
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego nr 60/2021

z dnia 30.04.2021 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN

ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU KARDIOLOGII INWAZY JNEJ WYKONYWANYCH W
OSRODKU DIAGNOSTYKI I TERAPII WEWNJ\TRZNACZYNIOWEJ SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE
I. Niniejsze szczeg6l0we warunki konkursu ofert na zawieranie um6w na udzielanie calodobowych

specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie kardiologii wykonywanych w Osrodku
diagnostyki i terapii wewnlltrznaczyniowej Szpitala Wolski ego, zwane dalej "Szczeg610wymi
warunkami konkursu ofert" lub "SWKO" okreslajll m. in.:

a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oceny ofert
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwillzane ze sposobem przygotowania oferty i trybem

ich skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwillzanych z tymi czynnosciami.

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

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0
dzialalnosci leczniczej (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 711 z p6m. zm.), art. 140, art. 141, 146 us!. I,
art. 147 - 150, 151 us!. I, 2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 us!. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0
swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tj. Oz. U. z 2020 r. poz. 1398
z p6m. zm.) oraz zarzljdzenia Oyrektora Szpitala Wolskiego 60/2021 r. z dnia 30.04.2021 r. w sprawie
udzielenia zam6wienia na udzielanie calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie kardiologii wykonywanych w Osrodku diagnostyki i terapii wewnlltrznaczyniowej Szpitala
Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych w
przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zarzlldzeniem.

4. Udzielajllcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesunit;cia terminu skladania ofert, uniewaznienia postt;powania konkursowego oraz przesunit;cia
terminu rozstrzygnit;cia postltPowania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez
ofercnta.

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

6. lIekroc w "Szczeg6l0wych warunkach konkursu ofert" oraz w za11lcznikach do tego dokumentu jest
mowao:
I) Ofcrencic - to rozumie sit; przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 us!. I ustawy z dnia 15 kwietnia

2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej, zarejestrowany jako podmiot wykonujllcy dzialalnosc lecznicZlj w
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa w ustawie 0 dzialalnosci
leczniczej.

2) Udzielajllcym zam6wienia/ Zamawiajllcym - rozumie sit; przez to Szpital Wolski im. dr Anny
Gostynskiej Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty - rozumie sit; przez to obowiljZujllce formularze ofert przygotowane przez
Udzielajllcego zam6wienia dla pakietu A i 8, stanowillce za1llczniki nr 3a i 3b do zarzlldzenia
wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych";
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4) przcdmiocic konkursu ofcrt lub swiadczcniach zdrowotnych - rozumie siy przez to swiadczenia,
o kt6rych mowa w art. 5 pkt. 40 ustawy swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w
publicznych, opisane w Rozdziale II ust. 1 niniejszego SWKO, wykonywane w szczeg6lnosci na
rzecz pacjent6w bydllcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych ; CPV - 85121231-1,

5) umowic - rozumie siy przez to wzory um6w (dla pakietu A lub B) opracowane przez Udzielajllcego
zam6wienia, stanowillcy za1llcznik nr 4a i 4b do zarzlldzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien
og61nych".

Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTF;POW ANIA KONKURSOWEGO
1. Przedmiotem zam6wienia jest realizacja calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych

z zakresu kardiologii wykonywanych w Osrodku diagnostyki i terapii wewnlltrznaczyniowej Szpitala
Wolski ego, polegajllcych na:
A. w ramach Pakictu A: udzielaniu calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych z

zakresu kardiologii, przypadajllcych do realizacji w soboty, niedziele i swiyta lub inne dodatkowe
wolne dni ustalone u Udzielajllcego zamowienia pomiydzy 8.00 a 8.00 dnia nastypnego, a w
pozostale dni (robocze) w godzinach pomiydzy 16.00 a 8.00 dnia nastypnego, obejmujllcych
udzielanie swiadczen wchodZljcych w zakres tzw. "ostrego dyzuru hemodynamicznego", na kt6re
skladajll siy nastypujllce rodzaje zabieg6w i uslug:
a) angioplastyka wiencowa (w ramach JGP: E11- E15 oraz E23G-E26)
b) wykonywanie badan koronarografii (w ramach JGP: E1O-E15)
c) wykonywanie badan FFR i IVUS
d) zakladanie elektrod czasowych
e) podejmowanie w czasie pelnienia dyzuru czynnosci diagnostyczno - leczniczych i udzielanie

konsultacji zwiqzanych z realizacjll swiadczen w trybie naglym.
przy uwzglydnieniu mozliwosci zlecenia Przyjmujllcemu zam6wienie przez Udzielajllcego
zam6wienia, w czasie jw., wykonania nizej wymienionych swiadczen z zakresu kardiologii
inwazyjnej i elektroterapii:
a) ablacja (w ramach JGP: E43 iE48) implantacja okludera septalnego w PFO lub ASD (w ramach

JGP: E21);
b) wszczepianie i wymiana stymulator6w jedno/dwujamowych (w ramach JGP: E31 iE32)
c) wszczepianie i wymiana kardiowerter6w defibratorow jedno/dwujamowych (w ramach JGP:

E34);
d) kontrola urZljdzen: kardiowerter6w defibrator6w, stymulator6w, uklad6w resynchronizujllcych;
e) wykonywanie badan elektrofizjologicznych.

Czas przeznaczany na wykonanie swiadczen, opisany w niniejszym pakiecie, okreslany jest w
harmonogramach, ustalanych na okresy miesiyczne, zgodnie z ustalonym przez Udzielajllcego
zamowienia planem dyzurowym.

B. w ramach Pakietu B: udzielaniu w Osrodku diagnostyki i terapii wewnlltrznaczyniowej
Szpitala Wolskiego calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych, wchodZljcych w
zakres tzw. "ostrego dyzuru hemodynamicznego", na kt6re skladajll siy:
a) badania koronarografii (w ramach JGP: E10- E15);
b) angioplastyka wiencowa (w ramach JGP: E11- E/5 oraz E23G-E26);
c) badania FFR, IVUS;
d) zakladanie elektrod czasowych;
e) podejmowanie w czasie pelnienia dyzuru czynnosci diagnostyczno - leczniczych i udzielanie

konsultacji zwiqzanych z realizacjll swiadczen w trybie naglym.
Czas przeznaczony na pelnienie opisanych wyzej "ostrych dyzur6w hemodynamicznych" przypada na
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godziny pomi~dzy 16.00 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni robocze od poniedzialku do pilltku) oraz
pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego (w niedziele, swi~ta oraz soboty lub inne dodatkowe dni wolne od
pracy ustalone u Udzielajllcego zamowienia) i okreslany jest w SPorzlldzanych na okresy miesi~czne
harmonogramach, stosownie do potrzeb Udzielajllcego lamowienia, zwillzanych z organizacjll udzielania
swiadczen w Osrodku diagnostyki i terapii wewnlltrznaczyniowej Szpitala Wolskiego.

2. Wykonywanie swiadczen zdrowotnych stanowillcych przedmiot zamowienia obejmuje okres od dnia
01 czenvca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r., przy czym Udzielajllcy zamowienia dopuszcza mozliwosc
przedluzenia ww. okresu nie dluzej niz 0 kolejny rok, 0 ile zaistniejll przeslanki wynikajllce z przepisow
ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

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

A. dla pakietu A: 384 godzin,
B. dla pakietu B: 120 godzin.

4. Szacunkowa maksymalna wartosc srodkow finansowych przewidywanych na realizacj~ przedmiotu
zamowienia, opisana S 8 wzoru umowy, przyj~ta na potrzeby post~powania konkursowego w ramach
Pakietow Ai B w okresie od dnia 01 czenvca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. wynosi brutto:

A. dla pakietu A: 785 064,00 zl,
8. dla pakietu B: 162 360,00 zl.

5. W celu zapewnienia wyczerpania liczby godzin wskazanych w pkt. 3, w wyniku przeprowadzonego
post~powania konkursowego zostanie Udzielajllcy zamowienia przewiduje wybor 2 najkorzystniejszych
ofcrt dla Pakietu A oraz 3 najkorzystniejszych ofert dla Pakietu B, z jednoczesnym zastrzezeniem
wyboru ofert zawierajllcych propozycje cenowe znajdujllce pokrycie w wielkosci srodkow
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamowienia.

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

7. Udzielajllcy zamowienia, uwzgl~dniajllc warunki realizacji zamowienia zawarte w zlozonych ofertach,
zastrzega sobie prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych z oferentami wylonionymi
w wyniku niniejszego post~powania konkursowego, maksymalnej i minimalnej i10sci godzin
przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamowienia, przypadajllcych do wykonania przez danego
oferenta.

Rozdziallll. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
1. Ofert~ sklada oferent posiadajllcy prawo wykonywania zawodu lekarza i dysponujllcy odpowiednimi

kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem
post~powania konkursowego.
Ofercnci skladajllcy ofert«: na Pakiet A zobowillzani sll posiadac:
I) tytul specjalisty lub specjalizacj~ II stopnia w dziedzinie kardiologii,
2)certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK do uzyskania uprawnien

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

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

4)aktualny certyfikat lub zaSwiadczenie potwierdzajllce ukonczenie szkolenia w zakresie ochrony
radiologicznej pacjenta,

5) w celu zadeklarowania uprawnien do udzielania swiadczen obejmujllcych wykonywanie zabiegow z
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zakresu elektroterapii oferenci powinni przedstawie certyfikat operatora / eksperta elektroterapii
wydany przez Sekcjlf Zaburzen Rytmu PTK, lub/i certyfikat lekarza specjalisty kontroli urzlldzen
wszczepialnych Sekcji Zaburzen Rytmu PTK.

