
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 146/2019

zdnia 08.07.2019 r.

SZCZEGOLOWE W ARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
KARDIOLOGII - WYKONYWANIA BADAN ECHOKARDIOGRAFICZNYCH W PORADNI
KARDIOLOGICZNEJ, W ODDZIALE KARDIOLOGICZNYM I OSRODKU DIAGNOSTYKI I

TERAPII WEWNJ\ TRZNACZYNIOWEJ

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE
I. Niniejsze szczeg6lowe warunki konkursu orert oa zawieranie umaw oa udzielanie specjalistycznych swiadczen

zdrowotnych w zakresie kardiologii - wykonywania badan echokardiograficznych w Poradni kardiologicznej, w
Oddziale kardiologieznym i Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofel1,
b) kryteria oeeny ofel1,
e) warunki wymagane od oferentow w tym zwi1lzane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ich skladania,
d) tryb zglaszania j rozpatr)'\vania protestow oraz odwolari zwi'lzanych z tymi czynnosciami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zloienia swojej oferty, orereot winien zapoznac si~ze wszystkirni infonnacjami
zawal1ymi w niniejszyeh SWKO.

3. Konkurs ofel1 prowadzony jest na podstawie al1. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnoSci leezniezej
(tekstjedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 2190 z poin. zm.), al1. 140, al1. 141, 146 ust. I, al1. 147 - 150, 15/ ust. 1,2 i 4 - 6, al1.
152, 153 i al1. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze
srodkow publieznyeh (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 1510 z poin. zm.) oraz zar~dzenia Oyrektora Szpitala
Wolski ego Nr 1~612019 z dnia 08.07.2019 r. w sprawie udzielenia zamow;enia na udzielanie speejalistyeznyeh
swiadeze,; zdrowotnyeh w zakresie kardiologii - wykonywania badail eehokardiob'fafieznyeh w Poradni kardiologieznej,
w Oddziale kardiologicznym i Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trlnaczyniowej oraz przeprowadzenia konkursu ofect
oa wykonywanie swiadczeit zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zarZ'ldzeniem.

4. Udzielaj<}cy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert, przesunif;cia
terminu skladania ofert, uniewainienia POSlt;powania konkursowego oral przesunicrcia tenninu rozstrzygnicycia
postc;powania w przypadku koniecznosci uzupeJnienia dokumentow przez oferenta.

5. IV sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh SWKO zastosowanie maj~ przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.
6. lIekroc w "SzczegOlowych warunkach konkursu ofert" oraz w zal(Jcznikach do lego dokumentu jest mowa 0:

I) oferencie - to rozumie si~ przez to podmiot, 0 ktorym mowa al1. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj,!cy dzialalnosc lecznicz'l w formie indywidualnej
speejalistyeznej praktyki lekarskiej, 0 ktorej mowa w ustawie 0 dzialalnosci leezniczej.

2) UdzielajqCj'm zamowienia • rozumie si~ przez 10 Szpilal Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny Publiezny
Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3} formularzu oferty . rozumie sicr przez to obowi'!Zuj,!cy fonnularz oferty przygotowany przez Udzielaj,!cego
zamowienia, stanowiqcy zal~cznik or 3 do zal"Z'!dzeniawskazanego w pkt. 3 ..Postanowien ogolnych";

4} swiadczeniach zdrowotnych - rozumie sicr przez to swiadczenia, 0 ktorych mowa wart. 5 pkt. 40 Ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh obejmuj~ee speejalistyezne swiadezenia
zdrowotne w zakresie kardiologii - badania echokardiograficzne w Poradni kardiologicznej, w Oddziale
kardiologieznym i Osrodku diagnostyki i terapii wewn~lrznaezyniowej, w szezegolnosci dla osob b~d~eyeh
swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodkow publieznyeh; (badanie wraz z opisem wyniku) (kod CPV.85121231.1).

5} umowie - rozumie sicr przez to wzor umowy opracowany przez Udzielaj,!cego zamowienia. stanowi,!cy zal~cznik
nr -4 do zarZ4dzenia wskazanego w pkt. 3 ..Postanowien og6Inych".

6) dni powszednie - dni tygodnia od poniedzialku do pi,!tku z wyl(Jczeniem swi'lt.

Rozdziaili. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
I. Przedrniotern zamowienia jest wykonywanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie kardiologii .

wykonywania bada,; eehokardiografieznyeh w Poradni kardiologicznej, w Oddziale kardiologieznym i Osrodku
diagnostyki i terapii wewnqtrznaczyniowej.

2. Wykonywanie swiadczcn zdrowotnyeh stanowiqcych przedmiot zamowienia obejrnuje okres od dnia
01 sierpnia 2019 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

3. Ulczna liezba godzin objerta zam6wieniem w miesiqcu przypadajC)ca do zrealizowania w Poradni kardioJogicznej
Oddziale kardiologicznyrn i Osrodku diagnostyki i terapii wewn'ltrznaczyniowej wynosi przeciertnie 91 godzin.

4. W wyniku przeprowadzonego posterpowania konkursowego zastan,! wybrane najkorzystnicjsze oferty w iJosci
zapcwniaj,!cej "'Yczerpanie Iiczby godzin przeznaczonych na wykonywanie swiadczen wskazanej w pkt. 3 i pkt. 4,
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zawieraj'lce propozycje cenowe znajdujC}ce pokrycie w wielkosci srodkow przeznaczonych oa sfinansowanie przedmiotu
zam6wienia.

5. Szczeg6Jowe warunki wykonywania swiadczen okreslaj'l odpowiednie przepisy, a w szczeg61nosci przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publiclOych oraz
postanowienia um6w zawartych przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent moze si~ zapolOae w siedzibie Udzielaj~cego
zam6wienia.

Rozdzial III, WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW

I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~cy prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponuj~cy odpowiednimi kwalifikacjami
tj.: II stopien specjalizacji lub t)"tul specjalisty w dziedzinie kardiologii; umiej~tnosc w)'kon)'wania
echokardiografii; umiejt;tnosc kontroli stymulatorow i kardiowerterow-delibrylator6w poswiadczona przez
Kierownika.

2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w post~powaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze
prowadzonym przez wlaSciw~ okr~gow~ rad~ lekarsk~ 0 wykonywaniu dzialalnosci leclOiczej w formie indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej. 0 kt6rej mowa w przepisach ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

3. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye komplelna, zlotona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych SWKO
na formularzu udosteypnionym przez Udzielaj'lcego zam6wienia oraz zawierac wszystkie wymagane oswiadczenia
i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.

