Szpitala Wolskiego przy utyciu sprz~tu medyemego oraz aparatury medyeznej, ktoryeh obsluga jest mu
mana! z ktorymi zostal zapomany przez Udzielaj~eego zam6wienia najpo:zniej w dniu rozpoez~eia
udzielania swiadeze,;', stanowi~eyeh wlasnosc Udzielaj~eego zamowienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~
wymagania niezb~dne do wykonywania swiadeze,; obj~tyeh niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~zuje si~ do korzystania z pomieszeze,; omz sprz~tu
i aparatury medyeznej, nalet~eyeh do Udzielajqeego zam6wienia, zgodnie z ieh przeznaezeniem i w
eelaeh okreslonyeh w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medyeznego
nale4eego do Udzielaj~eego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dziala,; zawinionyeh przez
Przyjmuj~eego zamowienie.

~5
I. Umowa ZOSlajezawarta na ezas okr.slony od dnia ...••............. r, do dnia r.
2. Udzielaj~cy zamowienia dopuszeza mozliwosc przedluzenia ww. okresu nie dluzej niz 0

kolejny rok, 0 ile zaistniej~ przcslanki wynikaj~ce z przepisow ustawy 0 dzialalnosei leczniezej.
Przedluzenie wymaga spo~dzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy, podpisanego przez
obie Strony, pod rygorem niewaznosei.

~6
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadeze,;

zdrowotnyeh wskazanyeh w umowaeh zawartyeh przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym
Funduszem Zdrowia i innymi podmiolami oraz przepisach i zasadach obowi~zuj~eyeh u Udziel.j~eego
zam6wienia, z ktorymi to zasadami zostal zapoznany.

2. Na 4danie Udziel.j~eego zamowienia Przyjmujqcy zamowienie zobowi~zany jest do przedstawienia
dokumentow wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadeze,; pod rygorem wypowiedzenia
umowy przez Udzielaj~eego zam6wieni •.

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

dokumentaeji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi¥uj~eymi w podmiotach leemiczyeh
nie b~d~eyeh przedsi~biorcami oraz przepisami i zasadami obowi~zuj~eymi u Udziel.j~cego zamowienia,
w tym z utyciem systemu informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotye~eymi proeedur zwi~zanych
z oehron~ danyeh osobowyeh.

2. Zleeenia na badanie diagnostyezne i transport, jako ez~sc dokumentacji medycznej, b~d~ wystawiane
przez Przyjmuj~cego zam6wienie, wed lug zasad obowi¥uj~eyeh u Udzielaj~cego zam6wienia, z
ktorymi Przyjmuj~cy zamowienie zostal zapoznany.

~8
I. Za katd~ godzin~ realizacji przedmiotu zamowienia w dni roboeze oraz w soboty, niedziele, swi~ta i inne

dodatkowe dni wolne od pracy ustalone u Udzielaj~cego zamowienia w tym czas wykonywania
koronarografii i angioplastyki oraz pozostalyeh swiadeze,;, wskazanyeh w ~ 1 umowy. Przyjmuj~eemu
zamowienie przysluguje wynagrodzenie miesi~emie w kwocie stanowi~eej i10czyn Iiczby godzin
realizacji przedmiotu zamowienia - zgodnie ze sprawozdaniem, 0 ktorym mowa w ~ 10 - przez stawkf za
jednq godzinf w wysokosei •........... zl brutto (slownie: zl), z zastrzeteniem ~ 9 umowy.

2. Dodatkowo, w przypadku zaistnienia wskaza,; medycmych do wykonania w trybie naglym zabieg6w,
o ktoryeh mowa w ~ I usl. 2, wynagrodzenie za ich wykonanie przez Przyjmuj~cego zam6wienie,
wynosi: zl brutto (slownie: zlotyeh brullo)' za wykonanie I koronarografii (w ramach
JGP EIO - E15) oraz zl brutto (slownie: zlotyeh brullo) za wykonanie
I angioplastyki (w ramaeh JGP Ell. EI5 oraz E23G - E26), z uwzgl~dnieniem usl. 3.