Oferenci skladajllcy ofertlf na Pakiet B zobowillzani sll posiadae:
I) tytul specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie kardiologii,
2) certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK do uzyskania uprawnien

samodzielnego operatora wykonywania zabieg6w kardiologii inwazyjnej,
3) zaswiadczenie podpisane przez wlasciwego konsultanta wojew6dzkiego 0 wykonaniu co najmniej

300 zabieg6w angioplastyki wiencowej jako pierwszy operator i co najmniej 600 koronarografii -
odpowiednio do wymog6w okreSlonych przez Prezesa NFZ w zakresie realizacji zabieg6w
kardiologii inwazyjnej,

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

2. Warunkiem dopuszczenia do udzialu w Postlfpowaniu jest przedstawienie przez Oferenta wpisu w
rejestrze prowadzonym przez wlasciwll okrlfgowll radlf lekarskq 0 wykonywaniu dzialalnosci leczniczej
w formie indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 0 kt6rej mowa
w przepisach ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

3. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna, zlozona zgodnie z wymogami opisanymi w
niniejszych SWKO na formularzu udostlfpnionym przez Udzielajqcego zam6wienia oraz zawierae
wszystkie wymagane oswiadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w treSci formularza
ofertowego.

4. W niniejszym Postlfpowaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlozcnie ofert altematywnych.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofertlf zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczeg6lowych warunkach konkursu

ofert" na formularzu udostlfpnionym przez Udzielajllcego zam6wienia.
2. Oferty nalety skladae na poszczeg61ne pakiety, Udzielajllcy zam6wienia wyklucza skladanie oferty

na oba pakiety 11Icznie.Pakiety A i B podlegajll odrlfbnej ocenie.
3. Liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesillcu przezjednego oferenta

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

4. Przecilftna maksymalna liczba godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesillcu przypadajllcych
na jednego oferenta w ramach Pakietu A nie powinna przekroczye 192 godzin, w ramach Pakietu B nie
powinna przekroczye 40 godzin na jednego oferenta.

5. Oferenci ponosZl}wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
6. Oferta powinna zawierae wszelkie dokumenty i zalqczniki wymagane w "Szczeg6lowych warunkach

konkursu ofert".
7. Oferta winna bye sporZl}dzonaw spos6b przejrzysty i czytelny.
8. Ofertlf stanowi wypelniony formularz oferty wg zalqczonego wzoru wraz zalqcznikami wymienionymi w

formularzu oferty.
9. Ofertlf oraz kazdq zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
10. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mogq

bye dokonane jedynie poprzez przekreslenie bllfdnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego
zapisu poprawnego.

II. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wycofae zlozonll ofertlf. Zmiana oferty nastlfpuje poprzez zlozenie
nowej oferty zawierajqcej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacjlf 0 wycofaniu oferty zlozonej wczeSniej.
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Wycofanie oferty nasll,puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielajllcego zamowienia 0 tym fakcie.
Zmiana oferty poprzez zlozenie nowej lub wycofaniu oferty moze nastllPie nie poiniej jednak niz przed
uplywem tenninu skladania ofert. Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. 12 stosuje siC;
odpowiednio.

12. Ofertc; wraz z wymaganymi za1llcznikami nalezy umiescie w zamknic;tej kopercie opatrzonej napisem:
,,Konkurs na calodobowe specjalistyczne swiadczenia zdrowolne w zakresie kardiologii inwat,yjnej w
Osrodku diagnoslyki i lerapii wewnqlrznact,yniowej Szpilala Wolskiego w ramach Pakielu AI B" i
dostarczye do Dzialu Kadr i Szkolen Szpitala Wolskiego pawilon 2, I pic;tro, pokoj lOa lub przeslae na
adres: Szpital Wolski ul. M. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.

13. Udzielajllcy zamowienia zastrzega, iz nie jest mozliwe Illczenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0
udzielenie zamowienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z
zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielajllcym zamowienia.

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

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALi\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
1. W celu uznania, ze oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowillzany jest dolllczye do oferty
dokumenty wskazane w fonnularzu oferty.

2. Dokumenty, 0 ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu oferent przedklada w fonnie oryginaru lub
kserokopii poswiadczonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.

3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedlozonych dokumentow Udzielajllcy zamowienia moze zailldae
od oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wlltpliwosci co do jej prawdziwosci.

4. Oferent jest zobowillzany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiotow wykonujllcych dzialalnose
leczniczq w fonnie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej - zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofertc; sklada siC;w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II w pok. 10 a w tenninie do dnia 07.05.2021 r.
do godz. 11.00.

2. Do bezposredniego kontaktowania siC;z Oferentami ze strony Udzielajllcego zamowienia uprawniony
jest Dzial Kadr i Szkolen, tel. 022-38-94-888.

Rozdzial VII. TERt'\1IN ZWli\ZANIA OFERTi\
Oferent zwillZany jest ofertq do 45 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOWA
1. W cclu przcprowadzenia konkursu ofert Udzielajllcy zamowienia poworuje komisjc; konkursowll.
2. Szczegolowc zasady pracy komisji konkursowej i tryb postc;powania okresla "Regulamin pracy Komisji
konkursowej" obowillzujllCYna podstawie zarzqdzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnych".

3. Czlonkicm komisji nie moze bye osoba podlegajllca wy1llczeniu z udzialu w komisji w przypadkach
wskazanych w "Regulaminie pracy komisji konkursowej".

4. W razie koniecznosci wy1llczcnia czlonka komisji konkursowcj z przyczyn, 0 ktorych mowa w pkt. 3,
nowego czlonka komisji powoluje Udzielajllcy zamowienia.

5. Udzielajllcy zamowienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej w przypadku okrcslonym
w pkt. 3 0 ile komisja konkursowa liczye bc;dzie, pomimo wy1llczenia jej czlonka, co najmnicj trzy
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osoby.
6. Udzielaj~ey zamowlenia wskazuje nowego przewodniez~eego, jesli wyl~ezenie ezlonka komisji

konkursowej dotyezy osoby pelni~eej tc;funkejc;.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisjc; konkursow~ brak6w formalnyeh w zlozonej ofere ie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ieh uzupelnienia poprzez zamieszezenie informaeji 0 brakaeh na
zewnc;trznej stronie internetowej Szpitala Wolski ego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~e nazwc;
(imic; i nazwisko) oferenta, stwierdzone w ofereie braki oraz ostateezny termin ieh usunic;eia.

8. W przypadku odrzueenia oferty z przyezyn formalnyeh Komisja konkursowa zamieszeza informaejc;
o odrzueeniu oferty na zewnc;trznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem
www.wolski.med.pl wskazuj~e nazwc; (imic; i nazwisko) skladaj~eego odrzueon~ ofertc; oraz przyezync;
odrzueenia oferty.

9. Pod adresem www.wolski.med.pl. Komisja konkursowa przedstawia informaejc; 0 wyniku
rozstrzygnic;eia postc;powania konkursowego.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie zlozonyeh ofert nastllPi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konfereneyjna
w dniu 07 maja 2021 r. 0 godzinie 11.30.

Rozdzial X. ZALOZENIA REALIZACJI UMOWY NA SWIADCZENIA Z ZAKRESU
KARDIOLOGII INWAZYJNEJ
I. Udzielanie swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot niniejszego postc;powania konkursowego

odbywae siC;bc;dzie we wskazanej na wstc;pie kom6ree organizaeyjnej Zamawiaj~eego. W przypadkaeh
wymagaj~eyeh udzielenia pomoey medyeznej ze wzglC;duna zagrozenie zycia paejenta lub w innyeh
przypadkaeh wymagaj~eyeh udzielenia paejentowi natyehmiastowej pomoey wynikaj~eyeh z ustawy 0

zawodaeh lekarza i lekarza dentysty Przyjmuj~eemu zam6wienie moze bye powierzone wykonanie
swiadezenia (np. konsultaeji) w innyeh kom6rkaeh organizaeyjnyeh Udzielaj~eego zam6wienia.

2. W razie zaistnienia wskazan medyeznyeh do wykonania zabiegu w trybie naglym Przyjmuj~ey
zam6wienie jest zobowi~zany do niezwloeznego wykonania danego zabiegu wehodz~eego w zakres
danego pakietu, a w przypadku zabieg6w realizowanyeh w ramaeh pakietu A na zleeenie Udzielaj~eego
zam6wienia - zgodnie z wymaganiami wynikaj~eymi z kwalifikaeji paejenta do zabiegu i z
zaehowaniem zasad okrdlonyeh ustaw~ 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w
publieznyeh.

3. Wynagrodzenie dla Przyjmuj~eego zam6wienie zostanie wyplaeone - na zasadaeh okreslonyeh we
wzorze umowy - za kai:d~ godzinc; objc;t~ realizaej~ przedmiotu zam6wienia oraz dodatkowo za
wykonanie poszezeg61nyeh zabieg6w z zastrzezeniem pkt. 4.

4. Wynagrodzenie, za wykonanie proeedur zabiegowyeh, wyplaeone bc;dzie Przyjmuj~eemu zam6wienie
wyl~eznie za zrealizowane, na rzeez danego paejenta - zarowno uprawnionego do bezplatnych
iwiadczen. jak rowniei nieuprawnionego - tzw. swiadezenie wiod~ee/zabieg wiod~ey, tj. za wyl~eznie
jeden zabieg podlegaj~ey refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynikaj~ey ze sposobu
rozliezania realizaeji proeedur kardiologieznyeh opisanyeh w umowie zawartej przez szpital Wolski z
MOWNFZ.