4. \V niniejszym posteypowaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlozenie ofert altematywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOW ANIE OFERTY

J. Oferent sklada ofertey zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert"
na fonnularzu udosteypnionym przez Udzielaj'lcego zamowienia.

2. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwi'lzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
3. Oferteystanowi wypelniony fonnularz oferty wg zal'lczonego wzoru wraz zal'lcznikami wymienionymi w fonnularzu

oferty.
4. Oferta winna bye spor~dzona w spos6b przejrzysly i czytelny.
5. Ofert~ oraz wszystkie zal~czniki n.leZy spo~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,

z wyl~czeniem poj~e medyclOych.
6. Ofert~ oraz katd~ zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
7. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zoslaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonane

jedynie poprzez przekreslenie bleydnegozapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
8. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wycofae zlozon~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlozenie nowej oferty

zawieraj'lcej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacjey 0 wycofaniu oferty zlotonej wczeSniej. Wycofanie oferty nasteypuje
poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj'lcego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zlotenie nowej lub
wyeofanie oferty moze nast~pie nie pMniej jednak niz przed uplywem terminu skladania ofert. Wymogi olOaczenia
koperty opisane w pkt. 12 stosuje sityodpowiednio.

9. Ofertc; wraz z wymaganyrni zal'lcznikami nalety umiescie w zamknic;tej kopercie opatrzonej napisem: ••Konkllrs lUI
lpecja/istyct,ne Jw/adczell/a z,drowotne w zakresie kardi%gii • wykonywaJtie badOlI ec1rokardiograjicznyclt w Poradni
kurdiologicz,nej, w Odduale kardiofogiczlI)'1It i Osrodkll d/lIgnostyki / lerapii wewIlqtrznact.yniowej" i przeslac na
adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.

10. Udzielaj'lcy zam6wienia zastrzega, it nie jest motliwe l'lczenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku
pracy zawartym z Udzielaj~cym zam6wienia.

11. Oferta zlotona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwi'lzal umowty na udzielanie swiadczen zdrowotnych
w zakresie objc;tym przedmiotem niniejszego postc;powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le2.<lcychpo stronie
oferenta • podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENT ACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA

J. W celu ulOania, ze oferta spelnia 'rymag.ne warunki, oferent zobowi~ny jest dol~czye do oferty dokumenty
wskazane w fonnularzu oferty.

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

3. W eelu sprawdzenia autentycznosci przedlozonych dokument6w Udzielaj~cy zam6wienia moze za4dae od oferenla
przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosci.

4. Oferentjest zobowi'lzany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj'lcych dzialalnosc lecznic~ w formie
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r.
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o dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofertpklada si~ w siedzibie Szpitala Wolski ego, Paw. II, pok. 10 a do dnia 16lipca 2019 r. do godz. 11.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania silt z Oferentami ze strony Udzielaj<}cego zamowienia uprawniony jest Dzial Kadr

i Szkolen, tel. 022.38.94.888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\

Oferent zwiazany jest oferta do 30 dni od daty uplywu tenninu skladania ofert.

Rozdzi,,1 VIII. KOMISJA KONKURSOW A

I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielajacy zam6wienia powoluje komisj~ konkursowa.
2. Szczeg6lowe zasady pracy komisji konkursowej i tryb posttrpowania okresla .•Regulamin pracy Komisji konkursowej"

obowiazujacy na podstawie zarzadzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegajaca wylaczeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych

w •.Regulaminie pracy kornisji konkursowej".
4. W razie koniecznosci wylaczenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt6rych mowa w pkt. 3, nowego czlonka

komisji powoluje Udzielajacy zam6wienia.
5. Udzielajacy zam6wienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okreSlonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liczye b~dzie, pomimo wylaczeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj<}cyzamowienia wskazuje nowego przewodnicZ<}cego. jesli wyl,!czenie czJonka komisji konkursowej dotyczy

osoby pelniacej l~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisjer konkursow<} brakew fonnalnych w zlozonej ofercie. Komisja konkursowa

wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach na zewn~trznej stronie intemelowej
Szpilala Wolski ego pod adresernW\\:w.wolski.med.pl podaj'lc nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenta, stwierdzone w ofercie
brakioraz ostateczny tennin ich usuni~cia.

8. W przypadkuodrzucenia oferty z przyczyn fonnalnych Komisja konkursowa zamieszcza infonnacj~ 0 odrzuceniu oferty
na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem w,,"'w.wolski.med.pl wskazuj'lc nazw~ (imi~
i nazwisko) skladajacego odrzucona ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTW ARCIA OFERT

Otwarcie zloionych ofert nastapi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Dzial Kadr Szkolen, pok. lOa
w dniu 16lipcn 2019 r. 0 godzini. 11.30.

Rozdzial X. PIWPONOW ANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAM6wIENIA MAKSYMALNA CENA
JEDNOSTKOWA

I. Proponowana przez Udzielaj'lcego zam6wienia maksymalna kwota naletnosci za jedn'l godzin~ udzielania swiadczen
zdrowotnych obj~tych niniejszym post~powaniem konkursowym w zakresie kardiologii tj. wykonywania badan
echokardiograficznych w Poradni kardiologicznej. w Oddziale kardiolo~icznym i w Osrodku Diagnostyki terapii
wewn~lrznacz)'niowej wynosi: 80.00 zl bruUo,

2, Cena wskazana w pkt. I zostala przyj~ta W oparciu 0 wielkosc srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie swiadczen
b~dacych przedmiotem zam6wienia.

3. Oferty zawieraj'lce ceny przekraczaj<}cekwot~ wskazan'l w pkt. 1 uznaje si'r za nieodpowiadaj'lce wymogom fonnalnym
i podlegajace odrzuceniu.

Rozdzi,,1 XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kl1'leria oeeny
I. Kwalifikacje oferent •. 10%
2. Doswiadczenie - 20%
3. Cena. 70%

Maksymalna liczba punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 3,6 pkt.

Ad. 1. Kwalifikacje oferenla
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Komisja konkursowa dokonuj~c oceny kwalitikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj~ce dokumenty stanowi~ce zal~czniki
do fonnularza oferty, inne ni:! wskazane w niniejszym SWKO eelem potwierdzenia wymaganych kwalifikacji:
ZaSwiadczenia 0 ukonczonych kursach, szkoleniach. warsztatach itp. w zakresie stanowj~cym przedmiot zarn6wienia
w Hosci 3 i wi~cej - 2 pkl.
ZaSwiadczenia 0 ukonczonych kursach, szkoleniach, warsztatach itp. w zakresie stanowi'lcym przedmiot zam6wienia
w ilosci 1.2. I pkl.
Brak dodatkowych dokument6w - 0 pkt.
l~czna Iiczba punkt6w m011iwa do uzyskania przy ocenie kwalitikacji oferenta wynosi 2 pkt.