3. za wykonanie badania koronarografii wraz z badaniem FFR lub IVUS Przyjmuj~eemu zam6wienie
przysluguje wynagrodzenie zwi~kszone 0 kwot~ 130,00 zl. Realizacja innych proeedur wchod~cych w
zakres dyturu obj~ta jest wynagrodzeniem wskazanym w ust. I.

4. Zaplata wynagrodzenia za wykonane, na rzeez danego pacjenta zar6wno uprawnionego do bezplatnyeh
swiadeze,;, jak r6wniet nieuprawnionego, zabiegi koronarografii i angioplastyki dokonywana jest na
zasadaeh okreslonyeh przez NFZ dla finansowania wskazanych swiadeze';,tj. wyl~eznie zajeden zabieg
podlegaj~ey refundacji, tzw. zabieg wiod~cy.

5. Szaeunkowa wartosc umowy w okresie jej obowi¥ywania, wskazanym w ~ 5 ust. I umowy,
uwzg";dniaj~ca przewidywane zapotrzebowanie Udzielaj~eego zam6wienia na wykonywanie
koronarografii (srednio nie wi~cej nit 2 miesi~cznie) omz angioplastyki wie,;cowej (srednio nie wi~cej
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nii 3 miesif;eznie), nie moie przekroezyc kwoty ,........... zl brutlo
(slownie zlotyeh bruno), z zastrzeieniem ~ 9 usl. 3.

6. Naleinosci z tytulu realizaeji umowy za okres sprawozdawezy Udzielajqey zamowienia wyplaea, za
miesi~e poprzedni, w terminie do 14 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmujqeego zamowienie faktury
wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 ktorym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dostarezenia faktury
wraz ze sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezentat~ Kaneelarii Glownej Szpitala Wolskiego.

7. Naleinosc za wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmujqeemu zamowienie na
jego raehunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci~ienia raehunku
bankowego Udzielajqeego zamowienia.

~9
I. Przeei~tna maksymalna ilosc godzin przeznaezonyeh na realizaej~ przedmiotu umowy, tj. na udzielanie

swiadezen zdrowotnyeh zarowno w dni pow$lednie jak rowniei w sobory, niedziele i swi~ta, w stosunku
miesi~eznym, nie powinna przekroezyc 40 godzin.

2. Minimalna ilosc godzin przeznaezona do realizaeji w danym miesi~eu uzaleiniona jest od potrzeb
Udzielajqeego zamowienia wynikaj~eyeh z organizaeji funkejonowania komOrki organizaeyjnej Szpitala
Wolskiego ustalonej na dany miesi~e, w ktorej realizowane s~ swiadezenia b~dt zmniejszeniem srodkow
finansowyeh uzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnikow. W sytuaejaeh opisanyeh w niniejszym ust~pie
Udzielajqey zamowienia uprawniony jest do nie wyznaezenia Przyjmujqeemu zamowienie, w
miesi~eu, w ktorym nie wyst~pi zapotrzebowanie, dyiuru 0 ktorym mowa w ~ I umowy.

3. Udzielajqey zamowienia moie powierzyc Przyjmuj~eemu zamowienie wi~ks~ ilosc swiadezen
obj~tyeh niniejs~ umow~ skutkuj~eyeh zwi~kszeniem Iiezby godzin wskazanyeh w usl. I oraz
zwi~kszeniem wartosci umowy, 0 ktorej mowa w ~ 9 usl. I, w ramaeh srodkow pieni~inyeh
przeznaezonyeh na ieh sfinansowanie, poehod~eyeh z NFZ lub od innyeh platnikow, jednak nie wi~eej
niio 30%.