5. Szaeunkowa ilose zabieg6w koronarografii przewidziana do realizaeji w okresie zwi~zania umowll w
ramaeh pakietu A srednio miesic;eznie wynosi 5, w ramaeh Pakietu B-3.

6. Szaeunkowa ilose zabieg6w angioplastyki przewidziana do realizaeji w okresie zwi~zania z umow~ w
ramaeh pakietu A srednio miesic;eznie wynosi 10, w ramaeh Pakietu B-3.

7. Szaeunkowa ilose zabieg6w ablaeji przewidziana do realizaeji w okresie zwi~zania umow~ srednio
miesic;eznie wynosi 4 - dotyezy wyl~eznie pakietu A,
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8. Szacunkowa ilose zabiegow elektroterapii - wszczepieniel wymiana stymulatora jednojamowego -
przewidziana do realizacji w okresie zwillzania umowll srednio miesi~cznie wynosi 2 - dotyczy
wy1llcznie pakietu A,

9. Szacunkowa ilose zabiegow elektroterapii- wszczepieniel wymiana stymulatora dwujamowego -
przewidziana do realizacji w okresie zwillzania umowll srednio miesi~cznie wynosi 2 - dotyczy
wy1llcznie pakietu A,

10. Szacunkowa ilose zabiegow e1ektroterapii - wszczepieniel wymiana kardiowertera defibrylatora
jedno/dwujamowego - przewidziana do realizacji w okresie zwiljZllIlia umowll srednio miesi~cznie
wynosi 2 - dotyczy wy1llczniepakietu A,

II. Pozostale swiadczenia zdrowotne obj~te zamowieniem, tj. m.in. konsultacje, czynnosci diagnostyczno -
lecznicze zwillzane z pelnieniem dy:i:uru, zakladanie elektrod czasowych, kontrole urzljdzen w ramach
elektroterapii, wykonywane sll w ramach odplatnosci za wynikajllcll z ustalonego harmonogramu ka:i:dll
podlegajllcll sprawozdawaniu godzin~ swiadczenia uslug, a w przypadku badania FFR i IVUS
odplatnosci opisanej we wzorze umowy.

Rozdzial XI. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJr\CEGO ZAMOWIENIA MAKSYMALNA
CENA JEDNOSTKOWA

Uwaga! (kwoty netto sll rownowa:i:nez kwotami brutto ze wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT)

I. Proponowana przez Udzielajllcego zamowienia maksymalna kwota nale:i:nosci za wykonanie
swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem post~powania - PAKIET A - wynosi:
1) 100,00 zl netto - za jednll godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem

post~powania konkursowego w ramach tzw. "ostrego dy:i:uru hemodynamicznego", w dni
powszednie w godzinach pomi~dzy 16.00 a 8.00 dnia nast~pnego, oraz w soboty, niedziele, swi~ta i
dni wolne od pracy ustalone u Udzielajllcego zamowienia w godzinach pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia
nast~pnego, ktore to godziny obj~te Sll obowillzkiem sprawozdawania w celu ich rozliczenia,(cena
minima/na:50,00 zl nella);

2) 110,00 zl netto - za wykonanie jednej koronarografii, (cena minima/na: 90,00 zl nella)
3) 400,00 zl netto - za wykonanie jednej angioplastyki, (cena minima/na: 200,00 zl nella)
4) 650,00 zl netto - za wykonanie jednej ablacji, (cena minima/na: 450,00 zl nella)
5) 195,00 zl netto - za wykonanie jednego zabiegu wszczepienial wymiany stymulatora

jednojamowego, (cena minima/na: 115,00 zl nella)
6) 520,00 zl netto - za wykonanie jednego zabiegu wszczepienial wymiany stymulatora dwujamowego,

(cena minima/na: 320,00 zl nella)
7) 221,00 zl netto - za wykonanie jednego zabiegu wszczepienia I wymiany kardiowertera defibratora
jedno/dwujamowego, (cena minima/na: 140,00 zl nella) ;

2. Proponowana przez Udzielajllcego zamowienia maksymalna kwota nale:i:nosci za wykonanie
swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem post~powania - PAKIET B - wynosi:
I) 100,00 zl netto - za jednll godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem

post~powania konkursowego w przypadku wezwania do pelnienia tzw. "ostrego dy:i:uru
hemodynamicznego" (tj. dni powszednie w godzinach pomi~dzy 16.00 a 8.00 dnia nast~pnego, oraz
w soboty, niedziele, swi~ta i dni wolne od pracy ustalone u Udzielajllcego zamowienia w godzinach
pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego, ktore to godziny obj~te Sllobowillzkiem sprawozdawania w
celu ich rozliczenia - cena minima/na:50,00 zl nella);

2) 110,00 zl netto - za wykonanie jednej koronarografii, (cena minima/na: 90,00 zl nella)
3) 400,00 zl netto - za wykonanie jednej angioplastyki, (cena minima/na: 200,00 zl nella)

3. Ceny wskazane w pkt. 1 i 2 zostaly przyj~le w oparciu 0 wielkose srodkow przeznaczonych na
sfinansowanie swiadczen b~dllcych przedmiotem zam6wienia.

4. Oferty zawierajllce propozycje cenowe przekraczajllce kwoty wskazane w pkt. 1 i 2 uznaje si~ za
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nieodpowiadaj~ce wymogom fonnalnym i podlegaj~ce odrzuceniu.
5. Oferty zawieraj~ce ceny ponizej wskazanych cen minimalnych b~~ uznane za zawieraj~ce cen<;raZllco

nisk~ i b<;d~podlegaly odrzuceniu.

Rozdzial XII. KRYTERIA OCENY OFERT

PAKIET A:
Oeena ofert skladanyeh w ramaeh pakietu A

Pierwszy etap (EI) obejmuje oeen<;oferty w zakresie nast<;puj~eychkryteriow:
I. Doswiadczenie (Dl) - 10%
2. Cena (CI), obejmuj~ea bilans cen za 1 godzin<;praey w ramaeh ostrego dyzuru hemodynamieznego,

za zabiegi angioplastyki i za przeprowadzane koronarografie - 80%
3. Dost<;pnosc (DTl) - 10%

Drugi etap (Ell) dokonywana jest:
ocena ofert zwi~zanyeh z wyborem najkorzystniejszych na wykonywanie swiadezen z zakresu
elektroterapii (EII-2), przeprowadzana jest na podstawie kryteriow:

I. doswiadezenie (D2) oceniane na podstawie ilosei lat wykonywania obj<;tyeh niniejszym
post<;powaniem swiadezen z zakresu elektroterapii - 60 %

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

ETAP I-CED
Ad. I. Doswiadezenie DI
Komisja konkursowa dokonuj~c oeeny doswiadezenia oferenta bierze pod uwag<; Iiezb<;lat wykonywania
przez oferenta zabiegow w zakresie kardiologii inwazyjnej.

Dokonuj~e oeeny doswiadezenia na podstawie oswiadezenia oferenta (fonnularz oferty) Komisja
Konkursowa rz zna'e oferentowi od 1 do 3 kt. z odnie z nast u' e m schematem:

Liezba lat w kon vania zabie 6w w zakresie kardiolo ii inwa Liczba unktow
4-6 lata 1 kt.
7-101at 2 kt.
o ze' 11 lat 3 kt.

W przypadku niepelnych lat kalendarzowyeh niepelne lata stazu pracy zaokr~gla si<;w dol. W przypadku
oferentow, legitymuj~cyeh si<;sta:iem praey ponizej 4 lat - Komisja konkursowa z kryterium doswiadezenie
przyznaje 0 punktow.

Ad. 2. Cena (CI)*
Komisja Konkursowa dokonuj~e oeeny oferty pod wzgl<;demproponowanyeh przez oferenta een kieruje si<;
bilansem proponowanyeh een za swiadezenia wyceniane wg eeny oferowanej za wykonanie badania lub
zabiegu oraz ceny oferowanej za I godzin<; wykonywania swiadezen, z uwzgl<;dnieniem udzialu
proeentowego, wg ponizszego wzoru:

(5 x PCK) + (10 x PCA)
X=

5 + 10

Y = I x PCG x 0,9

x 0, I
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gdzie:
PCK - proponowana cena za wykonanie 1koronarografii,
PCA - proponowana cena za wykonanie 1angiop/astyki,
PCG - proponowana cena za 1godzinf wykonywania iwiadezen w dni powszednie. oraz w soboty, niedzie/e.
swifta i dni wo/ne usta/one u Udzie/ajqcego ZamOwienia

Cena swiadezen wg. een oferowanyclt bl'dzie obliczany wedlug wzoru: Cof=X+ Y

Dokonuj~e - w ramaeh I etapu - oeeny bilansu een proponowanyeh przez oferenta w formularzu oferty (CI)
Komis'a Konkursowa rz zna oferentowi od I do 4 kt. z odnie z nast u. e m sehematem:
Bilans een CI Liczba unktow
112,33 zl - 120,33 zl I kt.
104,33 zl - I 12,32 zl 2 kt.
96,33 zl - 104,32 zl 3 kt.
88,33 zl - 96,32 zl 4 kt.

Ad. 3. Dost~pnose DTl
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny dost~pnosci swiadezen gwarantowanej przez oferenta bierze pod
uwa minimaln liezb odzin oferowan eh rzez oferenta w formularzu ofert z odnie z zalozeniami:
Minimalna ilose odzin oferowan eh rzez oferenta: Liezba unktow
48 - 95 1 kt.
96 - 130 2 kt.
131 - 165 3 kt.
166 - 192 4 kt.

