
Za/qcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wolskiego nr 56/202 J

z dnia 28.04.202 J r.

SZCZEG6LOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

OBEJMUJJ\CYCH KONSULTACJE W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ W
OSRODKU DIAGNOSTYKI I TERAPII WEWNJ\TRZNACZYNIOWEJ SZPITALA

WOLSKIEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OG6LNE

I. Niniejsze szczeg6/owe w.runki konkursu ofert n. lOwier.nie um6w n' udzielanie speej.listyemyeh swi.dezen
zdrowotnyeh obejmuj~eych konsult.eje w lOkresie k.rdiologii inwazyjnej oraz monitorow.ni. przebiegu
lObieg6w kardiologii inw.zyjnej w OSrodku di.gnostyki i terapii wewn~trm.ezyniowej w siedzibie Szpit.l.
Wolski ego,
okreSl.j~ m. in.:
.) przedmiot konkursu ofert,
b) kryteri. oceny ofert,
e) w.runki wym'gane od oferent6w w tym zwi~zane ze sposobem przygotow.ni. oferty trybem ich

skl.d.nia,
d) tryb zglaszani. i rozp.tryw.ni. protest6w oraz odwol.n zwi~nyeh z tymi ezynnosei.mi.

2. W eelu pr.wid/owego przygotowani. i zloieni. swojej oferty, oferent winien lOpom.c si~ ze wszystkimi
informacjami lOwartymi w niniejszyeh SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 us!. 1 Ustawy z dni. 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei
lecmiezej (tekstjedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 711 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, 146 ust. I, art. 147 - 150, 151
us!. 1,2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 us!. I i 2 ust.wy z dni. 27 sierpni. 2004 r. 0 swiadezeni.eh opieki
zdrowotnej finansow.nych ze srodk6w publiemyeh (tekst jedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 1398 z p6in. zm.) oraz
lO~dzenia Oyrektor. Szpitala Wolskiego Nr 56/2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie udzielenia lOm6wienia
na udzielanie speejalistyemyeh swi.dezen zdrowotnyeh obejmuj~eych konsultacje w zakresie kardiologii
inwazyjnej w OSrodku di.gnostyki i terapii wewn~trmaezyniowej oraz przeprow.dzeni. konkursu ofert na
wykonywanie ,wi.dezen zdrowotnyeh w przedmiotowym z.kresie, zwanego dalej lO~dzeniem.

4. Udziel.j~ey lOm6wienia lOstrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skl.dania ofert,
przesuni~cia tenninu skladania ofert, uniewainienia post~powania konkursowego Qraz przesuni~cia terminu
rozstrzygni~cia post~powani. w przyp.dku konieemosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

5. W spraw.eh nieuregulowanyeh w niniejszyeh SWKO zastosow.nie maj~ przepisy i postanowienia wskazane
w pk!. 3.

6. lIekroc w "Szczeg610wych warunk.eh konkursu ofert" or.z w lOl~emik.eh do tego dokumentujest mowa 0:
I) ofereneie" to rozumie si~ przez to podmiot, 0 kt6rym mow. art. 26 us!. I ustawy z dnia 15 kwietnia 20/1

f. 0 dziaJalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonuj~cy dziatalnosc lecznicZll w fonnie
indywidu.lnej specjalistyeznej pr.ktyki lek.rskiej, 0 kt6rej mow, w ustawie 0 dzi.lalnosei leezniezej.

2) Udzielajqcym zam6wienia " rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny GostyJiskiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty " rozumie si~ przez to obowi~zuj~cy formularz oferty przygotowany przez
Udzielaj'lcego zam6wienia, stanowi'lcy zalllcznik or 3 do zarZlldzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien
og6Inyeh";

4) ,wiadczeniach zdrowotnych - rozumie si~ przez to ,wiadezenia, 0 kt6ryeh mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy
swi.dezeni.eh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publicznych obejmuj~ee speejalistyezne
swiadczenia zdrowotne polegaj'lce oa udzielaniu konsultacji w zakresie kardiologii inwazyjnej w Osrodku
di.gnostyki i terapii wewn~trzn.ezyniowej, w szczeg61nosei dl. osJib b~d~cyeh swiadezeniobiorc.mi w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodk6w publieznyeh;

5) umowie - rozumie si~ przez to wwr umowy opracowany przez Udzielaj'lcego zam6wienia, stanowi'lcy
zal~cznik nr 4 do zar~dzeni. wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych".

Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTF;POW ANIA KONKURSOWEGO

I. Przedmiotcm lOm6wienia jest udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh polegaj~cyeh na udzielaniu
konsultacji w zakresie kardiologii inwazyjnej kardiologii inwazyjnej w Osrodku di.gnostyki i terapii
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wewn~trznaczyniowej.
2. Wykonywanie swi.dezen zdrowotnyeh st.nowi~eyeh przedmiot zam6wieni. obejmuje okres od dni.

OJ czerwc. 2021 r. do dni. 31 m.j. 2023 r.
3. L~ezna szaeunkow.liezb. godzin obj~ta zam6wieniem wynosi przeei~tnie w miesiqeu: 15 godzin.
4. W wyniku przeprowadzonego post~pow.nia konkursowego zostan~ wybr.ne n.jkorzystniejsze oferty, w liezbie

zapewni.j~eej wyezerpanie liezby godzin wskazanej w pkt. 3, zawieraj~ce propozyeje eenowe znajduj~ee
pokryeie w wielkosci srodk6w przezn.ezonyeh na sfinansow.nie przedmiotu zam6wieni •.

5. Szezeg610we w.runki wykonywani. swi.dezen okreSl.j~ odpowiednie przepisy, • w szczeg61nosei przepisy
ust.wy z dni. 27 sierpni. 2004 r. 0 swi.dezeni.eh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh
oraz postanowieni. um6w zaw.rtyeh przez Szpit.1 Wolski, z kt6rymi oferent mote si~ zapozn.e w siedzibie
Udziel.j~eego zam6wieni •.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENT6w