~IO
I. Przyjmuj~ey zamowienie zobowi~ny jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdan z Iiezby wykonanyeh

koronarografii oraz angioplastyk oraz z liezby godzin przeznaezonyeh na realizaej~ przedmiotu umowy
wg wlasciwyeh wzorow stanowiqeyeh zalqeznik nr 2 oraz zalqeznik nr 2' do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 ktoryeh mowa w usl. I skladane sq po zakonezeniu miesi~ea kalendarzowego oraz po ich
zatwierdzeniu. Sprawozdania, po weryfikaeji przepraeowanyeh godzin oraz wykonanyeh koronarografii
i angioplastyk - z uwzgl~dnieniem kwalifikaeji wykonanyeh proeedur do odpowiednieh grup JGP,
zatwierdza Ordynator Oddzialu kardiologieznego lub inny praeownik wskazany przez Udzielaj~eego
zamowicnia.

3. Sprawozdanie, 0 ktorym mowa w usl. I tj. Iiezby koronarogralii i angioplastyk wykonanyeh przez
Przyjmujqeego zamowienie w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej w ramaeh umowy
zawartej przez Szpital Wolski z NFZ lub platnikami innymi nii NFZ, werylikowane i zatwierdzane s~
dodatkowo przez Sekej~ Rozliezen Uslug l\Iedyeznyeh nie wezesniej nii w terminie 5 dni od
zakonezenia, miesi~ea w ktorym realizowane byly swiadezenia.

4. Sprawozdania po ieh weryfikaeji i potwierdzeniu, stanowi~ podstaw~ do uznania uslugi za zrealizowan~
i wystawienia faktury przez Przyjmujqeego zajmujqeego.

~II
Przyjmujqey zamowienie zobowi~zuje si~ do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielajqeego zamowienia, Narodowy Funduszu Zdrowia,
inne uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkieh danyeh i informaeji niezb~dnyeh do
przeprowadzenia kontroli,

2) udzialu w szkoleniu z zakresu stosowania przymusu bezposredniego organizowanym przez
Udzielajqeego zamowienia w terminie 3 miesi~ey od rozpoez~cia obowi~zywania umowy. za udzial
w szkoleniu dodatkowe wynagrodzenie nie przysluguje,

3) no$lenia imiennyeh identylikatorow przekazanyeh przez Udzielajqeego zamowienie w zwi¥ku
z niniejs~ umow~ i realizaeji pozostalyeh obowi~zkow dotye~eyeh identyfikatorow okreslonyeh
w aktaeh wewn~trznyeh Szpitala Wolskiego,

4) przestrzegania proeedur obowi¥uj~eyeh u Udzielajqeego zamowienia zwi~zanyeh z wykonywaniem
swiadezen zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyeznej.

~ t2
Prz)'jmujqey zamowienie nie moie:

I) prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosei wykraezaj~eej poza zakres umowy ehyba, ie inne zadania
zostaty powierzone Przyjmujqeemu zamowienie odr~bn~ umow~ z Udzielajqeym zamowienie,

2) nie moie prowadzic dzialalnosci konkureneyjnej wobee dzialalnosci statutowej prowadzonej przez
Udzielaj~eego zamowienia.
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~13
Udzielaj~cy zam6wienia zobowi~zuje si~ zabezpieczye obslug~ piel~gniarsk~ oraz administraeyjn~
i gospodare~ w zakresie niezb~dnym dla realizaeji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 14
Przy realizaeji zadali obj~tyeh niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do wsp61praey
z personelem medyeznym zatrudnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~15
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnose solidarn~.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie ponosi odpowiedzialnose za szkody powstale z przyezyn lelilcyeh po jego
stronie, a w szezeg61nosci wynikaj~eyeh z:
1) niewykonania lub nieprawidlowego ",ykonania swiadezenia zdrowotnego,
2) niewykonania lub niewlaseiwego wykonania obowi~zk6w wynikajqeych z niniejszej umowy,
3) nieprawidlowego wystawiania reeept podlegajqeyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
4) przedstawienia danyeh stanowiqeyeh podstaw~ rozliezenia niezgodnie ze stanem faktyeznym,
5) nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
6) braku realizacji zaleeeli pokontrolnych,
7) nieprawidlowego wprowadzania danyeh zwiqzanyeh z realizaejq procedur, a wymaganych przez NFZ.

3. Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do lildania od Przyjmujqcego zam6wienie pokrycia szkody
wyr~dzonej niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zam6wienie
niniejszej umowy, w tym m.in. koszt6w swiadezeli nieoplaeonyeh przez NFZ lub innyeh platnik6w z tego
tytulu oraz kar umownyeh i obowiqzk6w odszkodowawezyeh naloionyeh na Udzielaj~eego zam6wienia
przez NFZ lub innyeh p1atnik6w w umowach zawartyeh z Udzielaj~eym zam6wienia.

~16
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowiqzany jest do:

1) posiadania polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywilnej obejmujqcej szkody b~dqee
nast~pstwem udzielania swiadczeli zdrowotnyeh albo niezgodnego z prawem zanieehania udzielania
swiadezeli zdrowotnyeh - zgodnie z art. 25 usl. I pkl. I ustawy 0 dzialalnosei leczniczej oraz
Rozpor~dzenia Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiqzkowego
ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywilnej podmiotu wykonujqeego dzialalnose leezniezq (Oz. U. z
2019, poz. 866), najp6iniej w terminie podpisania umowy. 0 ile powyzszy dokument nie zostal
dolqezony do formularza oferty,

2) utrzymywania przez ealy okres obowiqzywania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej Oral
wartosci ubezpieezenia okreSlonych w przepisaeh, 0 kt6ryeh mowa w pkt. I,

3) przedloienia zaswiadczenia lekarza medyeyny pracy dotye~eego uprawnieli zwiqzanyeh ze
swiadczeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologieznyeh,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gowq Rad~ Lekarskq w Warszawie, 5zpitala
Wolskiego jako miejsea udzielania swiadezeli zdrowotnyeh oraz przedloienia Udzielaj~eemu
zam6wienia dokumentu potwierdzajqeego zlozenie wniosku 0 w/w wpis w terminie 14 dni
kalendarzowyeh od dnia podpisania umowy, pod rygorem rozwiqzania umowy, 0 ile powyzszy
dokument nie zostal dolqezony do formularza oferty.

~17
I. W zwiqzku z udzielaniem swiadezeit zdrowotnyeh obj~tyeh zam6wieniem Przyjmuj~cy zam6wienie

zobowiqzany jest do wydawania paejentom zaswiadezeli 0 ezasowej niezdolnosci do pracy oraz
wystawiania reeept zgodnie z wymogami okreSlonymi w przepisaeh prawa.

2. Recepty wystawiane paejentom w zwiqzku z wykonywaniem swiadezeli obj~tych niniejs~ umowq
spo~dzane s~ na drukaeh udost~pnianyeh przez Udzielaheego zam6wienia.

~ 18
I. Dla cel6w zwiqzanyeh z realizacjq niniejszej umowy Udzielahey zam6wienia upowainia Przyjmuj~eego

zam6wienie do przelWarzania danyeh osobowyeh pacjent6w. obejmujqeyeh dane wyszczeg61nione w
rozpo~dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzaj6w, zakres6w i wzor6w
dokumentaeji medyeznej oraz sposobu jej przelWarzania (Oz. U. z 2015 r., poz. 2069) oraz ustawie
o swiadczeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznych (tekst jedn. Oz. U z 2018 r.,
poz. 1510 z p6in. zm.), kt6re to dane Przyjmuj~ey zam6wienie zobowiqzuje si~ przetwarzae zgodnie z
wskazanymi wyiej przepisami oraz przepisami dotye~cymi ochrony danyeh osobowych. Przetwarzanie
danyeh obejmuje prowadzenie dokumentaeji zwiqzanej z udzielaniem swiadczeli zdrowotnyeh w formie
papierowej i elektronieznej. Przetwarzanie danych w formic elektronieznej moie bye dokonywane przez
Przyjmuj~ccgo zam6wienie wylqeznie na sprz~cie informatyeznym nalelileym do Udzielajqccgo
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zamowienia oraz w ramach posiadanego przez niego systemu informatycznego. Przyjmuj~cy zamowienie
ponosi odpowiedzialnose za naruszenie zasad zwi~zanych z przetwarzaniem udost~pnionych danych
osobO\'Ych wynikaj~c~ z przepisow reguluj~cych zasady ochrony danych osobowych.