Ustalenie liezby punkt6w uzyskanyeh przez oferenta w wyniku oeeny I etapu pakietu A zostanie wyliezona wg
nast~puj~cego wzoru:

EI = LpDI x 10% + LpCI x 80% + LpDTl x 10%
gdzie:
£1 - oeena punktowa oferenta punkt6w w ramaeh I etapu przez danego oferenta
LpD 1- liezba punkt6w wynikajqca z oeeny doswiadezenia oferenta
LpC 1- liezba punkt6w wynikajqca z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpDT-liczba punkt6w wynikajqea z oceny dostfpnosci swiadezen udzie/anyeh przez oferenta

ETAP 11- 2
l. Ocena ofert dotyczllcych wykonvwania swiadczeii z zakresu elektroterapii obejmuje dwa kryteria
(Ell - 2):
a) doswiadezenie (D2) oeeniane na podstawie ilosei lat wykonywania obj~tyeh niniejszym post~powaniem
swiadezeii z zakresu elektroterapii - 60 %

b) cena (C2), obejmuj~ca bilans cen za wymienione w SWKO swiadezenia z tego zakresu - 40 %.

Ad. a) Doswiadczenie (D2)
Dokonuj~c oeeny doswiadczenia na podstawie danyeh wskazanyeh w wydruku z bazy ORPKI dotyc~cyeh
og61nej liczby zabiegow z zakresu elektroterapii Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od 0 do 3
pkt. z odnie z nast u' e m schematem:
Hose lat w kon ania zabie ow z zakresu elektrotera ii
do 5 lat
6 - 10 lat
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I
II - 15 lat 12 Ekt. I
Powyzej 15 lat _3~p_k_t. _

W przypadku niepelnych lat kalendarzowych niepelne lata stazu pracy zaokr~gla si~ w d61. W przypadku
oferent6w, legitymuj~cych si~ stazem pracy ponizej 5 lat - Komisja konkursowa z kryterium doswiadczenie
przyznaje 0 punkt6w.

Ad. b) Cena (Cl)"
Komisja Konkursowa dokonuj~c oceny oferty pod wzgl~dem proponowanych przez oferenta cen za
wykonanie z zakresu elektroterapii kieruje si~ bilansem proponowanych cen za swiadczenia wyceniane wg
cen oferowanych wg ponizszego wzoru:

(4 x AB) + (2 x WSS) + (2 x WMS) + (2 x WS/MK)
Cl =

4+2+2+2
gdzie:
AB - proponowana cena za wykonanie I ablacji
WSS - proponowana cena za wykonanie 1wszczepienia / wymiany stymulatora jednojamowego
WMS - proponowana cena za wykonanie I wszczepienia/ wymiany stymulatora dwujamowego
WS/MK - proponowana cena za wykonanie 1 wszczepienialwymiany kardiowertera defibrylatora
jedno/dwujamowego

Dokonuj~c w ramach etapu
rz zna oferentowi od 1 do 4
Bilans cen Cl
409,00 zl- 447,20 zl
371,00 zl- 408,99 zl
333,00 zl- 370,99 zl
295,00 zl- 332,99 zl

11-2 oceny bilansu cen proponowanych przez oferenta Komisja Konkursowa
kt. z odnie z nast u' c m schematem:

unkt6w

Ocena punktowa oferty dotycZljcej wykonywanie zabieg6w z zakresu elektroterapii dokonana zostanie
wedlug nast~puj~cego wzoru:

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

E1I2 - oznacza ocenf punktowq uzyskanq przez oferenta z zakresu elektroterapii
D2 - oznacza /iczbf punkt6w za doiwiadczenie
C2 - oznacza /iczbf punkt6w za bilans cen

W wvniku oceny ofert przeprowadzonych dla pakietu A zostana wvbrani oferenci, kt6rzy przedstawili
najkorzvstniejsze oferty wynikajace z sumowania punkt6w uzvskanych w ramach obu etap6w, ti.

- oferenci realizuj~cych poza swiadczeniami z zakresu kardiologii inwazyjnej i pelnieniem tzw. ostrych
dyzur6w hemodynamicznych swiadczenia obejmuj~ce zabiegi z zakresu elektroterapii, kt6rzy uzyskali
najwyzsze wartosci punktowe w wyniku zsumowania punkt6w z (EI) + (EII-l) w przewidywanej
liczbie 2 oferent6w.

Uwaga! W sytuacji, w kt6rej ofert zawieraj~cychnajkorzystniejsZljwartos.:punktow~ - tak~sam~- b~dziewi~cej
nit 2, 0 wyborze oferty najkorzystniejszejsposr6dnich decydowa.:~dzie - na podstawiedanych zawartych w bazie
ORPKI - w pierwszej kolejnosci liczbawykonanychzabieg6w angioplastykiwiencowej(im wi~kszaIiczba,tym
oferta zostanie umana za korzystniejsZlj),a w dalszej kolejnosci Iiczbaprzeprowadzonychkoronarografii.
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PAKIET B:
Dcena oferl skladanych w ramach pakielu B

Pakiet B obejmuje ocem; oferty w zakresie nastl;pujljcych kryteriow:
I. Doswiadczenie (DB) - 20%
2. Cena (CB), obejmujljca bilans cen za I godzinl; pracy w ramach ostrego dyzuru hemodynamicznego,

za zabiegi angioplastyki i za przeprowadzane koronarografie - 70%
3. Dostl;pnosc (KB) - 10%

Ad. J. Doswiadczenie DB
Komisja konkursowa dokonujljc oceny doswiadczenia oferenla bierze pod uwagl; liczbl; lat wykonywania
przez oferenta zabiegow w zakresie kardiologii inwazyjnej.

Dokonujljc oceny doswiadczenia na podstawie oswiadczenia oferenta (formularz oferty) Komisja
Konkursowa rz zna' e oferentowi od 1 do 3 kt. z odnie z nast u' c
Liczba lat w kon ania zabie ow w zakresie kardiolo ii inwaz 'ne'
4-5 lata
6-101at
ow ze' II lat 3 kt.

W przypadku niepe/nych lat kalendarzowych niepe/ne lata stazu pracy zaokrljgla sil; w dol. W przypadku
oferentow, legitymujljcych sil; stazem pracy ponizej 4 lat - Komisja konkursowa z kryterium doswiadczenie
przyznaje ° punktow.
Ad. 2. Cena (CB)
Komisja Konkursowa dokonujljc oceny oferty pod wzgll;dem proponowanych przez oferenta cen kieruje sil;
bilansem proponowanych cen za swiadczenia wyceniane wg ceny oferowanej za wykonanie badania lub
zabiegu oraz ceny oferowanej za I godzinl; wykonywania swiadczen, z uwzgll;dnieniem udzialu
procentowego, wg ponizszego wzoru:

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

Y = I x PCB x 0,8

x 0,2

gdzie:
PCK - proponowana cena za wykonanie I koronarograjii.
PCA - proponowana cena za wykonanie I angioplastyki,
PCB - proponowana cena za I godzin~ wykonywania swiadczen w dni powszednie, oraz w soboty, niedziele.
swi~la i dni wolne uslalone u Udzielajqcego Zam6wienia

Cena swiadczeti wg. cen oferowanyc" bfdzie obliczany wedlug wzoru: Cof=X+ Y
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112,00 zl- 121,49 zl 2 pkl.
102,50 zl- 111,99 zl 3 pkl.
93,00 zl- 102,49 zl 4 pkt.

Ad. 3. Kwalifikacje oferenta KB
Komisja konkursowa dokonujljc oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~pujljce dokumenty
stanowiljce zalljczniki do formularza oferty:

• ZaSwiadczenia 0 ukOl\czonych kursach, szkoleniach, warsztatach itp. w zakresie stanowiljcym
przedmiot zam6wienia w ilosci 3 szt. i wi~cej z lat 2015 -2020 - 2 pkt.

• Zaswiadczenia 0 ukOl\czonych kursach, szkoleniach, warsztatach itp. w zakresie stanowiljcym
przedmiot zam6wienia w ilosci min 1-2 szt. z lat 2015-2020 - 1 pkt.

• Brak zaswiadczen - 0 pkt.

Ocena ofertv dla Pakietu B zostanie wyliczona wg nastepujacego wzoru:

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

gdzie: WOPB - ostateezna oeena oferty paldetu B
LpDB -Iiezba punkt6w wynikajqea z oceny doswiadczenia oferenta
LpCB -Iiezba punktOw wynikajqea z oeeny eeny proponowanej przez oferenta
LpD=KB -Iiezba punktOw wynikajqea z oceny kwalifikaeji oferenta

W wyniku oceny ofert przeprowadzonych dla pakietu B zostanll wybrani oferenci, kt6rzv przedstawili
najkorzvstniejsze oferty \\ynikaillce z sumowania uzyskanych punkt6w, tj.

oferenci realizujljcych poza swiadczeniami z zakresu kardiologii inwazyjnej kt6rzy uzyskali najwyzsze
wartosci punktowe - w przewidywanej Iiczbie 3 oferent6w.

Uwaga! W sytuacji, w kt6rej ofert zawieraj~cych najkorzystniejs~ wartose punktow~ - tak~ sam~ - bl'dzie wil'cej
nit 3, 0 wyborze oferty najkorzystniejszej sposr6d nich decydowae bl'dzie - na podstawie danych zawartych w bazie
ORPKI - w pierwszej kolejnosci Iiczba wykonanych zabieg6w angioplastyki wiencowej (im wil'ksza liczba, tym
oferta zostanie uznana za korzystniejs~), a w dalszej kolejnosci Iiczba przeprowadzonych koronarografii), a
nast~pnie, jeSli na podstawie ww. kryteri6w oferty b~d~ zawieraly jednakowe dane, okres dotychczasowej wsp61pracy
z Udzielaj~cym zam6wienia obliczony na podstawie zawartych um6w znajduj~cych sil' w bazie danych Szpitala
Wolskiego.