1. Ofert~ sklad. oferent posi.d.j~ey pr.wo wykonyw.ni. zawodu lek.rza dysponuj~ey odpowiednimi
kw.lifik.ejami, tj. spelni.jqey eo n.jmniej ponit.sze wym.g.ni.:
.) oferent posi.d. tytul speej.listy w dziedzinie kardiologii,
b) oferent posi.d. stopien n.ukowy doktora h.bilitowanego n.uk medyeznyeh lub tytul n.ukowy prof. n.uk

medyeznyeh,
e) oferent przedst.wi eertyfikat Asoejaeji Interweneji Sercowo-N.ezyniowyeh PTK do uzyskania uprawnien

samodzielnego wykonywania zabieg6w kardiologii inwazyjnej (operatora),
d) oferent posiada zaSwiadezenie wystawione przez wlaSciwego konsultant. wojew6dzkiego w dziedzinie

kardiologii 0 wykonaniu eo najmniej 300 zabieg6w angioplastyki wiencowej j.ko pierwszy operator i eo
n.jmniej 600 koronarogr.fii - wymagane rozpo~dzeniem Ministra Zdrowia z dn. 22.11.2013 r. w sprawie
swiadezen gwarantowanyeh z zakresu leezeni. szpitalnego (tekstjedn. Dz. U. z 2021 poz. 290 z p6in. zm.)
Warunkiem dopuszczenia do udziaJu w post<:powaniu jest przedstawienie przez oferenta wpisu w rejestrze
prowadzonym przez wlaSciw~ okr~gow~ r.d~ lekarsk~ 0 wykonywaniu dzialalnosci leezniezej w fonnie
indywidualnej speejalistyeznej praklyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w przepisaeh ust.wy 0 dzialalnosci
leezniezej.

2. Oferta zlown. przez oferenta powinna bye kompletn •• zlowna zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh
SWKO na fonnul.rzu udost~pnionym przez Udzielajqeego zam6wieni. oraz zawierae wszystkie wym.gane
oswiadezenia i dokumenty opis.ne w SWKO oraz w tresci fonnularza ofertowego.

3. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszczalnejest zloienie ofert altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

I. Oferent sklad. ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w "Szczeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert"
na fonnularzu udost~pnionym przez Udzielajqeego zam6wienia.

2. Liezba deklarowanyeh godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh przeei~tnie w miesi~eu przez jednego
oferenta nie powinna bye mniejsza ni.t 3 godziny.

3. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwi~ne z przygotowaniem i zloieniem oferty.
4. Ofert~ stanowi wypelniony fonnularz oferty wg zal~ezonego wzoru wraz zal~eznik.mi wymienionymi

w fonnularzu oferty.
5. Oferta winna bye spo~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
6. Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki naleiy spo~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wyl~ezeniem poj~e medyeznyeh.
7. Ofert~ oraz kaid~ zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
8. Strony oferty oraz miejsea, w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye

dokonane jedynie poprzez przekreSlenie b1~dnego zapisu i umieszezenie oOOk niego ezytelnego zapisu
poprawnego.

9. Oferent mote wprow.dzie zmiany lub wyeofae zlown~ ofert~. Zmian. oferty nast~puje poprzez zloienie nowej
oferty zawieraj~eej zmi.ny i uzupelnionej 0 adnot.ej~ 0 wyeofaniu oferty zlownej wezesniej. Wyeofanie oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielajqeego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez
zlo!enie nowej lub wyeofaniu oferty moie nast~pie nie p6iniej jednak nit przed uplywem tenninu skladania
ofert. Wymogi oznaezeni. koperty opisane w pkt. 10 stosuje si~ odpowiednio.

10. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~eznikami nalety umieseie w zamkni~tej kopereie op.trzonej napisem: ,,Konkurs
na specjalistyczne sw/adczen/a zdrowotne obejmujqce konsultacje w zakresie kardiologii inwazyjnej w
Osrodku diagnostyki i terapii wewnqtrznaczyniowej Szpitala Wolskiego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul.
Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.

II. Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega, it nie jest moZliwe Ji}czenie swiadczenia usrug w ramach umowy
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o udzielenie zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem
na podstawie stosunku praey lOwartym z Udzielajqeym lOmowienia.

12. Oferta zloiona przez oferenta, z ktorym Szpital Wolski rozwiqzal umow~ na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh
w lOkresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn lei'leyeh po
stronie oferenta - podlega odrzueeniu.

Rozdzial V, INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZAL<\CZANYCH PRZEZ OFERENT A

I. W eelu uznania, ze oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowiljZally jest dolqezye do oferty dokumenty
wskazane w formularzu oferty.

2. Dokumenty, 0 ktoryeh mowa w pkl. I niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w formie oryginalu lub
kserokopii poswiadezonej przez siebie lo zgodnose z oryginalem.

3. W eelu sprawdzenia autentyeznosci przedloionyeh dokumentow Udzielaj~ey lOmowienia mote zailjdae od
oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu
jest nieeZ)1elna lub budzi wqtpliwosci co do jej prawdziwosei.

4. Oferent jest zobowiqzany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiotow wykonuj~eyeh dzialalnose leezniezq
w formie indywidualnej speejalistyeznej praktyki lekarskiej • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. 0 dzialalnosci leezniezej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Ofert~ sklada si~ w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. 10 a do dnia 05 maja 2021 r. do godz. 12.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielajqeego lOmowienia uprawniony jest Dzial

Kadr i Szkolen, tel. 022.38.94.888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWI<\ZANIA OFERT<\

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

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A

1. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~ey lOmowienia powoluje komisj~ konkursowq.
2. Szezegolowe zasady praey komisji konkursowej i tryb post~powania okresla "Regulamin praey Komisji

konkursowej" obowiqzujqey na podstawie zarzqdzenia wskazanego w pkl. 3 "Postanowien ogolnyeh".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegaj~ea wylqezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanyeh

w ••Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie konieeznosei wylqezenia ezlonka komisji konkursowej z przyezyn, 0 ktoryeh mowa w pkl. 3, nowego

ezlonka komisji powoluje Udzielaj~ey zamowienia.
5. Udzielaj~ey zamowienia nie powoluje nowego ezlonka komisji konkursowej w przypadku okrdlonym

w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa Iiezye b~dzie, pomimo wyl~ezeniajej ezlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielajqey zamowienia wskazuje nowego przewodniezqeego, jeSli wyl~ezenie ezlonka komisji konkursowej

dotyezy osoby pelniqeej t~ funkej~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brakow formalnyeh w zloionej ofere ie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach na zewn~trznej
stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta. stwierdzone W ofercie braki oraz ostateczny tennin ich usunic;cia.

8. W przypadku odrzueenia oferty z przyezyn formalnyeh Komisja konkursowa lOmieszeza informaej~
o odrzuceniu oferty na zewn~trlJ1ej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl
wskazujqe nazw~ (imi~ i nazwisko) skladaj~cego odrzueon~ ofert~ oraz przyezyn~ odrzueenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie zloionyeh ofert nastqpi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konfereneyjna
w dniu 05 maja 2021 r. 0 godzini. 12.30.