Ad. 2. Doswiadczenie
Komisja konkursowa dokonuj(Jc accoy doswiadczenia oferenta bierze pod uwager doswiadczenie oferenta wynikaj'lce ze
statu zawodowego oferenta w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.
Dokonuj<}c Decoy doswiadczenia oferenta oa podstawie oswiadczenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa
rz zna'e oferentowi od 0 do 3 kt. z odnie z nast u. c mi zalozeniami:
Stai: rae w udzielaniu swiadczen zdrowotn ch w rzedmiotow zakresie:
1 - Slat
6. 10 lat
ow ze 10 lal 3 kt.

W przypadku niepelnych lat kalendarzowych niepelne lata sta1u zawodowego zaoktljgla si~ w d61. Oferenci posiadaj~cy
doswiadczenie w udzielaniu swiadczeri zdrowotnych w przedmiotowym zakresie ponizej I roku z oceny kryterium
••Doswiadczenie" otrzymuj~ 0 punkt6w.

1 do 4 pkt. zgc me z nastt;pUlaCyml za ozemaml:
Cena proponowana przez oferenta za 1 godzin~ wykonywania badan liczba punkt6w
echoka rdiol1raficznycb
75.01 - 80.00 zl 1 nkt.
70,01 -75,00 zl 2 nkt.
60,0 I - 70,00 zl 3 nkt.
50,00 - 60.00 zl 4 nkl.

Ad. 3a. Cena C'
Komisja konkursowa dokonujqc oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwagft ofert zawierajqcych
propozycje cenowe za jedn~ godz;n~ wykonan~, prawidlowo sprawozdan~ i wskazan~ do zap/aty, przewyzszaj~ce wattosc
srodk6w przeznaczonych na realizacjft przedmiotu postftpowania w zakresie kardiologii w Poradni kardiologicznej
iw Oddziale kardiologicznym oraz w Osrodku diagnostyki i terapii wewn<}trznaczyniowej.
Dokonuj<}c oceny ceny proponowanej przez oferenta w fonnularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od

od . .. I . .

Ofetty zawieraj~ce propozycje cenowe poni1ej 50.00 zl za jedn~ godzin~ wykonan~ ~d~ uznane za ofetty zawieraj~ce
ra4co nisk~ cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia ; ~d~ podlegaly odrzuceniu .
• Ceny obejmuj~ kwot~ wynagrodzenia brutto, kt6re bez podatku VAT jest r6wnorz~dne z kwot~ nello

Oeena koncowa oferty lostanie wyliczana wg nast~pujJtcego wzoru:
WO ~ lpK x 10% + LpD x 20% + LpC x 70%
gdzie:

WO - oeena kOllcowa ojerly
LpK - Iiezba punkJ6w wynikajqea z oeeny kwalifikaeji oferenta
LpD - Iiczba punk/Du,'wynikajqca = oceny do,rwiadc=enia ojeren/a
LpC. liczba punk/ow wynikajqea = oceny ceny proponowanej pr;ez ojeren/a i

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNI~CIE KONKURSU, WARUNKl ZA WARCIA UMOWY

I. Rozstrzygni~cie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku Postlfpowania konkursowego
zapewniajl}cych realizacj~ zapotrzebowania Udzielaj<Jcego zam6wienia odnosnie i10sci godzin wykonywania swiadczeft
stanowi~cych przedmiot zam6wienia. kt6rzy uzyskali I~cznie ze wszystkich kryteri6w najwi~ksz~ ilosc punkt6w.

2. Rozstrzygni~cje konkursu ofert oglasza sift w miejscu i tenninie okreslonym w ogloszeniu
o konkursie ofert, na tablicy ogloszeft w siedzibie Udzielajl}cego zam6wienia oraz na zewn~trznej stronie internetowej
Udzielaj<}cego zam6wienia, podajl}c nazw~ (imift i nazwisko) oraz siedzibft (miejsce zamieszkania i adres)
OferentalOferent6w. kt6rzy zostali wybrani.

3. Te"";n rozstrzygni~cia ofett wyznacza si~ na dzier\ 251ipca 2019 r.o godzinie 14.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku postftpowania konkursowego Udzielajl}cy zam6wienia wskazuje tennin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
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5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala \Volskiego 0 uniewaznienie post~powania
konkursowego w przypadkach okreSionych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej.

6. W przypadku przekroczenia Iiczby godzin obj~lej zapolrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku wyborn
wi~kszej iJosci oferenl6w ze wzgl~du na koniecznosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cych kryteria neeny ofert na lym
samym poziomie punktowym. Udzielaj,!cy zamowienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowie zawartej w tym
oferentami takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen, kt6ra umoi:liwi dostosowanie warunk6w umowy do
zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia.

Rozdzhll XIII. SRODKI ODWOLA WCZE

I. W toku post~powania konkursowego. jednakze przed rozstrzyg01~CJem konkursu, ofere"t moze ztoi:yc do komisji
konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarlonej czynnosci, w fonnie pisemnej
umot)'\Vowany protest.

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

skladaj()cemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba ze z tresci protestu wynika, ie jest

on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskarzon~ czynnosc.
6. Oferent. moze zlozyc do Udzielaj'lcego zamowienia odwolanie dotycZ"!ce rozstrzygnic;cia konkursu w ci'lgu 7 dni od

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

umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Dokurnenty dotycz'lce postc;powania konkursowego przechowywane s'l w siedzibie Udzielaj'lcego zamowienia.
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Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektara Szpita/a Wo/skiego Nr /46/20/9

z dnia 08,07.20/9 r.

Warszawa, dnia .

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

OFERTA

na udzielanie specjalistycznych swiadczcn zdrowotnych w zakresie kardiologii - wykonywania

badan echokardiograficznych w Poradni kardiologicznej, w Oddziale kardiologicznym i Osrodku

diagnost)'ki i tcrapii wewn~trznaczyniowej

Imi~ i nazwisko .

PESEL.. .

zaw6d .

Nr pra\va \")'kon)"vania za\vodu .

Speejalizaeja w zakresie (stopien) .

Nr dokumentu potwierdzajaeego uzyskanie tytulu speejal isty .

Nr wpisu do rejestru indywidualnyeh praktyk lekarskieh prowadzonego przez wlasciwa

ORL.. .