Rozdzial XIII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygnil'cie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku postl'powania konkursowego w

ilosci wynikaj~cej z zapotrzebowania Udzielaj~cego zam6wienia odnosnie ilosci godzin niezbl'dnych do
wykonywania swiadczen stanowi~cych przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali kolejno l~cznie ze wszystkich
kryteri6w najwil'ksz~ Hose punkt6w.

2. Rozstrzygnil'cie konkursu ofert oglasza sil' w mleJscu i termmle okreSlonym w ogloszeniu
o konkursie ofert, na tablicy ogloszen w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia oraz na zewnl'trznej slronie
intemetowej Udzielaj~cego zam6wienia, podaj~c nazwl' (imil' i nazwisko) oraz siedzibl' (miejsce zamieszkania i
adres) Oferenta/Oferent6w, kl6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygnil'cia ofert wyznacza sil' na dzien 18.05.2020 r. 0 godzinie 13.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku postl'Powania konkursowego Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje termin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowae do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewaznienie postl'Powania

konkursowego w przypadkach okteslonych w ~ 5 pkl. 4 Regulaminu pracy Komisji konkursowej.
6. Warunkiem zawarcia umowy z oferentem jest dostarczenie przez niego, najp6tniej w dniu podpisania umowy
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zaswiadczenia oraz dokument6w, 0 kt6rych mowa w pkt. 1 Rozdzialu III "Warunki wymagane od oferent6w".

Rozdzial XIV. SRODKI ODWOLA WCZE
1. W toku post~powania konkursowego, jednakze przed rozstrzygni~ciem konkursu, oferent more zlozyc do komisji

konkursowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, w formie pisemnej umotywowany
protest.

2. Protest zlozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci~gu 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,

ze jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskarZon~ czynnosc.
6. Oferent, moze zlozyc do Udzielaj~cego zam6wienia odwolanie dotycz~ce rozstrzygni~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.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
I. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odwolania konkursu przed terminem otwarcia ofert z powodu

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

2. Dokumenty dotyc~ce post~powania konkursowego przechowywane s~ w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3a do Zarzqdzenia
Dyrehora Szpitala Wolskiego Nr 6012021

z dnia 30.04.2021 r.

Warszawa, dn ia .

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

OFERTA

na udzielanie calodobowych specjalistycznycb swiadczen zdrowotnych w zakresie kardiologii w Szpitalu

Wolskim PAKIET A

Imi~ i nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa "}'konywania zawodu .

Speejalizaeja w zakresie (stopien) .

Nr dokumentu potwierdzaj qeego uzyskanie tytulu speej alisty .

Nr wpisu do rejestru indywidualnyeh praktyk lekarskieh prowadzonego przez

ORL.. .

Data rozpocz~cia dzia/alnosei wg CEIDG .

NIP REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamieszkania .

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

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

wlaSciwq

przedmiotem nlD,eJszej oferty jest udzielanie calodobowyeh specjaJistycznych swiadczen zdrowotnych
w zakresie kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i lerapil wewnqlrznaezyniowej Udzielajqcego zam6wienia
zgodnie z przedmiotem zam6wienia wskazanym w Szczeg610wych Warunkach Konkursu Ofert, na zasadaeh okrdlonych
we wzorze umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnyeh ohj~tych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, It:
I. Zapoznal si~ z treseiq ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg6/owymi warunkarni konkursu ofert" oraz wzorem Unto")' i nie zg/asza

zastrzezen.
2. Swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem udzielae b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie, w miejseu

wskazanym przez Udzielajqeego zam6wienia oraz przy UZyeiu sprz~tu naleZlleego do Udzielajqeego zam6wienia.

3. Prowadzi speejalistyeznq indywidualnq praktyk~ lekarskq w przedsi~biorstwie podmiotu leezniezego lub speejalistycznq

indywidualnq praktyk~ lekarskq w dziedzinie ...............................................• wpisanq do rejestru podmiot6w "}'konujqeyeh

dzia/alnose leezniezq prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionymi na wst~pie niniejszej oferty.

4. Swiadezen zdrowotnyeh udzie!ae b~dzie osobiScie.

5. Posiada aktualne ubezpieezenie od odpowiedzialnosei eywilnej (oe) na minimalnq kwot~ gwarantowanq

w "}'sokosei (Zobowiqzuje si~ do przedlozenia kopii polisy oe w terminie okreslonym we wzorze

umowy). (/~~
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6. OSwiadeza, it Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh w lOkresie obj~tym

przedrniotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn leZl!eyeh po stronie oferenta.

7. W zakresie udzielania ealodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowolnych w zakresie kardiologii opisanych przez
Udzielajqcego zam6wienie w Szczeg610wych Warunkach Konkursu Ofert dotyc~eych niniejszego post~powania

konkursowego, w tym kryteri6w oceny orert * * :
DEKLARACJA OfERTOWA DLA HArp I

a) OswiadclO, it swiadezen zdrowotnyeh w zakresie wykonywania lObieg6w kardiologii inwazyjnej udzielal przez okres
............... .Ial i zobowiljZUje si~ do okazania na Zl!danie Udzielaj~eego zam6wienia dokument6w pOlWierdzaj~eyeh
wskazanq Hose lal praktyki zawodowej.

b) proponuje wysokose stawki w kwocie zl nelto za 1 godzin~ przeznaezonq na realizaej~ przedrniotu
umowy w dni powszednie, w soboty, niedziele i swi~ta oraz dni wolne od praey ustalone u Udzielajqeego zam6wienia.

e) proponuje wysokose stawki w kwocie zl nelto za wykonanie I koronarografii (wrarnaeh JGP EIO
+EI5).

d) proponuje wysokose slawki w kwoeie zl netto za wykonanie I angioplastyki (w rarnaeh JGP: EII+EI5
oraz E23G+E26)

e) deklaruje minimalnq oraz maksymalnq Iiczb~ godzin przeznaezonyeh na realizaej~
przedrniotu umowy w miesiqeu.

- na wykonywanie swiadczen z zakresu elektroterapii dla ETAPU II
a) Oswiadeza, it swiadezeIi zdrowotnyeh w zakresie elektrolerapii udzielal przez okres Iat i zobowiqzuje si~ do

okazania na Zl!danie Udzielajqeego zam6wienia dokument6w pOlWierdzajqeyeh wskazanq ilose lal praktyki zawodowej w
tym zakresie;

b) proponuje wysokose stawki w kwocie zl nelto lo wykonanie I lObiego ablaeji (JGP: E43 i E48);
e) proponuje wysokose stawki w kwocie zl netto za wykonanie I wszezepieniaf wymiany stymulatorajednojarnowego

(JaP: E31 i E32);
d) proponuje wysokose stawki w kwoeie zl netto za wykonanie I wszczepieniaf wymiany stymulatora dwujarnowego

(JaP: E31 i E32);
e) proponuje wysokose slawki w kwoeie zl netto za wykonanie I wszezepieniafwymiany kardiowertera defibrylalora

jedno/dwujarnowego (JGP: E34);

(WSKAZANE WOFERCIE KWOTYCENY SWIADCZEN WYRAZONE W KWOTACH NETTO S~ R6wNOWAtNE ZKWOTAMI BRUTTO ZE WZGLf;DU NA
ZWOLNIENIE Z PODATKU VAl)

8. Zakres posiadanyeh kwaliftkaeji i uprawnieIi udokumenlowal zalqeznikarni od nr 4a do nr .

9. Oswiadeza, it swiadezen zdrowotnyeh w zakresie wykonywania zabieg6w kardiologii inwazyjnej udzielal przez okres

............... .Iat i zobowiljZUje si~ do okazania na Zl!danie Udzielajqeego zam6wienia dokument6w pOlWierdzajqeyeh

wskazanq Hose lal praktyki zawodowej.

ZAL-\CZNIKI:
1. Aktualny poswiadezony wydruk z CEIDG - wL nr 1.

2. Poswiadezona kopia: wpisu do rejestru podmiol6w wykonujqeyeh dzialalnose leeznie~ prowadzonego przez ORL lub

wydruku ksi~gi rejestrowej podrniol6w wykonujqeych dzialalnose leeznie~ - zal. nr 2,

3. Poswiadezona kopia nadania NIP - zaL nr 3,

4. Kopie dokumenl6w dotye~eyeh prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanyeh kwalifikaeji, w tym speejalizaeji, Ij.:
I) dyplom ukonczenia studi6w,
2) prawo wykonywania zawodu /ekarza,
3) dyp/om speejalizaeji w dziedzinie kurdi%gii,
4) eertyfikat Asoejaeji Interweneji Sereowo-Naczyniowyeh PTK do uzyskunia uprawnien samodzie/nego wykonywania

zabieg6w kardi%gii inwazyjnej,
5) zafwiadczenia wystawionego przez w/aiciwego konsu/tanta wojew6dzkiego 0 wykonaniu co najmniej 300 zabieg6w

angiop/astyki wieneowej jaku pierwszy operator i co najmniej 600 kuronarografii - potwierdzajqeego odpowiednie
dOSwiadczenie w wykonywaniu angioplastyki wiencowej - zgodnie z Zalqcznikiem do Zarzqdzenia Prezesa NFZ ze
zmianami,
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6) aklua/ny certyjikal/ub zaiwiadczenie potwierdzajqce uk01iczenie szka/enia w zakresie ochrony radi%gicznej pacjenta.
7) certyjikal operalora / eksperta e/ektrolerapii wydany przez SekcN Zaburzen Rytmu PTK.
8) wydruk z bazy ORPKI dotyczqcy ilosci zrealizowanych zabieg6w angiop/astyki iprzeprowadzonych koronarograjii.
9) inne dokumenly potwierdzaj~ce kwalifikacje zawodowe oferenta - laL nr 4a, 4b, 4c.... ltd.,

5. Z.swiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazail do wykonywooia swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiolem
zam6wienia - "aLnr 5,

6. Kserokopia polisy oc lub zlozone oswiadczenie 0 przedlozeniu polisy w odpowiednim lenninie - laL nr 6.

7. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferenl udzielal swiadczen zdrowotnych w zakresie wykonywooia zabieg6w kardiologii
inwazyjnej z podooiem okres6w, w kl6rych uslugi Ie byly swiadczone - laL nr 7.