Rozdzial X. PROPONOW ANA PRZEZ UDZIELAJ<\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA
CENA JEDNOSTKOWA

I. Proponowana przez Udzielaj~eego zamowienia maksymalna kwota nalemosei za jedn~ godzin~ wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem post~powania konkursowego wynosi 250,00 zl brutto - przy
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czym kwota brutto jest r6wnowazna z kwot~ netto ze wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT.
2. Cena wskazana w pkt. 1 zostala przyj~ta w oparciu 0 wielkos~ srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie

swiadczen b~d~cych przedmiotem zam6wienia.
3. Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe przekraczaj~ce kwot~ wskazan~ w pkt. 1 uznaje si~ za nieodpowiadaj~ce

wymogom formalnym i podlegaj~ce odrzuceniu.

Rozdzia/ XI. KRYTERIA OCENY OFERT

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

Maksymalna liczba punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 3,5 pkt.

Ad. 1. Kwalifikacje oferenta
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj~ce dokumenty stanowi~ce
zal~czniki do formularza oferty:
ZaSwiadczenia 0 ukonczonych kursach, szkoleniach, warsztatach itp. w zakresie stanowi~cym przedmiot
post~powania konkursowego - 1 pkt.
Wykaz publikacji w zakresie stanowi~cym przedmiot posl~powania konkursowego (min. 2 publikacje)
w specjalistycznych czasopismach krajowych - 1 pkt. i zagranicznych - J pkt.
L~czna i1os~punkt6w moZliwych do uzyskania za ocen~ oferty pod wzgl~dem kwalifikacji oferenta wynosi: 3 pkt.

Komisja Konkursowa

Ad. 3. Cena"
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj~cych propozycje cenowe za jedn~ godzin~ wykonywania swiadczen zdrowotnych przewyzszaj~ce wartos~
srodk6w przeznaczonych na realizacj~ przedmiotu post~powania.
Dokonuj~c oceny cen proponowanych przez oferenta w formularzu oferty Komisja Konkursowa przyznaje
oferentowi od J do 4 kt. z odnie z nast u' c i zaloteniarni:
Cena ro nowana rzez oferenta Liczba unkt6w
220,01 - 250,00 zI I kt.
190.0 I - 220,00 zI 2 kt.
160,01 - 190,00 zI 3 kt.
100,00 - 160,00 zI 4 kt.

Komisja konkursowa dokonuj~c oceny cen zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert
zawieraj~cych propozycje cenowe na poziomie powytej 250,00 zlotych za godzin~.
Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe na poziomie ponitej 100,00 zlotych za godzin~ b~d~ uznane za oferty
zawieraj~ce ra4co nisk~ cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzuceniu.

Ad. 4. Dosl~pnos~ - D2
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny dost~pnosci swiadczen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~
minimaln~ Iiczbjf godzin udzielania swiadczen w miesiJIcu oferowanych przez oferenta w fonnularzu oferty zgodnie
z za!o:ieniami:
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Minimalna ilose godzin oferowanyeh przez oferenla Liezba nunkt6w
3 - 7 1 oklo
Powviei 7 • 15 2okt.

Maksymalna Jiczba punkl6w za ocen~ oferty wyoosi: 2,0 pkl.

Oeena koncowa oferty zostanie wyliczona wg nast~puj41cego wzoru:

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

gdzie:
IVa - ocena koncowa oferty
LpK - Iiczba punktow wynikajqca z oceny kwalifikacji oferenta
LpD I - Iiczba punktow wynikajqca z oceny doiwiadczenia oferenta
LpC. Iiczba punktow wynikajqca z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpD2 • Iiczba punktow wynikajqca z oceny dost~pnosci iwiadczen udzielanych przez oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZA WARCIA UMOWY

1. Rozstrzygni,cie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku post,powania konkursowego
zapewniaj~cych reaJizacj~ zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia odnosnie Hosci godzin stanowi~cych
przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali J~cznie ze wszystkich kryteri6w najwi,ks~ Hose punkt6w.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofert oglasza si, w miejscu i terminie okreSionym w ogloszeniu
o konkursie ofert. oa tablicy ogloszen W siedzibie Udzielaj'lcego zam6wienia oraz oa zewn~trznej stronie
intemetowej Udzielaj~cego zam6wienia, podaj~c nazw~ (imi, i nazwisko) oraz siedzib, (miejsce zamieszkania i
adres) OferentalOferent6w, kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni~cia ofert wyznacza si, na dzien 17 maja 2021 r. 0 godzinie 14.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje termin

oraz miejsce zawarcia ipodpisania umowy.
5. Komisja konkursowa ma prawo wnioskowae do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewainienie post,powania

konkursowego w przypadkach okrdlonych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej.
6. W przypadku przekroczenia Jiczby godzin obj,tej zapotrzehowaniem. wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyoiku

wyboru wi,kszej Hosci oferent6w ze wzgl,du na koniecznose uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cych kryteria oceny
ofert na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo okreslenia w
umowie zawartej w tyro oferentami takiej ilosci godzin udzielania swiadczen, kt6ra umozliwi dostosowanie
warunk6w umowy do zapotrzebowania UdzielajC}cegozam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post~powania konkursowego, jednakie przed rozstrzygm,c,em konkursu, oferent moie zloiye do

komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarZonej czynnoscit w formie
pisemnej umotywowany protest.

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

skladajilcemu protest. Nieuwzgt~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba i:e z tresci protestu wynika,

ie jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskarion~ czynnose.
6. Oferent, moze zlotye do Udzielaj~cego zam6wienia odwolanie dotyc~ce rozslrzygni~cia konkursu w ci~gu 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.

Rozdz;al XIV. POST ANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotyc~ce postc;powania konkursowego przechowywane S'lw siedzibie Udzielajqcego zam6wienia.

Strono 5 z 5



Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 56/202/

z dnia 28.04.202/ r.

Warszawa, do ia .

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

OFERTA

na udzielanie specjalistycznyeh swiadczen zdrowotnych obejmujllcych konsultacje w zakresie

kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i terapH wewnlltrznaczyniowej Szpitala

Wolskiego

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Speejalizaeja w zakresie (stopierl speejalizaej i) .

Nr dokumentu specjalizaej i.. .

Nr wpisu do rejestru indywidualnyeh speejalistyemyeh praktyk lekarskich prowadzonego przez wlaseiwll

ORL.. .

Data wpisu do ewideneji dzialalnosei gospodarezej .

NIP REGON .

Nr telefonu .

Adres zamieszkania .