2. Przyjmuj~cy zamowienie oswiadcza, ie znany jest mu fakt, ii trese niniejszej umowy, a w szczegolnosci
przedmiot umowy i wysokose ''Ynagrodzenia stanowi~ informacj~ publiczn~ w rozumieniu art. I us!. I
USlawy zdnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 1330 z potu.
zm.), ktora podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej usta''Y, z zastrzeieniem us!. 3 i 4.

3. Przyjmujqcy zamowienie wyraia zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 ktorej mowa w us!. 2,
zawartych w niniejszej umowie dotyc~cych go danych osobowych w zakresie obejmujqcym imi~ i
nazwisko, a takie inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

4. Ze wzgl~du na tajemnic~ przedsi~biorcy udost~pnieniu, 0 ktorym mowa w ust. I, nie b~d~ podlegaly
informacje .

5. Dla celow zwi'lZllnych z realizacj~ umowy UdzielajqC)' zamowienia udost~pnia Przyjmujqcemu
zamowienie dane osobowe personelu zatrudnionego w ODiTW w zakresie wynikaj~cych z przepisow
reguluj~cych zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. Przetwarzanie danych przez Przyjmuj~cego
zamowienie podlega przepisom dotyc~cym ochrony danych osobowych, ktorych Przyjmujqcy
zobowi~zuje si~ przestrzegae pod rygorem odpowiedzialnosci wynikaj~cej z tych przepisow. Dane
personelu mog~ bye przetwarzane ''Yj~cznie na sprz~cie informatycznym nale4cym do UdzieJajqcego
zam6wienia.

p9
Nie slanowi naruszenia warunkow umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie z harmonogramem
przez Przyjmujqcego zamowienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczen spowodowanej
chorobq, udokumentowanej zaswiadczeniem lekarskim, 0 He Przyjmujqcy zamowienie niezwlocznie
powiadomi 0 tym fakcie Udzielajqcego zamowienia.

po
Udzielajqcy zamowienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujqcego zamowienie od ''Ykonywania
swiadczen zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjaSniaj~cego, w przypadku gdy do
Udzielajqcego zamowienia wplynie skarga lub zastrzeienie dotyc~ce sposobu wykonywania, przez
Przyjmujqcego zamowienie, swiadczen zdrowotnych obj~tych niniejs~ umow'!. w tym zwiqzanych
z prowadzeniem dokumentacji medycznej b~dtprzekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

pI
Umowa ulega rozwi~zaniu w nast~pujqcych przypadkach:

I) z uplywem czasu, na ktory zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kaidej ze Stron z zachowaniem 2 miesi~cznego okresu wypowiedzenia bez

podawania przyczyny,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zamowicnia z zachowaniem 1 tygodniowego okresu

wypowiedzenia z przyczyn stanowiqcych naruszenie warunkow umowy, le4cych po Slronie
Przyjmuj~cego zamowicnic, a dotyc~cych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~ienia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umow~ terminie wymaganych sprawozdan i

informacji;
C. uzasadnionych skarg pacjentow, uznanych przez UdzieJajqcego zamowienia zgodnie

z procedurami przyj~tymi w Szpitalu Wolskim,jesli zwi'lZllne sq one z naruszeniem postanowien
niniejszej umowy lub przepisow prawa reguluj~cych zasady wykonywania swiadczen
zdrowotnych.

5) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zamowienia z zachowaniem I miesi~cznego okresu
wypowiedzenia, jeteli Przyjmujqc)' zamowienie narusza inne, nii wskazane w pk!. 4) postanowienia
umowy, istotne dla zapewnienia prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.

6) wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zamowienia z zachowaniem I miesi~cznego okresu
''YPowiedzenia. jeieli nast~piq zmiany zasad oraz sposobu organizacji i kontraktowania (lub jego
brak), swiadczen z zakresu kardiologii inwazyjnej przez NFZ lub innego Platnika procedur.

7) z dniem nast~puj~cym po dniu w ktorym zastqpilo wyczerpanie wartosci umowy.