Data rozpoez~eia dzialalnosei wg. Wpisu do CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

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

Pnedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie speejalistyeznych swiadezen zdrowotnyeh w zakresie kardiologii

- wy'konywania badan eehokardiogratieznyeh w Poradni kardiologicznej, w Oddziale kardiologicznym i

Osrodku diagnostyki i terapii wewDi:}trznaczyniowej zgodnie z przedmiotem zam6wienia wskazanym w

Szczeg6Io""ych Warunkach Konkursu Ofert, oa zasadach okreslonych ""'e wzorze umow)' oa udzielanie

swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapoznal si~ z trdcia ogloszenia 0 konkursie. SWKO oraz projektem umO\')' i nie zglasza zastrzeten.

2. Swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie. w

miejseu wskazanym przez Udzielajaeego zam6wienia oraz przy uZyciu sprz~tu nalezaeego do Udzielajaeego

zam6wienia.

3. Prowadzi indywidualna speejalistyezna praktyk~ lekarska wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonujaeyeh

dzialalnosc lecznicza prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi \\ymienionymi na wst~pie niniejszej oferty.

4. Swiadezen zdrowotnyeh udzielac b~dzie osobiSeie.

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

w \\ysokosci (Zobowiazuje si~ do przedlotenia kopii polisy OC w terminie

okreslonym we wzorze umO\\'y.)*
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6. Oswiadeza, iz Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w zakresie

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

oferenta.

7. Proponuje wysokosc stawki w kwocie zl netto za I godzin~ udzielania swiadezen

zdrowotnyeh obj~tyeh niniejszym post~powaniem konkursowym w Oddziale kardiologicznym, w Poradni

kardiologicznej, w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trzllaczyniowej ..

8. zalaes posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zal~eznikami od nr 4a do nr. .

9. Oswiadeza, iz swiadezen zdrowotnyeh zakresie kardiologii w Poradni kardiologicznej udzielal przez olaes
...... lat i zobowi~zuje si~ do okazania • na 4danie Udzielaj~eego zam6wienia - dokument6w
potwierdzaj~eyeh wskazan~ ilosc lat praktyki zawodowej.

ZAL>\CZNIKI:

1. Poswiadczony aktualny wydTUkz CEIDG - lui. 1/r I.

2. Poswiadczona kopia wpisu do rejestTU podmiol6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ - zgodnie z ustaw~ 0

dzialalnosci leezniezej - prowadzonego przez ORL - lui. 1/r 2,

3. Kopie dokument6w dotye~eych prawa wykonywania zawodu lekarza posiadanyeh kwalifikaeji, w tym

speejalizaeji, lui. 1/r 3u, 3b, itd., tj.:

- dyplom ukonezenia studi6w;
- prawo wykonywania zawodu lekarza;
- dokument potwierdzaj~ey uzyskanie tytulu specjalisty lub specjalizacji ,,' w dziedzinie kardiologii;
- inne dokumenty pOlwierdzaj~ce kwalifikaeje i doswiadczenie zawodowe zgodne z wymogami SWKO;

4. ZaSwiadezenie lekarskie 0 braku przeeiwwskazan do wykonywania swiadczen zdrowotnych obj~tych
przedmiotem zam6wienia - zal. liT 4,

5. Kserokopia polisy OC lub zlozone oswiadczenie 0 przedlozeniu polisy - lui. fIT 5,

6. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadczen zdrowotnych w zakresie kardiologii w Poradni

kardiologicznej z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly swiadczone - lal. 1/r 6.

.• niepolrzebne skreilit.

(podpis ipiecz~c ojerelJla)
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Zalqeznik nr 4 do zarzqdzenio
Dyreklora Szpilala lVolskiego nr /46/2019

z dnla 08.07.2019 r.

WZ6R UMOWY
UMOWA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE KARDIOLOGII. WYKONYWANIA BADAN ECHOKARDIOGRAFICZNYCH W
PORADNI KARDIOLOGICZNEJ, W ODDZIALE KARDIOLOGICZNYM IOSRODKU
DIAGNOSTYKI 1TERAPII WEWN<\TRZNACZYNIOWEJ SZPITALA WOLSKI EGO

zawarta w dniu 2019 r. \\' Warszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Goslynskiej Samodzielnym PubIicznym Zakladem Opieki
Zdrowolnej, zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy, pod nr
KRS: 0000226288, posiadaj~cym NIP 527.10.45-483 oraz REGON 011035381, reprezentowanym przez:
Dyrektora - Roberla Mazura
zwanym dalej Udzielaj~cym zam6wienia

a
PanemlPani~ adres: .
zarejestrowanym w ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
wpisanym do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnosc lecznic~. nr ksi~gi:
posiadaj~cym NIP i REGON .
zwanym dalej Przyjmujqcym zam6wienie

PrZ)jmajqcy zarnowienie zaslal "ybrany w "J'nika kankarsa oferl no adzielanie speejalistyeznyeh swiadeze"
zdrowolllyeh przez podmioty oudlone w art. 26 asl. I USlowy z dnia 15 kwielnia 20 JJ r. a dzialalnosei
leczniczej tekst jedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 2190 z p6in. zm.),

~ 1
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie specjalistycznych swiadczeli zdrowotnych w zakresie
kardiologii - wykonywania badari echokardiograficzn)'ch wraz Z opisem wyniku w Poradni
kardiologicznej, w Oddziale kardiologicznym i O!rodku diagnostyki i lerapli wewn~trznaczyniowej
Szpitala Wolskiego, zwanych dalej swiadczeniami zdrowotnymi. dla pacjent6w Szpitala Wolski ego w
szczeg61nosci dla os6b b~dqcych swiadezeniobiorcami w rolOmieniu przepis6w uslawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. 0 swiadezeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych.

2. Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzuje sif, do wykonywania specjalistycznych swiadczeli zdrowotnych
w zakresie kardiologli • wykon)'wania badali echokardiograficznych wraz z opisem wyniku w Poradni
kardiologicznej, w Oddziale kardiologicznym i O!rodku diagnoslyki i lerapii wewnqtrznaczyniowej
Szpilala Wolskiego lub innym miejscu wskazanym przez Udzielajqcego zam6wienia. w zwiqzku z
realizaejq postanowieli ~ 7 Rozpor~dzenia Ministra ldrowia z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie
swiadczeli gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jedn. Oz. U. z 2016 r.,
poz, 357 z p6in. zm.) oraz Rozp. M.l. z 22,11.2013 r. w sprawie !wiadezeli gwarantowanych z zakresu
leezenia szpitalnego (tekst jedn. OZ.U. z 2017 r., poz. 2295 z p6in. zm.), zwanych dalej swiadczeniami
zdrowotnymi, a w szczeg6lno!ci udzielania swiadczeli zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej. do realizacji kl6ryeh jest uprawniony zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzqdzeniu,
o kt6rym mowa powyzej oraz w odpowiednim larzqdzeniu Prezesa NFl dotyc~cego okreslenia warunk6w
zawierania i realizacji um6w w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

p
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiqzuje si~ do udzielania swiadczeli zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ I w

nast~pujqcych dniach i godzinach: poniedziatek 8:00.15:00, wlorek 8:00. 15:00, czwarlek 8:00-15:00,
ewenlualnie sobola.w godzinach od 8:00-15:00 w zaleinosci od polrzeb Udzielajqcego Zam6wienia,
z "yl~czeniem swi~t i dni wolnych od pracy uSlalonych u Udzielajqcego zam6wienia, przypadaj~cych w
tych dniaeh.

2. Kazda zmiana dni i godzin udzielania !wiadczeli zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ust. I, wymaga uzyskania
pisemnej zgody Udzielajqcego zam6wienia.

3. lapotrzebowanie na wykonanie swiadezeli w okreslonej kom6rce organizacyjnej Ij. w Poradni
kardiologicznej, w Oddziale kardiologicznym i w Osrodku diagnoslyki i terapii wewn~lrznaczyniowej
Szpitala Wolskiego w ramach harmonogramu wskazanego w ~ I okresla Udzielaj~cy Zam6wienie Ij. za
posrednictwem Ordynatora Oddzialu kardiologieznego lub Kierownika Poradni kardiologicznej,
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p
Przyjmuj~ey zamnwienie zobowi~zuje si, do wykonania us lug, 0 ktnryeh mowa w ~ I niniejszej umowy
i oswiadeza, iz wykonywae je b,dzie z zaehowaniem nalezytej starannosei, zgodnie z posiadan~ wied~
i standardami post,powania obowi~zuj~eymi w zakresie kardiologii i eehokardiografii, na zasadaeh
wynikaj~eyeh z ustawy 0 zawodaeh lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Oz. U. z 2019 r., poz. 537), ustawy 0
dzialalnosci leezniezej (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 2190 z pnin. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki
zdrowotnej finansowanyeh ze srodknw publieznyeh (tekst jedn. Oz. U z 2018 r., poz. 1510 z pMn. zm.), ustawy
o prawaeh paejenta i Rzeezniku Praw Paejenta (Oz. U. z 2019 r., poz. 1127 z pMn. zm.), i innyeh przepisnw
reguluj~eyeh zasady udzielania swiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh leezniezyeh nie b,d~eyeh
przedsi,bioreami oraz ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r. Oz. U. poz. 1000 z
pOin. zm.).

~4
I. Swiadezenia zdrowotne obj,te nmleJs~ umow~ udzielane b,d~ przez Przyjmuj~eego zamnwienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szezeg61nosci w Poradni kardiologieznej i Oddziale kardiologieznym i
OsrOOku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej przy uzyeiu sprz<;tu medyeznego oraz aparatury
medyeznej, ktnryeh obsluga jest mu znanal z ktnrymi zostal zapoznany przez Udzielaj~eego zamnwienia
najpMniej w dniu rozpoez,eia udzielania swiadezen', stanowi~eyeh wlasnose Udzielaj~eego zamnwienia.
Sprz<;t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb,dne do wykonywania swiadezen obj,tyeh niniejs~ umow~.

2. Przyjmuhey zamnwienie lObowi~zuje si, do korzystania z pomieszezen oraz sprz,tu i aparatury
medyeznej, nalet.ljeyeh do Udzielaj~eego zamnwienia, zgodnie z ieh przeznaezeniem i w eelaeh
okreSionyeh w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~ey zamnwienie lObowi¥uje si, do ponoszenia koszt6w napraw sprz,tu medyeznego
naleZljeego do Udzielaj~eego 7.amnwienia, uszkodlOnego w wyniku dzialan zawinionyeh przez
Przyjmuj~eego zam6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na ezas okreSiony od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.07.2020 r.

~6
Zleeenia na badanie diagnostyezne i transport b,d~ wystawiane przez Przyjmuj~cego zam6wienie, wedlug
zasad obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~eego zamnwienia, z kt6rymi Przyjmuj~ey zamnwienie lOstal zapoznany.

p
I. Przyjmuj~ey zamnwienie lObowi~zuje si, do przestrzegania zasad wykonywania swiadezen zdrowotnyeh

wskazanyeh w umowaeh zawartyeh przez Udzielajqeego zamnwienia z Narodowym Funduszem Zdrowia
i innymi podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowiqzuj~eyeh u Udzielaj~eego zam6wienia, z ktnrymi
to zasadami zostal zapoznany.

2. Na Zljdanie Udzielajqeego zamnwienia Przyjmujqey zam6wienie zobowi~zany jest do przedstawienia
dokumentnw wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy
przez Udzielaj~eego zamnwienia.

~8
Przyjmuj~ey zamnwienie zobowiqzuje si, do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz
dokumentaeji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi~zuj~eymi w podmiotaeh leezniezyeh
nieb,d~eyeh przedsi,bioreami oraz przepisami i zasadami obowi~zuj~eymi u Udzielajqeego zamnwienia,
w tym z uzyciem systemu informatyeznego Szpitala Wolskiego, w tym dotye~eymi proeedur zwi~nyeh
z oehronq danyeh osobowyeh.

~9
I. Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne w zakresie kardiologii tj. wykonywania badan

eehokardiografieznyeh w Oddz;ale kardiologieznym, w Poradni kardiologieznej, w Osrodku
diagnostyki i terapii wewnqtrznaezyniowej Szpitala Wolskiego Przyjmuj~eemu zamnwienie
przysluguje wynagrodzenie miesi,eznie w kwoeie stanowi~eej iloezyn liezby wykonanyeh, prawid/owo
sprawozdanyeh i wskazanyeh do zaplaty godzin - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym
mowa w ~ II - przez stawk, za I godzin, w wysokosei zl brutto (slownie: zlotyeh).

2. Lqezna szaeunkowa wartose umowy w okresiejej obowiqzywania wynosi (slownie: zl).

3. Nalemosci z tytulu realizaeji umowy Udzielaj~ey zamnwienia wyplaea, za miesiqe poprzedni, w terminie
do 14 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmuj~cego zamnwienie faktury wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II. Potwierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze sprawozdaniem
jest data wplywu oznaezona prezentatq Kaneelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

4. Nalemose za wykonane swiadezenia zdrowotne lOstanie przekazana Przyjmuj~eemu zam6wienie najego
raehunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si, dzien obciqzenia raehunku
bankowego Udzielaj~eego zamnwienia.