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

przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie speejalistyeznych swiadezerl zdrowotnyeh
obejmujllcyeh konsultacje w zakresie kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i terapii
wewnlltrznaczyniowej Udzielajllcego zam6wienia zgodnie z przedmiotem zam6wienia wskazanym w
Szezeg610wyeh Warunkach Konkursu Ofert, na zasadach okreslonych we wzorze umow)' na udzielanie
swiadezerl zdrowotnyeh obj~t)'ch konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii;:

I. Zapomal si~ z treseill ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg610wymi warunkarni kookursu ofert" omz projektem

umowy i nie zgJasza zastrze1:en.
2. Swiadezerl zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem udzielae b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie.

w miejseu wskazanym przez Udzielajlleego zam6wienia oraz przy uZyeiu sp~tu naletlleego do

Udzielajlleego zam6wienia.

3. Prowadzi speejalistyemll indywidualnll praktyk~ lekarskll w zakladzie leemiezym podmiotu leemiezego lub

speejalistyemll indywidualnll praktyk~ lekarskll w dziedzinie , wpisanll do
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rejesU1l podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc lecznic~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi

wymienionymi na wst~pie niniejszej oferty.

4. SwiadczeIl zdrowotnych udzielac ~dzie osobiscie.

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

w wysokosci (Zobowi¥uje si~ do przedlotenia kopii polisy oc w terminie

okreslonym we wzorze umowy).

6. Oswiadcza, it Szpilal Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadczeIl zdrowotnych w zakresie

obj~tyro przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le~cych po slronie

oferenta.

liczb~ godzin przeznaczonych na realizacj~maksymaln~7. Deklaruje minimaln~ .

przedmiotu umowy w miesi~cu.

8. Proponuje wysokosc slawki w kwocie zl netto (r6wnoWa1ne z brutto) za 1 godzin~

wykonywania swiadczeIl zdrowotnych stanowi~cych przedmiot umowy.

9. Zakres posiadanych kwalifikacji udokumentowal zal~cznikami od nr 3a do nr. .

10. Oswiadcza, it swiadczeIl zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej udzielal przez okres

............... .lat i zobowi¥uje si~ do okazania na ~danie Udzielaj~cego zam6wienia dokument6w

pOlWierdzaj~cych wskazan~ ilosc lat praktyki zawodowej.

ZALt\CZNIKI:
I. Poswiadczony aktualny wydruk z CEIDG - zaL nr 1,

2. Poswiadczona kopia wpisu do rejesU1l podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc lecznic~ - zgodnie z uslaw~ 0

dzialalnosci leczniczej - prowadzonego przez ORL - zaL nr 2,

3. Kopie dokument6w dotyc~cych prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanych kwalifikacji, w tyro

specjalizacji:

a) dyplom ukoIlczenia studi6w,
b) prawo wykonywania zawodu lekarza,
c) dyplom specjalizacji w dziedzinie kardiologii,
d) dokument pOlWierdzaj~cy uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych, lub profesora

nauk medycznych,
e) certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK do uzyskania uprawnieIl samodzielnego

wykonywania zabieg6w kardiologii inwazyjnej,
f) zaSwiadczenia wystawionego przez wla!ciwego konsultanta wojew6dzkiego 0 wykonaniu co najrnniej

300 zabieg6w angioplastyki wieIlcowej jako pierwszy operator i co najmniej 600 koronarografii -
pOlwierdzaj~cego odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu angioplastyki wieIlcowej - zgodnie
z wymogami SWKO w tyro zakresie,

g) aktualny certyfikat pOlWierdzaj~cy ukoIlczenie szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta,
h) inne dokumenty pOlWierdzaj~ce kwalifikacje zawodowe oferenla - zaL nr 3a, 3b, lId.,

4. Za!wiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazaII do wykonywania swiadczeIl zdrowotnych obj~tych

przedmiotem zam6wienia - zaL nr 4,
5. Kserokopia polisy oc - zaL nr 5,

6. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferent udzielal swiadczeIl zdrowotnych w zakresie wykonywania zabieg6w

kardiologii inwazyjnej z podaniem okres6w, w kt6rych uslugi te byly swiadczone - zal. nr 6.
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Oswiadczenic wykonawcy w zakresie wypelnienia obowi~zk6w informacyjnycb przewidzianych wart. 13
lub arl. 14 ROnO

Oswiadczam, ze wypelnilem obowi'lZki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO' wobec os6b
fizycznyeh, od kl6ryeh dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzielenie
zam6wienia w niniejszym post~powaniu"

(podpis ipieczfc oferenta)

rozpor~dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
oehrony os6b fizyeznyeh w zwiljZku z przetwarzaniem danych osobowyeh i w sprawie swobodnego przeplywu
takieh danyeh oraz uehylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozpo~dzenie 0 oehronie danyeh) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. I) .
• W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danyeh osobowyeh innych nit bezposrednio jego dotye~eyeh
lub zaehodzi wylijezenie stosowania obowi'lZku informaeyjnego, stosownie do art. 13 us!. 4 lub art. 14 us!. 5
RODO tresci oswiadezenia wykonawea nie sklada (usuni~eie tresci oswiadezenia np. przezjego wykreslenie).
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrek/ora Szpilala Wolskiego nr 56/202/

z dnia 28.04.202/ r.

WZORUMOWY
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH OBEJMUJ-\CYCH
KONSUL TACJE W ZAKRESIE KARDIOLOGIIINWAZY JNEJ W OSRODKU D1AGNOSTYKI

I TERAPII WEWN-\TRZNACZYNIOWEJ

zawarta w dniu 2021 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladcm Opiekl Zdrowotnej,
zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarezy. pod or KRS:
0000226288. posiadaj~cym NIP 527-10-45-483 oraz REGON 011035381. reprezentowanym przez:
Dyrektora - Roberta Mazura
zwanym dalej Udzielaj~cym zam6wienia

a

Paneml~ ................• prowa~eyml~ dzialalnosc gospodare~ pod firm~ ••.....................••• na podstawie
wpisu do Centralnej Ewideneji i Informaeji 0 Dzialalnosci Gospodarezej z siedzibq pod adresem:

Wpisanyml~ do rejestro podmiot6w wykonuj~cyeh dzialalnosc lecznie~ or ................•
Posiadaj~eymlq NIP i REGON PWZ .....................•
Zwanymlq dalej Przyjmujqcym zam6wienie

Iqeznie zwanyeh Stronami

Przy}mu}qcy zamowienie zoslal wybrany w wyniku konkursu ojerl na udzielonie spee}alistycznyeh iwiadezen
zdrowolnyeh przez podmioty okreilone w arl. 26 usl. I USlawy z dnia /5 kwielnia 201/ r. 0 dzialalnoici
lecznieze}. zwanq dale} uslawq 0 dzialalnosei lecznicze} (Ieksl }edn. Dz. U. z 2021 r.• poz. 7/1 z pOin. zm.).