Oswiadczcnie wykonawcy w zakresie wypelnienia obowiqzk6w informacyjnych przewidzianych w arl. 13 lub arl. 14
ROOO

Oswiadczarn, ze wypelnilem obowi¥ki infonnacyjne przewidziooe w art. 13 lub art. 14 RODO' wobec os6b fizycznych, od
kl6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegooia si~ 0 udzielenie zarn6wienia w niniejszym
Postf;powaniu •••.

(podpis ipiecz~c osoby uprawnionej do podpisania i z/otenia oferty)

* - wlasciwe podkrdlic

* * - niewypelnienie oferty dla wszyslkich pozycji obNtych ocena oferty skulkuje uznaniem jej za podlegajqcq odrzuceniu z
przyczyn forma/nych .

I rozporz"dT.enie Parlamentu Europejskiego i Rady (VE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 f. W sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i W sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylcnia dyrektr")' 95/46/WE (og61ne rozp0l'Zl:ldzenic: 0 ochronie danych) (Dz. Un.
UE L 119 z 04.05.2016. ,II. I) .
••• W przypadku gdy wykonawca nic:przekazuje danych osobowych innych nil bezpo~redniojego dotYCUlcych Jub zachodzi wyl~czenie stosowania obowi~u
infonnacyjnego, stoso~nie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treSci o~wiadcl-cniawykonawca nie sklada (usuni~cie trdci o~wiadczenia np. przez jego
w)'kre~lenie).
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Zalqcznik nr 3b do Zarzqdzenio
DyrekJora Szpitala Wolskiego Nr 60/2021

z dnia 30.04.2021 r.

Warszawa, dn ia .

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

OFERTA
na udzielanie calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie kardiologii

inwazyjnej w Szpitalu Wolskim wykonywanych po wezwaniu przez podmiot leczniczy-
PAKIET B

Imi~ i nazwisko .

PESEL. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specjalizacja w zakresie (stopieil) .

Nr dokumentu potwierdzaj~cego uzyskanie tytulu specjalisty .

Nr wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez wlaSciw~

ORL .

Data rozpocz~cia dzialalnosci wg CEIDG .

NI P REGON .

Nr telefonu adres e-mail .

Adres zamleszkania .

Adres do korespondencji (0 lIe nie pokrywa si~ z adresem zamieszkania) .

przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie calodobowyeh specjalistycznych swiadczeil zdrowotnych

w zakresie kardiologii inwazyjnej w ramach tzw. "ostrc20 dyturu hemodynamicznego" w Osrodku

diagnost)'ki i terapii wewn~trznaczyniowej Szpitala Wolskiego w trybie naglym (tj. z wyl~czeniem

procedur planowych), stosownie do zapotrzebowania Udzielaj~cego zamowienia.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapoznal si~ z tresci~ ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg%wymi warunkarni konkursu ofert" oraz wzorem
umo")' i nie zgJasza zastrzeteil.

2. Swiadczeil zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,
w miejscu wskazanym przez Udzielaj~cego zamowienia oraz przy UZyciu sprz~tu naleZljcego do
Udzielaj~cego zamowienia.

3. Prowadzi specjalistyczn~ indywidualn~ praktyk~ lekarsk~ w przedsi~biorstwie podrniotu leczniczego lub
specjalistyczn~ Indywidualn~ praktyk~ lekarsk~ w dziedzinie , wpisan~ do
rejestru podmiotow wykonuj~cych dzialalnosc lecznic~ prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi
wymienionymi na wst~pie niniejszej oferty.

4. Swiadczeil zdrowotnych udzielac b~dzie osobiscie.
5. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (oc) na minimaJn~ kwot~ gwarantowan~

w wysokosci (Zobowi¥uje si~ do przedlo!enia kopii polisy oc w tenninie
okreSJonym we wzorze umowy)'
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6. Oswiadcza, iz Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadczell zdrowotnych w zakresie
obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn leUjcych po stronie
oferenta.

7. W zakresie udzlelania calodobowych specjalistycznych swiadczell zdrowotnych w zakresie kardiologii
inwazyjnej w dnl powszednie w godzinach pomi~dzy 16.00 a 8.00 dnia nast~pnego oraz w soboly,
niedziele, swl~la i dni wolne od pracy ustalone u Udzielaj~cego zamowienia w godzinach pomi~dzy

8.00 a 8.00 dnia nast~pnego w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej **:
a) proponuje "'ysokose stawki w kwocie zl nella za 1 godzin~ przeznaczon~ na

realizacj~ przedmiotu umowy w dni powszednie, w soboty, niedziele i swi~ta oraz dni wolne od pracy
ustalone u Udzielaj~cego zamowienia.

b) proponuje wysokose stawki w kwocie zl nella za wykonanie I koronarografii
(w ramach Jap EIO. EI5).

c) proponuje wysokose stawki w kwocie zl nella za wykonanie I angioplastyki (w ramach
Jap Ell. EI5 oraz E23G.E26).

(W5KAZANE W OFERCIE KWOTY CENY SWIADCZEN WYRAtONE W KWOTACH NETTO 51 R6WNOWAtNE Z KWOTAMI
BRUTTO ZE WZGLIiDU NA ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT)

8. Zakres posiadanych kwalifikacji i uprawniell udokumentowal zal~cznikami od nr 4a do nr .

9. Oswiadcza, iz swiadczell zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegow kardiologii inwazyjnej udzielal

przez okres .Iat i zobowi~zuje si~ do okazania na Ujdanie Udzielaj~cego zam6wienia

dokumentow pOlWierdzaj~cych wskazan~ ilose lat praktyki zawodowej.

ZALJ\CZNIKI:
I. Akrualny poswiadczony wydruk z CEIDG - zal nr I.
2. Poswiadczona kopia: wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnose lecznic~ prowadzonego

przez ORL lub wydruku ksi~gi rejestrowej podmiotow wykonuj~cych dzialalnose lecznic~ - zal nr 2,
3. Poswiadczona kopia nadania NIP - zal nr 3,
4. Kopie dokumentow dotyc~cych prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanych kwalifikacji, w tym

specjalizacji, tj.:
J) dyplom ukonczenio studiow.
2) prawo "Yk0'!YWania zawodu lekarza.
3) dyplom specja/izacji w dziedzinie kardi%gii,
4) certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyni0"Ych PTK do uzyskania uprawnien samodzielnego

"Yka'!YWania zabiegow kardiologii inwazyjnej,
5) zaSwiadczenia "Ystawionego przez w/aSciwego konsultanta wojewodzkiego 0 "Ykonaniu co najmniej

300 zabiegow angiop/astyki wiencowej jako pierwszy operator i co najmniej 600 koronarografii -
porwierdzajqcego odpowiednie doiwiadczenie w "Yk0'!YWaniu angiop/astyki wiencowej - zgodnie z
Zalqcznikiem do Zarzqdzenia Prezesa NFZ ze zmianami.

6) alaua/ny certyfikat lub zaSwiadczenie porwierdzajqce ukonczenie szko/enia w zakresie ochrony
radi%gicznej pacjenta.

7) "Ydruk z bazy ORPKJ dotyczqcy i/osci zrea/izowanych zabiegow angiop/astyki i przeprowadzonych
karonarografii.

8) inne dokumenty porwierdzajqce kwalifikacje zawodowe oferenta - zal nr 40, 4b, 4c .... itd.
5. Z.swiadczenie lekarskie 0 braku przeciwwskazall do wykonywania swiadczell zdrowotnych obj~tych

przedmiotem zam6wienia - zal. nr 5,
6. Kserokopia polisy OC lub zlozone oswiadczenie 0 przedlozeniu polisy w odpowiednim terminie - zal. nr 6.
7. Wykaz podmiotow, w ktorych oferent udzielal swiadczell zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegow

kardiologii inwazyjnej z podaniem okresow, w ktorych uslugi te byly swiadczone - zal nr 7.

Oswiadczenie wykonawcy w zakresie wypelnienia obowi~zkow informacyjnych przewidzianych wart. 13
lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypelnilem obowi~i informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ROD01 wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzielenie
zam6wienia w niniejszym post'rpowaniu •••.

(podpis ipieczfc osoby uprawnionej do podpisania izlotenia oferty) /7
Strona2z3 ( ~.



*- wlaseiwe padkrdlic
* * - niewypelnienie oferty dla wszystkieh pozyeji obNtyeh oeena oferty skutkuje uznaniem jej za podlegajqeq
odrzueeniu z przyczyn formalnyeh .