~ 22
I. Udziclajqcy zamowienia uprawniony jest do rozwi~zania umowy bez ''YPowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym, jeieli Przyjmujqcy zamowienie ra4co narusza istotne postanowienia umowy, tj.:
I) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
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2) przeni6s1 prawa i obowiqzki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody
Udzielaj~cego zam6wienia,

3) nie dotrzymal warunk6w okr.slonych w 9 16 us!. 1,2,3 i 4 umowy,
4) odm6wil wykonania swiadczenia lub naruszyl obowi~zek wynikaj~cy z 9 2 us!. 3 umowy i odm6wil

pelnienia dyzuru,
5) rat4co naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za r~ce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w us!. 1 pkt. 4 uznaje
si~ naruszenie obowi~zk6w wynikaj~cych z 9 2 us!. 4 niniejszej umowy, a takze w przypadku naruszenia
93 i 9 18 us!. I umowy, kt6rych Przyjmuj~cy zam6wienie nie zaniechal naruszac pomimo otrzymania
od Udzielaj~cego zamowienia pisemnego wezwania do zaprzestania naruszenia lub natychmiastowe
zaniechanie naruszenie obowi~6w jest niezb~dne dla zapewnienia bezpieczenstwa pacjentow.

~ 23
Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do odst~pienia od umowy w przypadku, w kt6rym ulegnie
rozwi~niu umowa zawarta przez Udzielaj~cego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 odst~pieniu od umowy Udzielaj~cy zamowienia zlory Przyjmuj~cemu zamowicnie na
piSmie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

p4
Przyjmuj~cy zamowienie uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku ra~cego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyc~cych wyplaty
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w 9 8 us!. I • 5, tj. zwloki w jego wyplacie przekraczaj~cej 30 dni, po
uprzednim wcz.sniejszym pisemnym powiadomieniu Udzielaj~cego zamowienia 0 stwierdzeniu powstania
zwloki w wypIacie w/w wynagrodzenia.

~25
I. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks cywilny, przepisy

powo!ane w niniejszej umowie oraz art. 304' Kodeksu pracy.
2. Realizacj~ obowiqzk6w wynikaj~cych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~cy zamowienie.

~ 26
Umow~ spo~dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

P'
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewamosci.

~ 28
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy, ktorych nie uda si~ zalatwic polubownie, rozpatruje S~d
powszechny wlasciwy dla siedziby Udzielaj~cego zamowicnia.

,. niepotrzebne zostanie skrdlone

Przyjmuj~cy zamowienic:

... .

Udziclaj~cy zamowienia:

., .

KLAUZULA INFORIlfACYJNA:
Zgodnie z arlo /3 ust. I Ogo/nego Rozporzqd=enia 0 Oclzronie Danych (RODO) informujemy. =e:

J. adminislra/orem danych osobowych Pr..,yjmujqcego Zamowieniejesl Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej
Samodzielnego Public:nego ZakJadu Opieki 'Zdrowotnej w Wars:awie. adres: ul. Kasprzaka J 7, 01-2 J ) Warszawa:

2. administrator wyznaczyllnspekJora Ochrony Danych. z kld!}'m mogq sir PatislWO kontaktowac w sprawach
przetwarzania Ponstwa danych osobowyeh :0 posrednietwem poc:ty elektronicznej: kancelaria@wolski.medpl;

3. administrator bfd::ie pr:etwarzal Panstwa dane osobowe na pods/(]lI,'ieart. 6 ust. I iiI. b) ROOO. II pr=etwarzonie
jest nie:bfdne w eelu wykonania umowy. ktorej slronqjest osoba. horej done dolyczq. lub do podJfcia d:ialan no
tqdanie osoby. !darej dane dotyc:q, pr=ed zawarciem umo"y:

01. dane osobowe mogq bye udoslfpnione innym uprawnionym podmiotom. no podstawie pr=episow prawa. a taICe na
nee: podmiolow. z kJorymi administrator zawarl umowf powierzenia przetwarzania danych w ;:wiq:ku z reali:acjq
us/ug na rzecz adminislralora (np. kaneelariq prawnq. doslaweq oprogramowania. :ewnf/rznym audy/orem,
zleceniobiorcq iwiadczqcym US/ugf :::akresu oehrony danych osobowych);

5. administrator nie zamierza przeka."'ywac Panstwa danych osobowych do panstwa Irzeciego lub organi:acji
mifdzynarodowej:

6. mojq Panstwo prawo uzyskac kopif swoich danych osobo»-)'ch w sied:ibie adminislrotora.