~ 10
I. Przeci,tna maksymalna ilose godzin przewidzianyeh do realizaeji w stosunku miesi,eznym, wynosi 91

godzin.
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I
2. Wynikajijce z ust. I. lOpotrzebowanie na Bose godzin udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa

w ~ I, moie ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organilOcjij funkcjonowania kom6rki
organilOcyjnej, w kt6rej realizowane sij swiadczenia bijdi zmniejszeniem srodk6w finansowych uzyskanych
od NFl lub innych platnik6w.

3. UdzielajijC)' zam6wienia moie powierzye I'rzyjmujijcemu zam6wienie wi~ksZij Bose swiadczen obj~tych
niniejsZij umowij, skutkujijcych przekroczeniem wanosci umowy podanej w ~ 9 ust. 4, a przeznaczonej na
wykonanie swiadczen w ramach srodk6w pieni~inych przeznaczonych na ich sfinansowanie, pochodZijcych
z NFl lub od innych plalnik6w, jednak nie wi~cej nii 0 20% w okresie umowy.

~II
I. I'rzyjmujijcy zamowienie zobowiijzany jest do skladania miesi~cznych sprawozdan z liczby wykonanych

godzin wg wlasciwego wzoru stanowiijcego lOlijcznik or I, i zalijcznik nr 2, do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w ust. I skladane sij po zakonczeniu miesiijca kalendarzowego oraz po

zatwierdzeniu ich odpowiednio przez Kierownika Poradni, Ordynatora Oddzialu kardiologicznego oraz
Osrodka diagnostyki i terapii wewnijtrznaczyniowej lub innij osob~ wskazanij przez Udzielajijeego
zamowienia.

~ 12
Przyjmujijc)' zamowienie zobowiijzuje si~ do:

1) poddania konlroli wykonywanej przez Udzielajijcego zam6wienia, Narodowy Funduszu ldrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danych i informacji niezb~dnych do przeprowadzenia
kontroli,

2) noszenia imiennych identyfikalor6w przekazanych przez Udzielajijeego zamowienie w zwiijzku
z niniejsZij umowij i realizaeji pozostalych obowiijzk6w dotycZijcych identyfikator6w okreslonych w
aktach wewn~trznych Szpitala Wolski ego,

3) przestrzegania procedur obowiijzujijcych u Udzielajijcego zamowienia zwiijzanych z wykonywaniem
swiadczen zdrowotnych i prowadzeniem dokumentaeji medycznej.

~ 13
Przyjmujijcy zamowienie nie moie prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalnosei wykraczajijcej poza zakres
umowy i konkurencyjnej wobee dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielajqeego zamowienia.

~ 14
Udzielajijcy zam6wienia zobowiijzuje si~ zabezpieczye obslug~ piel~gniarskij oraz administracyjnij
i gospodarczij w zakresie niezb~dnym dla realilOcji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
przy realizacji zadan obj~tych niniejsZij umowij Przyjmujijcy zamowienie zobowiijzany jest do wsp6lpracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielajqeego zamowienia.

~ 16
I. l tylulu niniejszej umowy strony ponosZij odpowiedzialnose solidamij.
2. Przyjmujqey zamowienie ponosi odpowiedzialnose lo szkody powstale z przyczyn leiijcych po jego

stronie, a w szczeg61nosci wynikajijce z:
8. niewykonania lub niewlasciwego \\')'konania swiadczenia zdro\\'otnego,
b. nieprawidlowego wystawiania recept podlegajijcych refundacji przez Narodowy Fundusz ldrowia,
c. przedstawicnia danych stanowi'Jcych podstawcy rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
d. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
e. braku realizacji lOlecen pokontrolnych,
f. nieprawidlowego wprowadzania danych zwiijzanych z realizacjij procedur, a wymaganych przez NFl.

3. Udzielajijey zam6wienia uprawniony jest do iijdania od Przyjmujijeego zamowienie pokrycia szkody
wyrZijdzonej niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmujijeego zamowienie
niniejszej umowy, w tym m.in. koszt6w swiadczen nieplaconych przez NFl lub innych platnikow z tego
tytulu oraz kar umownych i obowiijzk6w odszkodowawczych naloionych na Udzielajqcego zamowienia
przez NFl lub innych plamikow w umowach lOwanych z Udzielajqcym zamowienia.

~ 17
Przyjmujijcy zamowienie zobowiijzany jesl do:
1) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywBnej obejmujijcej szkody b~dijce

nast~pslwem udzielania swiadczen zdrowomych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
swiadczen zdrowolnych - zgodnie zan. 25 ust. I pkl. I ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz
RozporZijdzenia Ministra Finans6w z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu wykonujijcego dzialalnose lecznicZij (Dz. U. Nr 293. poz. 1729),
najp6iniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 0 Be powyiszy dokument nie zostal dolijczony do
formuiarza ofeny.

2) ulrzymywania przez caly okres obowiijzywania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wanosci
ubezpieczenia okreSionych w przepisach, 0 ktorych mowa w pkt. I,
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3) przedlozenia zaSwiadezenia lekarza medyeyny praey dotyez~eego uprawnien zwi~zanyeh ze swiadezeniem
uslug, w tym zakresie wymog6w sanitarno-epidemiologiemyeh,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpilala
Wolskiego jako miejsea udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz przedlozenia Udzielaj~eemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~eego zlozenie 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.

~ \8
I. W zwi~zku z udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh zamowleniem Przyjmuj~e)' zam6wienie

uprawniony jest do wydawania paejentom zaswiadezen 0 ezasowej niezdolnosci do praey.
2. Reeepty wystawiane paejentom w zwiFku z wykonywaniem swiadezen obj~lyeh niniejs~ umow~

spor~dzane s~ na drukaeh udost~pnianyeh przez Udzielaheego zam6wienia.

~ 19
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do zaehowania w tajemniey wszelkieh informaeji, 0 kt6ryeh

powzi~1 wiadomose przy realizaeji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnie~
przedsi~biorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalezaniu nieuezeiwej konkureneji (tekstjedn. 2019.
1010 z p6m. zm.) oraz podlegaj~ oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh, zgodnie z
wymogami obowi~zuj~eymi u Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie oswiadeza, ze many jest mu fakt, iz trese niniejszej umowy, a w szezeg61nosei
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informaej~ publicm~ w rozumieniu al1. 1 Usl. I
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informaeji publiemej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z p6m.
zm.), kt6ra podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem USI.3.