I rozpo174dzcnie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 f. W sprawie ochrony os6b tizycmych w
zwilJl.ku l przctwarzaniem danych osobowych i w sprawic swobodnego przeplJrwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/46!WE
(og6lne r07-POI'Z<ldzenieoochronie danych) (Dz. Urz. DE L I J9z 04.05.2016. str. I) .
••• W przypadku gdy \\)'konawca nie przekazuje danych osobowych innych nit bezposrednio jego dotyCZ4cych lub zachodzi wy1llczenie
stosowania obowi~u informacyjnego. stoso\\nie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust, 5 ROOO trdci oswiadczenia wykonawca nie sklada
(usuni~cieude! o~wiadczenia "p. przezjego wykreslenie).
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Zalqcznik nr 4a da zarzqdzenia
DyreklOra Szpilala Walskiego nr 60/202 J

z dnia 30.04.202 Jr.

WZOR UMOWY - PAKIET A
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W

ZAKRESIE KARDIOLOGlllNWAZYJNEJ W OSRODKU DIAGNOSTYKII TERAPII
WEWNJ\ TRZNACZYNIOWEJ

zawarta w dniu 2021 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Goslyilskiej. Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z siedzib~ w
Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 17. zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m. sl. Warszawy w Warszawie.
XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru S~dowego. pod numerem 0000226288. NIP 527-10-45-483.
REGON 011035381 ••reprezentowanym przez:
Dyreklora - Roberla Mazura
zwanym dalej Udzielajqcym zam6wienia
a

PanemJ~ ................• prowad~cymJ~ dzialalnosc gospodarc~ pod firm~ ••.....................••• na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem: ....................................•
WpisanymJ~ do rejestru podrniol6w wykonujqcych dzialalnosc lecznic~ or ................•
Posiadaj~cymJ~ NIP i REGaN ........................• PWZ .
ZwanymJ~ dalej Przyjmuj~cym zam6wienie

I~cznie zwanymi Slronami.

Przyjrnujqcy zarnowienie zoslal wybrany w wyniku konkursu oferl na udzielanie specja/istycznych swiadczen
zdrowotnych przez podrnioty okrdlone w arl. 26 usl. J USlowy z dnia J5 kwielnia 20 J / r. 0 dzialalnosci leczniczej (Ieksl
jedn. Dz. U. z 202 Jr .• poz. 7// z pain. zrn.).

~ 1
Przedmiotem OI01eJszej umowy jest wykonywanie calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych
polegaj~cych na udzielaniu swiadczen zdrowotnych w zakresie hemodynamiki i kardiologii inwazyjnej polegaj~cych
na:

1) pelnieniu Izw. ostrych dy:rur6w hemodynamicznych. zwanych dalej •.dy:rurami". obejmuj~cych m.in.
udzielanie konsuitacji oraz innych czynnosci diagnostyczno - leczniczych zwi~nych z udzielaniem
swiadczen w trybie naglym oraz wykonywanie w Irybie naglym badaIi koronarognafii (JGP: EIO+EI5).
zabieg6w angioplaslyki wiencowej (JGP: EII+EI5 oraz E23G+E26). wykonywanie badan FFR i IVUS i
zakladanie elektrod czasowych w Osrodku diagnoslyki i lerapii wewn~trznaczyniowej Szpitala Wolskiego dla
pacjenl6w Szpitala w godzinach pomi~dzy 16.00 a 8.00 doia nast~pnego (w dni powszednie) oraz pomi~dzy
8.00 a 8.00 dnia nasl~pnego (w soboty. niedziele. swi~la i doi inne dodatkowe wolne od pracy ustalone u
Udzielaj~cego zam6wienia). dla pacjent6w Szpilala Wolskiego w szczeg61nosci dla os6b b~d~cych
swiadczeniobiorcami w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (I.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1398 z p6tn, Zm,).

2) wykonywaniu w czasie wskazanym w pkl. 1 zleconych przez Udzielaj~cego zam6wienia w ramach swiadczen
planowych. a w przypadkach uzasadnionych koniecznosci~ natychmiastowego udzielenia swiadczenia w trybie
naglym, swiadczen zdrowotnych z zakresu elektrolerapii. obejmuj~cych':

a) ablacje (JGP: E43 i E48);
b) wszczepianie slymulalor6w jedno/dwujamowych (JGP: E31 i E32);
c) wymian~ stymulator6w jedoo/dwujamowych (JGP: E31 i E32);
d) wszczepianie/"ymian~ kardiowerter6w defibralor6w jedoo/dwujamowych (JGP: E34);
e) kontrol~ u~dzefl: kardiowerter6w defibrator6w. stymulator6w. uklad6w resynchronizuj~cych;
f) wykonywania badaIi eleklrofizjologicznych;
g) konsullacje hemodynamiczne.

P
I. Prz)'jmujqcy zam6wienle zobowi~je si~ do udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 kl6rych mowa w ~ I pkl. I)

w dniach okreslonych w harmonognamie. spo~dzanym wedlug wzoru slanowi~cego Zal~cznik or I do niniejszej
umowy, spo~dzanym na okresy miesi~czne w formie pisemnej. ustalonym przez Ordynatora Oddzialu
kardiologicznego lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielajqeego zam6wienia.

2, W harmonogramach. 0 kt6rych mowa w USI. I uwzgl~dniane b~d~ doi przewidziane dla udzielania swiadczen 0

kt6rych mowa w ~ 1 pkl,2).
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3. Harmonogramy, 0 kt6rych mowa w usl. 1 i 2 niniejszego paragrafu podlegaj~ kaulorazowo zatwierdzeniu przez
osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zam6wienia, przed rozpocz~ciem miesi~ca kt6rego dotyc~.

4. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~y jest do pe/nienia dy:rur6w zar6wno w dni robocze, soboty, niedziele, dni
swi~teczne. Przy ustalaniu harmonogram6w Udzielajqcy zam6wienia, reprezentowany zgodnie z ust. I przez
Ordynatora Oddzialu kardiologicznego, zapoznaje si~ ze stanowiskiem Przyjmuj~cego zam6wienie, a nast~pnie
podejmuje ostateczn~ decyzj~ dotyc~c~ harmonogramu i wyznacza w nim dni pelnienia dy:rur6w. Odmowa
wykonania dyzuru przez Przyjmuj~cego zam6wienie s!anowi r8Zljce naruszenie warunk6w umowy i uprawniaj~ce
Udzielaj~cego zam6wienia do rozwi~ia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do wykonania uslug, 0 kt6rych mowa w ~ 1 niniejszej umowy i oswiadcza,
it wykonywac je ~dzie z zachowaniem naletytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied~ medyczn~ i standardami
post~powania obowi~uj~cymi w zakresie kardiologii, na zasadach wynikaj~cych z ustawy 0 zawodach lekarza i
lekarza dentysty (tj. OZ.U. z 2020 r. poz. 514 z p6in. zm.), ustawy 0 dzia/alnosci leczniczej (tJ. Oz. U. z 2021 r. poz.
711 z p6in. zm.), ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tj. Oz. U. z 2020
r. poz. 1398 z p6in. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (I.j. Oz. U. z 2020 r., poz. 849 z p6in.
zm.), ustawy 0 ochronie danych osobowych (tekstjedn. Oz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6in. zm.) i innych przepis6w
reguluj~cych zasady wykonywania zawodu Jekarza oraz udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych
nie b~d~cych przedsi~biorcami.

~4
I. Swiadczenia zdrowotne obj~te niniejs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~cego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg6lnosci w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej Szpitala
Wolskiego przy utyciu sp~tu medycznego oraz apararury medycznej, kt6rych obs/uga jest mu znana! z kt6rymi
zosta/ zapoznany przez Udzielaj~cego zamowienia najpoiniej w dniu rozpoc~cia udzielania swiadczen**,
stanowi~cych w/asnosc Udzielaj~cego zam6wienia. Sp~t i aparalura spelniaj~ wymagania niezb~dne do
wykonywania swiadczen obj~tych niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi¥uje si~ do korzystania z pomieszczen oraz sprz~tu
i apararury medycznej, nale4cych do Udzielaj~cego zamowienia, zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~uje si~ do ponoszenia kosztow napraw sp~tu medycznego nale4cego do
Udzielaj~cego zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialafl zawinionych przez Przyjmuj~eego zamowienie.

~5
I. Umowa zostaje zawarra na czas okr.slony od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2022 r.
2. Udzielaj~cy zam6wienia dopuszcza motliwosc przed/uzenia ww. okresu nie dlutej nit 0 kolejny rok, 0 ile

zaistniej~ przes/anki wynikaj~ce z przepisow ustawy 0 dzia/alnosci leczniczej. Przedlutenie wymaga spor~dzenia
pisemnego aneksu do niniejszej umowy, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewainosci.

~6
I. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotnych

wskazanych w umowach zawarlych przez Udzielaj~cego zamowienia z Narodowym Funduszem ldrowia
i innymi podmiotami Oraz przepisach i zasadach obowi¥Uj~cych u Udzielaj~cego zamowienia, z ktorymi to
zasadarni zosta/ zapoznany.

2. Na 4danie Udzielaj~cego zamowienia Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~zany jest do przedstawienia
dokumentow wymaganych przez NFl lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez
Udzielaj~cego zamowienia.

P
I. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi¥uje si~ do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz

dokumentacji wymaganej przez NFl, zgodnie z wymogami obowi¥Uj~cymi w podrniotach leczniczych nie
b~d~cych przedsi~biorcarni oraz przepisarni i zasadami obowi¥uj~cymi u Udzielaj~cego zamowienia, w tym
z utyciem systemu informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~cymi procedur zwi~nych z ochron~
danych osobowych.

2. llecenia na badanie diagnostyczne i transport, jako cz~sc dokumentacji medycznej, b~d~ wystawiane przez
Przyjmuj~cego zamowienie, wedlug zasad obowi¥Uj~cych u Udzielaj~cego zamowienia, z ktorymi
Przyjmuj~cy zamowienie zosta/ zapoznany.