Oodatkowo ::godnie z arl. /3 usl. 2 ROOO informujemy. ze:
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I. PanShl/Q dane osobowe brdq przechowywane do momenlu uplywu okresu przedawnienja wynilwjqcego Z uSlawy z
dnia 23 kwie'nia /964 r. Kodeks cywi/ny;

2. przysluguje Panstwu prawo dostrpu do treid swojch danych. jeh sprostowania lub ograniezenia przetwarzania. a
tace prawo do wniesienia sprzeciwu wohec przetwarzania, prawo do przenjesienia danych oraz prawo do
wnjesienja skargj do organu nadzorezego;

J. podanie danych osohowychjest dobrowolne,jednakie niezbrdne do zawarcia umowy. Konsekwenejq niepodania
danych osobowych brdzje brak realizacji umowy:

-I. adminislrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany W opardu 0 Panstwa dane osobowe.

dala ipod pis Przyjlllujqcego
ZllnU]W;ellie
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Zolqc:nik nr }, do umawy no lId:ielanie
specjalistyc:nych swiadczen :drowotnych w
:akresie kardiologii inwazyjnej

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

(dni powszednie oraz sobota, niedziela, swic;to)

m icsillC •••••••••••..••..••..••ro k .

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

"PIS obeJmu)e,,)I~c1.me peine god1.mylub 0.5 god1..

DZIEN ODGODZINY' DO GODZINY' SUMA GODZIN W DANYM DNIU'

Razcm godzin:
'fC .. ..

Czy uzupelniollo dokumentacj~ medycznll: 0 - tak / 0 - nie •• 1
*.J _ zaZ/lacl..rc odpowiellJlie

piec1.~c i podpis lekarza piecz~c i podpis osoby zatwierdzaj~cej



Zalqcznik nr 2 do umowy na udzielanie
specjalistyc=nych swiadc=en =drowotnych w
zakresie kardiologii inwazyjnej

MIESII;CZNE SPRA WOZDANIE Z RODZAJU UDZIELANYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

m ics iIIc... •••..•..•••.••...••..•••. ro k ..........•.•..•.•.•.•.....

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

DATA
NR KSI~GI Gl,()WNEJ RODZAJ GRUPAJGP

PACJENTA WYKONANEGO ZAUJEGU.I

Rodzaj wykonancgo ;mbicgu Cena jcdnoslkowa za zabicg: lIos" wykonanycb zabicgow w
w HUllie JGP: micsiacu silrawozdawczvm:

Czy uzupclniono dokumcnlacj~ medyczn'l: 0 - lak I 0 - nic •• I

*J _ nal4l' wpisac odpow/et/If/ wbieg w grupie JGr pr.J'patiku w)'k01ralf/a batlania FFR, lVUS, naklucia pnegrody dodae stosownq
/nformaejf

1I'kJ _ zazmlql'c odpow/etlnie

Podpis i pieczlfc lekarza Podpis i picCZl;Cosoby zatwicrd1.ajl}cej Podpis i pieczlfc pracmvnika Sekcji
Rozliczcn Uslug Medycznych ~



Zalqcznik nr I do ummvy no udzielonie
specjolistycznych swiodczen zdrowotnych w
zakresie kardiologii inwazyjnej

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

m icsillC •.•...........•..•••..• ro k .

...........................................................................................................................
(imilf i naz\'•..isko lekarza)

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

Razcm:
WPIS obejmuJe wyl~cznie peine godzmy lub 0,5 godz .

..........................................
piecz,c ipodpis lekarza piecz,c i podpis osoby zalwierdzaj~cej