3. Przyjmujqey zam6wienie wyraza zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w usl. 2,
zawartyeh w niniejszej umowie dotye~eyeh go danyeh osobowyeh w zakresie obejmuj~eym imi~
i nazwisko, a takte inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oral dane w zakresie finny.

4. Dla eel6w zwi~zanyeh z realizaej~ umowy Udzielajqey zam6wienia upowaznia Przyjmujqeego
zam6wienie do przetwarzania danyeh osobo ••.•'Yeh paejent6w, kt6rym Przyjmuj~ey Zam6wienie udzielae
b~dzie swiadezen zdrowotnyeh, w zakresie i dla eel6w zwi~zanyeh z realizaej~ zleeonyeh niniejs~ umow~
swiadezen zdrowotnyeh oraz wymaganyeh stosownymi przepisami uslawy 0 prawaeh paejenta i Rzeemiku
Prawa Paejenta, ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh.
Przetwarzanie danyeh osobowyeh przez Przyjmuj~eego zam6wienie dokonywane jest na sprz~eie
informatyeznym nale~eym do Udzielaj~eego zam6wienia i podlega przepisom reguluj~eym zasady
oehrony danyeh osobowyeh i proeedurom obowi~zuj~eym u Udzielajqeego zam6wienia i z tego t}'lulu
Przyjmujqey zam6wienie ponosi odpowiedzialnose wynikaj~e~ z ww. przepis6w.

~ 20
I. Przyjmuj~ey zam6wienie uprawniony jest do przerw w ••.•'Ykonywaniu swiadezen:

a. przerwy nie przekraezaj~eej I~eznie dni kalendarzowyeh** przypadaj~eej w okresie obowi~zywania
niniejszej umoW')'z zastrzeteniem ust. 2,

b. przerwy zwi~nej z potwierdzonym udzialem Przyjmujqeego zam6wienie w szkoleniaeh,
sympozjaeh, zjazdaeh z zastrzezeniem USI.2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w USI.1 w'Ymagazgody Udzielajqcego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunkow umawy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych w dniach i godzinach,

o kt6ryeh mowa w ~ 2, przez Przyjmuj~cego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do ••.•'Ykonywania
swiadezen spowodowanyeh ehorob~, udokumentowanyeh zaswiadezeniem lekarskim, 0 ile Przyjmujqcy
zamowienie niezwJocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~cego zamowienia.

~ 2\
Udzielajqcy zamowienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjrnujl}cego zamowienie od wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh, na ezas przeprowadzenia post~powania ••.•'Yjasniaj~eego, w przypadku gdy do
Udzielajqeego zam6wienia wplynie skarga lub zastrzezenie dotye~ee sposobu wykonywania, przez
Przyjmujqcego zam6wienie, swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh niniejs~ umow~, w tym zwi~zanyeh
z prowadzeniem dokumentaeji medyemej bqdz przekazywaniem danyeh wymaganyeh przez NFZ.

~22
Umowa ulega rozwi~niu w nast~pujqeyeh przypadkaeh:
1) z uplywem ezasu, na kt6ry zostala zawal1a,
2) oa moey porozumienia Stroo,
3) w wyniku oswiadezenia kazdej ze Stron z zaehowaniem 3 miesi~emego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zamo\\'"ienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia

z przyezyn stanowiqeyeh ra~ce naruszenie warunk6w umowy, le;;qeyeh po stronie Przyjmujqcego
zam6wienie, a dotye~eyeh:
a. ograniezenia dost~pnosei swiadezen. zaw~zenia ieh zakresu lub ieh niewlasciwej ilosci i jakosei;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs14 umow(J terminie wymaganych sprawozdan i infonnacji;
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c. uzasadnionych skarg pacjent6w. uznanych przez Udzi.l.j~e.go zam6wienla zgodnie z procedurami

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

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu. 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadezenia Udzielaj~eego zamowienia z zaehowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia.

jeteli Przyjmuj~ey zamowienie narusza inne nit wskazane w pkl. 3) postanowienia umowy, istome dla
zapewnienia prawidlowej realizaeji przedmiotu zam6wienia.

6) z dniem nast~puj~eym po dniu, w kt6rym nast~pilo przekroczenie I~eznej szaeunkowej wartosci umowy.

p3
I. Udzielaj~ey zamowienia uprawniony jest do rozwi~zanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natyehmiastowym. jeteli Przyjmuj~ey zamowienie ra~eo narusza istotne postanowienia umowy, Ij.:
I) utraeil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowi~zki wynikaj~ee z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody UdzieJaj~eego

zamlm:ienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okreSionyeh w ~ 17 USI. 1,2 i 4 umowy,
4) ra~eo naruszyl pozostale istotoe postanowienia niniejszej umowy.

2. Za r~ee naruszenie pozostalyeh istotoych postanowien umowy, 0 kt6ryeh mowa w USI. 1 pkl. 4 uznaje si~
naruszenie obowi¥k6w wynikaj~eyeh z ~ 3 i ~ 19 USI. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~ey
zam6wienie nie zaniechal pomirno otrzymania ad Udzielaj1}cego zam6wienia pisemnego wezwania do
jego zaprzestania lub naruszenie obowi~zk6w zwi~zanyeh z bezpieezenstwem paejent6w.

~ 24
Udziel.j~ey zamowienia uprawniony jest do rozwi~lOnia niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku,
w ktorym ulegnle rozwi~zaniu umOwa lOwarta przez Udziel.j~eego zamowienia z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Oswiadezenie 0 rozwi~lOniu umowy w tym trybie Udzielajqey z"mowienia zloty Przyjmujqeemu
z"mowienie na piSmie, niezwloeznie po uzyskaniu stosownej informaejL

~ 25
Przy'jmujqey z"mowienie uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natyehmiastowym, w przypadku ra~eego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotye,,!eych wypiaty
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 9 usl. I i 2, tj. zwloki w jego wyplacie przekraelOj~eej 30 dni, po
uprzednim wezesniejszym pisemnym powiadomieniu UdzieJajqeego zamowlenia 0 stwierdzeniu powstania
zwloki w wyplaeie w/w wynagrodzenia.

p6
I. W lOkresie nieuregulowanym niniejs,,! umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks eywilny, przepisy powolane

w niniejszej umowie oraz art. 304' Kodeksu praey.
2. Realizaej~ obowi~zk6w wynikaj~eych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmujqey zamowienie.

p7
Umow~ spor,,!dzono w dw6eh jednobrzmi~eyeh egzemplarzaeh, po jednym dla katdej ze Stron.

p8
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewatnosei.

p9
Spory powstale na tie realizaeji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszechny, wlasciwy dla siedziby
Udzielaj1Jce~o zam6wienia .