~I
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnych w zakresie

wykonywania konsultacji z zakresu kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnostyki I terapii
wewn~trznaczyniowej, w szczeg61nosci nadz6r nad wykonywaniem zabieg6w kardiologli inwazyjnej
(koronarografii i angioplastykl) izdobywaniem przez lekarzy umlej~tnosci wymaganych do uzyskanla
certyfikatu Polsklego Towarzystwa Kardiologlcznego, zgodnie z przyj~tymi standardaml oraz
realizacja niezb~dnych szkolen w tym zakresie, w siedzibie Szpitala Wolskiego, zwanyeh dalej
swiadezeniami zdrowotnymi. dla paejent6w Szpitala Wolskiego w szczeg6Inosei dla os6b b~dqeyeh
swiadezeniobioreami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki
zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowiqzuje si~ do wykonywania konsultaeji kardiologieznyeh oraz
monitorowania przeprowadzania zabieg6w z zakresu kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i terapii
wewn~trznaezyniowej paejent6w Szpitala Wolski ego w dni powszednie (od poniedzialku do pi~tku
z wyl~ezeniem swiqt przypadajqeych w tyeh dniaeh tygodnia).

P
I. Przyjmujqey zam6wienie zobowi~zuje si~ do udzielania swiadezen zdrowotnych w dniaeh i godzinaeh

okreslonych w harmonogramie spo~dzanym na okresy miesi~ezne w formie pisemnej. uzgodnionym
z Ordynatorem Oddzialu kardiologicznego lub inn~ osob~ wskazanq przez Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Harmonogramy. 0 kt6ryeh mowa w ust. 1 podlegaj~ kaZdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazanq
przez Udzielaj~cego zam6wienia, przed rozpoez~eiem miesi~ea. kt6rego dotye~.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowiqzuje si~ do wykonywania zabieg6w w innyeh dniaeh i godzinaeh nit
ustalone w harmonogramie w przypadku pojawienia si~ dorainych potrzeb u Udzielajqeego zam6wienia.

p
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~je si~ do wykonania uslug. 0 kt6ryeh mowa w ~ I niniejszej umowy
i oswiadcza. it wykonywac je b~dzie z zaehowaniem naleiytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied~
i standardami post~powania obowiqzuj~eymi w zakresie kardiologii. na zasadaeh wynikajqeyeh z ustawy
o zawodaeh lekarza i lekarza dentysty (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r.. pOZ.514 z p6fu. zm.). ustawy 0 dzialalnosei

,~
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leezniezej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z p6tn. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekstjedn. Dz. U z 2020 r., poz. 1398 z p6tn. zm.), ustawy 0 prawaeh
paejenta i Rzeezniku Praw Paejenta(Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z p6tn. zm.), i innyeh przepis6w reguluj~eyeh
zasady udzielania swiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~bioreami oraz
ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh (tekstjedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6tn. zm.) i innyeh przepis6w
reguluj~eyeh zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadezen zdrowotnyeh w podmiotaeh
leezniezyeh nie b~d~eyeh przedsi~biorcarni.

~4
I. Swiadezenia zdrowotne obj~te niniejsZll umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~eego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szezeg61nosci w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej
Szpitala Wolskiego przy uZyeiu sp~tu medyeznego oraz aparatury medyeznej, kt6ryeh obsluga jest mu
znana! z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~eego zam6wienia najp6tniej w dniu rozpoez~eia
udzielania swiadezen", stanowi~eyeh wlasnose Udzielaj~eego zam6wienia. Sp~t i aparatura spelniaj~
wyrnagania niezb~dne do wykonywania swiadezen obj~tyeh niniejsZll umow~.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do korzystania z pomieszezen oraz sprz~tu
i aparatury medyeznej, nale1:'leyeh do Udzielaj~eego zam6wienia, zgodnie z ich przeznaezeniem i weelaeh
okreSionyeh w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sp~tu medyeznego nale1:'leego
do Udzielaj~eego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialali zawinionyeh przez Przyjmuj~eego
zam6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na ezas okreSiony od dnia 1 czerwea 2021 r. do dnia 31 maja 2023 r.

~6
Zleeenia na badanie diagnostyezne i transport b~d~ wystawiane przez Przyjmuj~eego zam6wienie, wedlug zasad
obowi~zuj~eyeh u Udzielaj~eego zam6wienia, z kt6rymi Przyjmuj~ey zam6wienie zostal zapoznany.

P
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadezen zdrowotnyeh

wskazanyeh w umowaeh zawartyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i
innymi podmiotami oraz przepisaeh i zasadaeh obowi¥uj~eyeh u Udzielaj~eego zam6wienia, z kt6rymi to
zasadami zostal zapoznany.

2. Na 1:'ldanie Udzielaj~eego zam6wienia Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥3nY jest do przedstawienia
dokument6w wymaganyeh przez NFZ lub innego platnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy
przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~8
Przyjmujijey zam6wienie zobowi¥uje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz
dokumentaeji wyrnaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi¥uj~eymi w podmiotaeh leezniezyeh
nie~d~eyeh przedsi~bioreami oraz przepisami i zasadarni obowi¥uj~eymi u Udzielaj~eego zam6wienia, w tyrn
z uZyeiem systemu informatyeznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyeZlleymi proeedur zwi~nyeh z oehron~
danyeh osobowyeh.

~9
I. Za zrealizowane swiadezenia zdrowotne Przyjmuj~eemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie

miesi~eznie w kwocie stanowi~eej iloezyn liezby godzin udzielania swiadezen zdrowotnyeh - zgodnie ze
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ II - przez stawk~ za jedn~ godzin~ w wysokosci zl bruno
(slownie: ).

2. Wartose umowy w okresiejej obowi¥ywania nie mote przekroezye kwoty zl brutto (slownie
............................................. ).

3. Naletnosei z tytulu realizaeji umowy za okres sprawozdawezy Udzielaj~ey zam6wienia wypIaea, za
miesi~e poprzedni, w terminie do 14 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmuj~eego zam6wienie
prawidlowo wystawionej faktury faktury wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 11.
Potwierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezentat~
Kaneelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

4. Naletnose za wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~eemu zam6wienie na jego
raehunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci¥enia raehunku
bankowego Udzielaj~eego zam6wienia. pO

I. Minimalna ilose godzin w stosunku miesi~eznym przeznaezonyeh na wykonywanie swiadezen
zdrowotnyeh, 0 kt6ryeh mowa w ~ I, wynosi godzin. Przeci~tna maksymalna ilose godzin
przewidzianyeh do realizaeji w stosunku miesi~eznym nie powinna przekroezye godzin.