• niepotrzebne zos/anie s/(res/one
•• czterokrotnosc zaojerowanej liczby dni udzielania .fwiadczen zdrowotnych w tygodniu.

Przyjmuj~ey zamowienie:

KLAUZULA INFORMACI'JNA:
19odnie:: art. J 3 usl. I Ogolnego Rozporzqdzema 0 Ochrome Danych (RODO) informujemy, :e:
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I. adminillratorem danych olobowych PrtJimujqcego Zamowienie jest S:pltal Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samod:/elnego
Pub1lc:nego Zaklodu Opieki Zdrawotnej w Wars:awie, adres: ul, Kaspr::aka 17, 01-211 Wars.:awa:

2. admini$lrator w)':noczy/ Inspektora Ochrony Danych, : klorym mogq sif Panstwo kontaktowac w spruwach pr=etwar:ania Pa;/$fwa
danych osobowych:a poJrednicht'em poc:ty eleklronic:nej: kancelaria@wolski.medpl;

3, adminillrator bfd:ie przenJ'ar=ai Pa;/$fwa dane osobowe na pothtawie art. 6 usl. I /it. b) i c) I.f) RODO, Ij. pr:elwarzanie jell
niezbfdne w celu wykonania umowy, ktorej slronqjelt osoba, borej dane dotyczq, /ub do podjfcia d:ialan no tqdanie woby, klorej
dane dotyc".q, pr:ed zawarciem umo"y, a taJce ohowiq:kowl,ciq:qC)''Ch no administrator::e na podstan-ie ohowiq:/ljqqch
przepisow prUlI'a, I1dn. ustaw w.~k£l:anych poni::ej, a lak=e ochrony pr:ed ro.m:.:eniami I ':dkre,'>empowierzonych do n:a/i:acjI
swiadc:en :droll'olnych.

4, dane osobowe mogq bye udOSlfpnione innym upruwnionym podmiotom, na podstawie pr::episow prawa (np. Narodoll'emu
Fundlll:owi Ztirowia), a laJce na r:ec::.podmiotaw, .: krarymi administrator .:awarl umowf powier:enia przetwarzama danych w
:wiq=ku : realizacjq us/ug no r::ec: adminiSlratoro (np. lumcelariq prawnq, dostawcq oprogramawania, :ewtTflr:nym alldylorem,
:Ieceniobiorcq swiadczqcym IIllugf: :akresu ochrony danych osobmvych);

5. adminiltralor nie :amierza przeka-",'wac Pansnva danych o.wbowych do panlnJ'a trzeciego /ub organi:acji mifd.)lnarodowej;
6. majq Pansnf'o prQ'wo uzyskat kopif swo;ch danych osobowyeh w lied:ibie admini.~/rarora.

Dodarko'Wo zgodnie z arlo 13 ust. 2 RODO mformujemy, :e:
I, Panstwa dane osobm~'e bfdq pr::eehowywane do momentu uplywu okresu pr:edawnienia wynikajqcego: u.sum)': dnia]) kwielttla

1964 r, Kodeks C}wilny ora pr.:episow ustawy = dnia 27 sierpnia 20/4 r. 0 swiadcu/tiaeh opieki :drowotnej finansowanyeh =e
srodk6w public:nych i uslmf1': dnia 6 /istopada ]018 r. 0 prawach paejenla I Rzeczniku Praw Pac)ema w :aJ,:resie, wjakim dane
umierc:ane sq w dokumemacji sponqd:anej dla ce/61f' wskazanych W,",\t'. ustawaeh;

2, przys/llguje Panstwu prawo do.slfPU do tresei swoieh danych, ieh sprostowania tllb ogranic=enia pr:etwar.:ania, a wide prawo do
wnielienia spneeiwu wobec przetwar:ania. prawo do pr:eniesienia darrych oraz pralt'o do If'niesienia skLJrgi do organu
nad=orczego;

3. podanie danych osobowychjesl dobrowo/ne.jednalde niez/>fdne do :awarcia umouy, Konsekwenejq niepodania danych osobowych
/>fd=iebrak mot1lwosci rea/izaeji umony;

4, administrator nie podejmuje deC}'Zji w spos6b :aulomat)':owany w oparciu 0 Panstwa dane o.sobmJ'e.
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Za/qcznik nr I do umawy no udzielanie
specja/istycznych swiadczen zdrowolnych w
zakresie kardiologii - wykonaniQ hadar,
eehokardiograficznych w Poradni
kardiologicznej, w Oddziale kardiologicznym

MIESIE;CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE KARDIOLOGIl- WYKONANIA BADAN ECHOKARDIOGRAFICZNYCH W

PORADNI KARDIOLOGICZNEJ. W ODDZIALE KARDIOLOGICZNYM

miesilj c.... ...••....•.•..•.... ro k................••............•........

...................................................................................................................................................
(imie i nazwisko Ickarza )

Data udzielania Godzin)' od - do Liczba godzin
swiadczeJi

Suma:

Czy uzupelniono dokumentacj~ med)'cznlj: 0 - tak / 0 - nie •• )
.wJ _ zaZIlQcz)'c odpowledflie

Piec~c i podpis lekana Picc~c i podpis osoby zatwic:rdl.ajlJCej



•

lalqc:nik nr 2 do umowy no ud:ie/anie
specja/istycznych Swiadczen zdrawotnych
w :akresie kardiologii- wykonania badan
eehokardiografic:nych w Osrodku diagnostyki j

terapii wewnqlrznaczyniowej

MIESI~CZNE SI'RA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE KARDIOLOGII - WYKONANIA BADAN ECHOKARDIOGRAFICZNYCH

W OSRDOKU DIAGNOSTYKI I TERAPII WEWNA,TRZNACZYNIOWEJ

miesill c..•..•..••...........•. ro k.........................•.............

...................................................................................................................................................
limie i nazwisko Ickarza )

Data udzielania Godziny od - do Liczba godzin
swiadczen

Suma:

Czy uzupelniono dokumentncj~ med)'cZRll: 0 - Ink I 0 - nie •• )
• ..J _ Zllv,aqrc odpowiet/llie

PieCl_lfC i podpis Iekarza Piec~c j podpis osob)' zatwierdzajlJcej