2. Wynikaj~ee z us!. I zapotrzebowanie na minimaln~ ilose zakontraktowanyeh godzin przeznaezonyeh na
realizaej~ przedrniotu umowy mote ulee zrnniejszeniu w przypadkaeh uzasadnionyeh organizaej~ /1
funkejonowania kom6rki organizaeyjnej Szpitala Wolskiego, w kt6rej realizowane s~ swiadezenia b~di('-W
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zmniejszeniem srodk6w fmansowyeh uzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnik6w. Zmiana uwzgl~dnianajest
w harmonogramie ustalanym na okresy miesi~ezne i nie wymaga sporZ'!dzania pisemnego aneksu do
niniejszej umowy.

3. Udzielaj~ey lOm6wienia moze powierzye Przyjmuj~eemu lOm6wienie wi~ksZ'! Hose swiadezell obj~tyeh
niniejsZ'! umow~ skutkuj~eyeh przekroezeniem ilosci godzin wskazanej w ust. I oraz zwi~kszeniem
wanosci umowy, 0 kt6rej mowa w ~ 9 ust. 2, w ramaeh srodk6w pieni~myeh przeznaezonyeh na ieh
sfinansowanie, poehodZ'!eyeh z NFZ lub od innyeh platnik6w, jednak nie wi~eej niz 0 20%.

~II
I. Przyjmuj~ey lOm6wienie zobowi~ny jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdall z Iiezby godzin

udzielania swiadezell wg wzoru stanowi~eego zal~eznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6ryeh mowa w ust. I skladane s~ po zakollezeniu miesi~ea kalendarzowego oraz po
lOtwierdzeniu, w terminie do 3 dnia kazdego miesi~ea lo miesi~e poprzedni. Sprawozdania, po weryfikaeji
przepraeowanyeh godzin, lOtwierdza Ordynator Oddzialu kardiologieznego lub inna osoba wskazana przez
Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 12
Przyjmuj~ey lOm6wienie zobowi¥uje si~ do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~eego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkieh danyeh i informaeji niezb~dnyeh do przeprowadzenia
kontroli,

2) noszenia imiennyeh identyfikator6w przekazanyeh przez Udzielaj~eego zam6wienie w zwi¥ku
z niniejsZ'! umow~ i realizaeji pozostalyeh obowi~zk6w dotyeZ'!eyeh identyfikator6w okreSlonyeh
w aktaeh wewn~trznyeh Szpitala Wolski ego,

3) przestrzegania proeedur obowi¥uj~eyeh u Udzielaj~eego lOm6wienia zwi¥"llyeh z wykonywaniem
swiadezell zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyeznej.

~ 13
Przyjmuj~ey lOm6wienie nie moze prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalnosei wykraezaj~eej pOlO zakres
umowy i konkureneyjnej wobee dzialalnosei statutowej prowadzonej przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 14
Udzielaj~ey lOm6wienia zobowi¥uje si~ lObezpieezye obslug~ piel~gniarsk~ oraz administraeyjn~
i gospodareZ'! w lOkresie niezb~dnym dla realizaeji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 15
Przy realizaeji lOdall obj~tyeh niniejsZ'! umow~ Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~ny jest do wsp6/praey
z personelem medyeznym lOtrudnianym przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 16
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponosZ'! odpowiedzialnose solidarn~.
2. Przyjmuj~ey lOm6wienie ponosi odpowiedzialnose lo szkody powstale z przyezyn le4eyeh po jego stronie,

a w szezeg61nosci wynikaj~ee z:
I) niewykonania lub nieprawidlowego wykonania swiadezenia zdrowotnego,
2) niewykonania lub niewlaSciwego wykonania obowi~6w wynikaj~eyeh z niniejszej umowy,
3) nieprawidlowego wystawiania reeept podlegaj~eyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
4) przedstawienia danyeh stanowi~eyeh podstaw~ rozliezenia niezgodnie ze stanem faktyeznym,
5) nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
6) braku realizaeji lOleeeIl pokontrolnyeh,
7) nieprawidlowego wprowadlOnia danyeh zwi~nyeh z realilOej~ proeedur, a wymaganyeh przez NFZ.

3. Udzielaj~ey lOm6wienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmuj~eego zam6wienie pokrycia szkody
wyrZ'!dzonej niewykonywaniem lub nienaletytym wykonywaniem przez Przyjmuj~eego lOm6wienie
niniejszej umowy, w tym m.in. koszt6w swiadezell nieplaeonyeh przez NFZ lub innyeh p1atnik6w z tego
tytulu oraz kar umownyeh i obowi~6w odszkodowawezyeh nalozonyeh na Udzielaj~eego zam6wienia
przez NFZ lub innyeh platnik6w w umowaeh lOwartyeh z Udzielaj~eym lOm6wienia.

4. Udzielaj~ey lOm6wienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmuj~eego lOm6wienie lOplaty kary umownej
za niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. lo rozpoezynanie wyznaezonyeh
godzin praey z op6mieniem, lOwinione przez Przyjmuj~eego lOm6wienie przerwy w udzielaniu swiadezell
lub wezeSniejsze opuszczenie Osrodka diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej, kt6ra to kara przysluguje
Udzielaj~cemu lOm6wienie niezalemie od braku lOplaty lo kazd~ rozpoe~t~ godzin~ sp6inienia lub
niewykonywania praey. Wysokose kary umownej za kazd~ rozpoez~t~ godzin~ sp6inienia lub
niewykonywania praey wynosi 50% stawki lo I godzin~ okreSlonej w ~ 9 ust. I urnowy. Za szkody
przekraclOj~ee wysokose ww. kary, Udzielaj~ey lOm6wienia uprawniony jest do doehodzenia
odszkodowania na zasadaeh og6lnyeh. W przypadku stwierdzenia powyzszyeh naruszell Udzielaj~ey
Zam6wienie zastrzega sobie prawo potr~eenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturaeh
otrzymanyeh od Przyjmuj~eego Zm6wienie.
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Przyjmuj~ey zam6wienie zobowillZllny jest do:

1) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj~cej szkody b~d~ce nast~pstwem
udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen zdrowotnych -
zgodnie z an. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz RozporZ'ldzenia Ministra Finans6w z dnia :!9
kwictnia 2019 r. w sprawie obowiCJZ,kowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu wykonuj~cego
dzialalnose lec1l1icZlj(Dz. U. z 2019 r.. poz. 866), najp6iniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 0 ile
powyzszy dokument nie zostal dol~czony do formularza oferty,

2) utrzymywania przez ealy okres obowi~ania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz wartosci
ubezpieczenia okreSionyeh w przepisaeh, 0 kt6ryeh mowa w pkt. 1,

3) przedlozenia zaSwiadezenia lekarza medyeyny praey dotyeZljeego uprawnien zwillZllnyeh ze swiadezeniem
usiug i w tyro zakresie wymog6w sanitarno-epidemiologieznyeh,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez O~gow~ Rad~ Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsea udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz przedlozenia Udzielaj~eemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaheego zlozenie wniosku 0 w/w wpis max. w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy pod rygorem rozwi~ia umowy, 0 ile powyzszy dokurnent nie zostal dol~ezony do formularza
oferty.

p8
I. W zwi'lZku z udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh zam6wieniem Przyjmuj~ey zam6wienie

uprawniony jest do wydawania paejentom zaSwiadezen 0 ezasowej niezdolnosci do praey.
2. Reeepty wystawiane paejentom w zwi'lZku z wykonywaniem swiadezen obj~tyeh niniejsZlj umow~

spo~dzane s~ na drukaeh udost~pnianyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz w systemie
teleinformatyeznym udost~pnianyeh przez Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 19
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje 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 zwalczaniu nieuezciwej konkureneji (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 L, poz. 1013) oraz podlegaj~ oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh, zgodnie
z wymogami obowi~zuj~eymi u Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Udzielaj~ey zam6wienia powierza Przyjmuj~eemu zam6wienie dane osobowe paejent6w, obejmuj~ee dane
wyszezeg61nione w rozpo~dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzaj6w, zakres6w
i wzor6w dokumentaeji medyeznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 L, poz. 666) oraz ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Dz. U z 2019 L,

poz. 1398 z p6in. zm), kt6re to dane Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ przetwarzae zgodnie z
przepisarni UStawy 0 oehronie danyeh osobowyeh.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie oswiadeza, ze znany jest mu [akt, iz trese niniejszej umowy, a w szezeg61nosei
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informaej~ publiezn~ w rozumieniu art. I us!. I
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 L 0 dost~pie do informaeji publieznej (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176
z p6:1:n.zm.), kt6ra podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej uStawy, z zastrzezeniem us!. 4.

4. Przyjmuj~ey zam6wienie wyrata zgod~ na udosl~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w us!. 3,
zawarlyeh w niniejszej umowie dotyeZljeyeh go danyeh osobowyeh w zakresie obejmuj~eym imi~
i nazwisko, a takte inne dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. Dla eel6w zwi~yeh z realizaej~ umowy Udzielaj~ey zam6wienia upowaznia Przyjmuj~eego zam6wienie
do przetwarzania danyeh osobowyeh paejent6w, kt6rym Przyjmuj~ey Zam6wienie udzielae b~dzie
swiadezen zdrowotnyeh, w zakresie i dla eel6w zwi~yeh z realizaej~ zleeonyeh niniejsZlj umow~
swiadezen zdrowotnyeh oraz wymaganyeh stosownymi przepisarni ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku
Prawa Paejenta, ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh.
Przetwarzanie danyeh osobowyeh przez Przyjmuj~eego zam6wienie dokonywane jest w fonnie papierowcj
oraz na sprz~cie informatyeznym naleZljeym do Udzielaj~eego zam6wienia i podlega przepisom reguluj~eym
zasady oehrony danyeh osobowyeh i proeedurom obowi~zuj~eym u Udzielaj~eego zam6wienia i z tego
tytuiu Przyjmuj~ey zam6wienie ponosi odpowiedzialnose wynikaj~e~ z ww. przepis6w oraz przepis6w
dotyeZljeyeh oehrony danyeh osobowyeh. Upowatnienie do przetwarzania danyeh osobowyeh oraz
Oswiadezenie podpisane przez Przyjmuj~eego zam6wienie stanowi~ integraln~ ez~se umowy.

po
I. Przyjmuj~ey zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadezen nie przekraezaj~eyeh

I~eznie 30 dni kalendarzowyeh roeznie, przypadaj~eyeh w okresie obowi¥ywania umowy, kt6re to dni
uwzgl~dnia si~ w harmonogramaeh sporZljdzanyeh przez Udzielaj~eego zam6wienie, w tyro przerw
zwillZllnyeh z potwierdzonym udzialem Przyjmuj~eego zam6wienie w szkoleniaeh, sympozjaeh, zjazdaeh.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w us!. 1 wymaga zgody Udzielaj~eego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadezen zdrowotnyeh zgodnie

z harmonograrnem przez Przyjmuj~eego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania
swiadezen spowodowanyeh ehorob", udokumentowanyeh zaSwiadezeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~ey
zam6wienie niezwloeznie powiadomi 0 tyro fakeie Udzielaj~eego zam6wienia. /7
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pi
Umowa ulega rozwi~zaniu w nast~puj~eyeh przypadkaeh;

1) z uplywem ezasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na moey porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadezenia kaZdej ze Stron z zaehowaniem 2 miesi~eznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadezenia Udzielaj~eego zam6wienia z zaehowaniem I tygodniowego okresu

wypowiedzenia z przyezyn stanowi~eyeh istotne naruszenie warunk6w umowy, letl!eyeh po Slronie
Przyjmuj~eego zam6wienie, a dotyeZ'leyeh:
a. ograniezenia dost~pnosei swiadezen, zaw~tenia ich zakresu lub ieh niewlaseiwej ilosei i jakosei;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejsZ'l umow~ terminie wymaganyeh sprawozdaII i informaeji;
e. uzasadnionyeh skarg paejent6w, uznanyeh przez Udzielaj~cego zam6wienia zgodnie

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

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy.
5) w wyniku oswiadezenia Udzielaj~eego zam6wienia z zaehowaniem I miesi~eznego okresu

wypowiedzenia, je!eli Przyjmuj~ey zam6wienie narusza inne, nit wskazane w pkt. 4) postanowienia
umowy, istotne dla zapewnienia prawidlowej realizaeji przedmiotu zam6wienia.

6) wyniku oswiadezenia Udzielaj~eego zam6wienia z zaehowaniem I miesi~eznego okresu
wypowiedzenia, jeteli nas~pi~ zmiany zasad omz sposobu organizaeji i kontraktowania (Iub jego brak),
swiadezen z zakresu kardiologii inwazyjnej przez NFZ lub innego Platnika procedor.

7) z dniem nast~puj~eym po dniu, w kt6rym nast~pilo przekroezenie wartosci umowy.

p2
I. Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zania urnowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natyehmiastowym, je!eli Przyjmuj~ey zam6wienie ratl!eo narusza istotne postanowienia umowy, tj.;
I) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowi~i wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielaj~eego

zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okreslonyeh w ~ 17 pkt. 1,2,3 i 4 umowy,
4) ratl!eo naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ratl!ee naruszenie pozostalyeh istotnyeh postanowien umowy, 0 kt6ryeh mowa w us!. I pkt.4 uznaje si~
naruszenie obowi~k6w wynikaj~eyeh z ~ 3 i ~ 19 us!. 1 niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~ey
zam6wienie nie zanieehal pomimo otrzymania od Udzielaj~eego zam6wienia pisemnego wezwania do jego
zaprzestania lub naruszania obowi~6w zwi~yeh z bezpieezenstwem paejent6w.

p3
Udzielaj~ey zam6wienia uprawniony jest do ods~pienia od umowy w przypadku, w kt6rym ulegnie rozwi~zaniu
umowa zawarta przez Udzielaj~eego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadezenie 0

ods~pieniu od umowy Udzielaj~ey zam6wienia zloty Przyjmuj~eemu zam6wienie na piSmie, niezwloeznie po
uzyskaniu stosownej informaeji.

p4
Przyjmuj~ey zam6wienie uprawniony jest do rozwi~ia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natyehmiastowym, w przypaQku ~eego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyeZ'leych zwloki w
wyplacie wynagrodzenia, '0 kt6rym mowa w ~ 9 us!. 3, tj. przekraezaj~eej 30 dni, po uprzednim wezesniejszym
pisemnym powiadomieniu Udz,ielaj~eego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w
wynagrodzenia. .,- ., •.

~ 25
I. W zakresie nieuregulowanym niniejsZ'l umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks eywilny omz przepisy

powoJane w niniejszej umowie.
2. Realizaej~ obowi~6w wynikaj~eyeh z art. 304' Kodeksu praey zapewnia Przyjmuj~ey zam6wienie.

p6
Umow~ spo~dzono w dw6eh jednobrzmi~eyeh egzemplarzaeh, po jednym dla ka!dej ze stron.

p7
Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewarnosei.

p8
Spory powstale na tie realizaeji niniejszej umowy, kt6rych nie uda si~ zalatwic polubownie, rozpatruje S~d
powszeehny wlasciwy dla siedziby Udzielaj~cego zam6wienia .

• niepotrzebne zos/anie skreJ/one
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Przyjmuj~cy zam6wienie: Udzielaj~cy zam6wienia:

Klluzula Informacyjna ROOO
Zgodnie I art. 13 ust. I Og610ego Rozpof74dzenia 0 Ochronic Danych (RODO) infonnujemy, ie:
I) Administratorem danych osobowych Wykonawc)' jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyflskiej Samodzielny Publicmy Zaklad Opieki
Zdrowotnej Z siedzibl} przy ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Dan)'ch., I kt6rym rnogfJ si~ Panstwo kontaktowac W sprawach przetwarzania Panstwa
danych osobowych za po~rednietwem poczty elektronicmej: iod@wolski.med.pl;
3} Administrator ~dzie pf7.etwarzaJ dane 05000we na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) RODO w zw. I art. 26 Ustawy z dnia 15 kwictnia
2011 r. 0 dzialalno~ci lecmiczej. ~. przetwarzanie jest niezb~dne w celu wykonania urnow)', kt6rej stronlljest osoba,1..16rej dane dotycZJJ, lub
do podj~ia dzialail os tlJdanie osoby. kt6rej dane dotycl4, pn:ed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbl;dne do ",ypelnienia
obowilJZku prawnego ci~cego na administratorze;
4) Dane osobowe mogll bye udost~nione inn)1n uprawnion)1n podmiotom, na podstawie przepisbw prawa, a takte podmiotom, z kt6rymi
administrator zawarl umowlf w zwilJZl;u z reaJizacjll uslug na rz.ecz administratora (np. kancelarill prawn", dostawclI oprogramowania,
Ze\\11lftrmym audytorem);
5) Administrator nie zamierza prz.ekazywae dan)'ch osobowych do paflstwa trzeciego lub organi7Bcji micrdzynarodowej;
6) Wykonawca rna prawo uzyskae kopicr s••••.oich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO infonnujemy, 2e:
I) Paflstwa dane osobowe ~dll przechowywane prz.ez okres 10 lat od konca roku kalendarzowego, w kt6l)1n umowa lOstaJa wykonana,
chyba u nie~dny b~dzie dlutszy okres przetwarz.ania np. z uwagi na dochodzenie roszczefl.
2) Wykonawcy przysluguje prawo dostcrpu do treSci swoich danych. ich sprostowania lub ograniczenia prz.etwarz.ania, a takte prawo do
\\11iesienia sprzeciwu wohec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorcugo. tj.
Prezesa Urzlfdu Ochrony Danych OsoboW)'ch;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. jednak1:e niezblfdne do zawarcia umoW)'. Konsekwencjll niepodania danych osobowych
~dzie brak reaJizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomaryzowany Woparciu 0 dane osobowe Wykonawcy.

podpis Przyjmuj~cego zam6wienie
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Zalqcznik nr Ida umowy na udzie/anie
specja/istycznych iwiadczen zdrowotnych
abejmujqcych konsultacje w zakresie /cardia/agii
inwazyjnej

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

mies illC ••••••••••••••••..•.••. ro k .

...................................................................................................................................................
lim;e inazw;sko lekarza )

Data udzielania swiadczen Godziny od - do

-

Piec~c j podpis Ickarza Picczc;c i podpis osoby zatwicrdzaj<lcej



Zalqcznik nr 2 do umoW)'na udzie/anie
specjalistycznych iwiadczen zdrawotnych
obejmujqcych konsu/tacje w zakresie !cardi%gii
inwa..ry'jnej

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
OBEJMUJJ\CYCH KONSULTACJE W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

micsillc•.••..••..•..••.••..•.•ro k••.•..••.......•..•......•..........••.

...................................................................................................................................................
limie i nazwisko lekarza )

Data udziclania ODGODZINY DO GODZINY 1I0segodzin
swiadczen udzielania swiadczcn'

SUMA GODZIN:

• UWZGLr;DNIA PELNE GODZINY LUll 0.5 GODZINY

Czy uzupclniono dokumenlacj~ mcdyczn'l: 0 - lak / 0 - nic .)
.J _ zaznac:(Yc odpowiednle

PieC7~C i podpis lekarza Piecl~cipodpis osoby zatwierdzajltcej