~8
I. la katd~ godzin~ realizacji przedrniotu zamowienia w dni robocze oraz w soboty, niedziele, swi~ta i inne

dodatkowe dni wolne od pracy ustalone u Udzielaj~cego zam6wienia (udzielanie swiadczen oraz czas
wykonywania koronarografii i angioplastyki i swiadczen pozostalych, wskazanych w ~ 1 pkt. I), Przyjmuj~cemu
zamowienie przys/uguje wynagrodzenie miesi~cznie w kwocie stanowi~cej i10czyn Iiczby godzin realizacji
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przedmiotu zam6wienia - zgodnie ze sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10 • przez stawk~za jednq godzin~
w wysokosci zl brutto (slownie: zl 001100 gr), z zastrzezeniem ~ 9 umowy.

2. Dodatkowo, w przypadku zaistnienia wskazail medycmyeh do wykonania w trybie naglym zabieg6w, 0 kt6ryeh
mowa w ~ I us!. I, wynagrodzenie za ieh wykonanie przez Przyjmujqcego zam6wienie, wynosi: zl
brutto (slownie: zl brutlo 00/100 gr) • za wykonanie I koronarografii (w ramaeh JOP EIO. E15)
oraz zl brutto (slownie: zl bruno 00/100 gr) za wykonanie I angioplastyki (w ramach
JOP Ell - EI5 oraz E230 - E26), z uwzgl~dnienicm us!. 3.

3. Za wykonanie badania koronarografii wraz z badaniem FFR lub IVUS Przyjmujqeemu zam6wienie przysluguje
wynagrodzenie zwi~kszone 0 kwot~ 130,00 zl.

4. Za swiadezenia zdrowotne wymienione w ~ I us!. 2 umowy Przyjmujqcernu zam6wienie przysluguje
wynagrodzenie wyplacane w ramaeh rozliezenia nizej wymienionyeh zabieg6w.:
a) ablaeja - wynagrodzenie zajeden zabieg wynosi zl brutlo (slownie: zl 001100 gr)
b) wszezepienie/ wymiana stymulatora jednojamowego. wynagrodzenie za jeden zabieg wynosi ..... zl bruno

(slownie: zl 001100 gr)
c) wszezepienie/ wymiana stymulatora dwujamowego - wynagrodzenie za jeden zabieg wynosi zl bruno

(slownie: zl 00/100 gr)
d) wszczepienie lub wymiana kardiowertera defibrylatora jedno/dwujamowego - wynagrodzenie za jeden zabieg

wynosi zl bruno (slownie: zl 00/100 gr)
5. Zaplata wynagrodzenia za wykonane, na rzeez danego paejenta zar6wno uprawnionego do bezplatnych

swiadezen, jak r6wniez nieuprawnionego, swiadezenia i zabiegi wymienione w ust. od 2 - do 4 niniejszego
paragrafu, dokonywana jest na zasadaeh okreSlonyeh przez NFZ dla finansowania wskazanyeh swiadezen, tj.
wylqemie za zabieg podlegajqey refundaeji, lZW.zabieg wiodqey.

6. Szaeunkowa wartose umowy w okresie jej obowiqzywania wskazanym w ~ 5 us!. 1 niniejszej umowy,
uwzgl~dniajqea przewidywane zapotrzebowanie Udzielajqeego zam6wienia na wykonywanie koronarografii
(srednio nie wi~eej niz miesi~eznie) oraz angioplastyki wieneowej (srednio nie wi~cej niz .
miesi~eznie), nie moze przekroezye kwoty zl brutto (slownie zlotyeh bruno
001100 gr), z zastrzezeniem ~ 9 us!. 3.

7. Szaeunkowa wartose umowy w okresie jej obowiqzywania wskazanym w ~ 5 us!. 1 niniejszej umowy,
uwzgl~dniajqea przewidywane zapotrzebowanie Udzielajqcego zam6wienia na wykonywanie swiadezen z zakresu
elektroterapii, tj. ablaeji (srednio nie wi~eej niz ), wszezepienie/wymiana stymulatora jednojarnowego
(srednio nie wi~eej niz ), wszczepienie/wymiana stymulatora dwujamowego (srednio nie wi~eej niz )
wszezepienie/wymiana kardiowertera defibrylatora jedno/dwujamowego (srednio nie wi~eej niz , nie moze
przekroczye kwoty zl brutto (slownie zl bruno 001100 gr), z zastrzezeniem ~
9 us!. 3.

8. Nalemosci z tytulu realizaeji umowy za okres sprawozdawezy Udzielajqey zam6wienia wyplaea, za miesiqe
poprzedni, w terminie do 14 dni po dniu dostarezenia przez Przyjrnujqcego zam6wienie prawidlowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem
dostarezenia faktury wraz ze sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezental'l Kaneelarii G16wnej Szpitala
Wolski ego.

9. Nalemose za wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjrnujqcemu zam6wienie na jego
raehunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obeiqzenia raehunku bankowego
Udzielajqcego zam6wienia.

~9
1. Minimalna ilose godzin w stosunku miesi~cznym przeznaezonych na realizacj~ przedmiotu umowy, 0 kt6rym

mowa w ~ I pk!. I) umowy, zgodnie z ofertq zlozonq w post~powaniu konkursowym, wynosi godzin
i obejmuje udzielanie swiadezen zdrowotnych zar6wno w dni powszednie jak r6wniez w soboty, niedziele i
swi~ta. Przeci~tna maksymalna ilose godzin przeznaczonych na realizaej~ przedmiotu urnowy w stosunku
miesi~cznym nie powinna przekroczye godzin.

2. Wynikajqee z us!. I zapotrzebowanie na minimalnq ilose zakontraktowanych godzin przeznaczonych na realizacj~
przedmiotu umowy moze ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizaejq funkcjonowania kom6rki
organizaeyjnej Szpitala Wolskiego, w kt6rej realizowane sq swiadczenia bqdt zmniejszeniem srodk6w
finansowych uzyskanych od NFZ lub innych p1atnik6w. Zmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym
na okresy miesi~ezne i nie wymaga sporzqdzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

3. Udzielajqcy zam6wienia moze powierzye Przyjrnujqcemu zam6wienie wi~kszq ilose swiadezen obj~tych
niniejszq umowq skutkujqcyeh zwi~kszeniem liczby godzin wskazanych w us!. 1 oraz zwi~kszeniem wartosci
umowy, 0 kt6rej mowa w ~ 9 us!. 1, w ramaeh srodk6w pieni~mych przeznaczonyeh na ich sfinansowanie,
pochodzqcyeh z NFZ lub od innyeh platnik6w, jednak nie wi~cej niz 0 30%.

~ 10
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do skladania miesi~cznyeh sprawozdail z liezby wykonanych

koronarografii oraz angioplastyk oraz z liczby godzin przeznaczonych na realizacj~ przedmiotu umowy wg
wlasciwych wzor6w stanowiqeych zalqcmik nr 2 oraz zalqeznik nr 2' do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w us!. 1 skladane sq po zakonezeniu miesiqca kalendarzowego oraz po ieh
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zatwierdzeniu. Sprawozdania, po weryfikacji przepracowanych godzin oraz wykonanych koronarografii
I angioplastyk - z uwzgl~dnienlem kwalifikacji wykonanyeh proeedur do odpowiednieh grup lOP, oraz
pozostalych zabiegOw opisanych w g 1 pia. 2. zatwierdza Ordynator Oddzialu kardiologieznego lub inny
pracownik wskazany przez Udzielajqcego zamowlenia.

3. Sprawozdanie, 0 ktorym mowa w ust. I tj. liezby koronarografii i angloplastyk wykonanyeh przez Przyjmujqcego
zamowienie w Osrodku diagnostyki I terapii wewnqtrznaezyniowej w ramaeh umowy zawartej przez Szpital
Wolski z NFZ lub platnikami innymi nit NFZ, weryfikowane i zatwierdzane sq dodatkowo przez Sekcj~ Rozlicze,;
Uslug Medycznych nie wezesniej nit w terminie 5 dni od zakollezenia, miesiqea w kt6rym realizowane byly
swiadezenia.

4. Weryfikaeji i zatwierdzenlu przez Sekej~ Rozliezell Uslug Medyeznyeh w ramaeh umowy zawartej przez Szpital
Wolski z MOW NFZ podlega r6wniet realizacja przez Przyjmujqeego zam6wienie zabieg6w opisanych w ~ I
pkt.2).

5. Sprawozdania po ieh weryfikaeji i potwierdzeniu, stanowiq podstaw~ do uznania uslugi za zrealizowanq
i wystawienia faktury przez Przyjmujqeego zajmujqeego.

~1J
Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si~ do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielajqeego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danyeh i informaeji nlezb~dnyeh do przeprowadzenia
kontroli,

2) udzialu w szkoleniu z zakresu stosowania przymusu bezposredniego organizowanym przez Udzielajqcego
zam6wienia w terminie 3 miesi~ey od rozpoe~cia obowiqzywania umowy. Za udzial w szkoleniu dodatkowe
wynagrodzenle nie przysluguje,

3) noszenia imiennyeh identyfikator6w przekazanyeh przez Udzielajqcego zamowienie w zwiqzku z niniejszq
umowq i realizaeji pozostalyeh obowiqzk6w dotyezqeyeh identyftkator6w okreslonyeh waktaeh
wewn~trznyeh Szpltala Wolski ego,

4) przestrzegania proeedur obowlljZujqeych u Udzielajqcego zamowienia zwiqzanych z wykonywaniem
swiadezell zdrowotnyeh i prowadzeniem dokumentaeji medyeznej.

~ 12
Przyjmujqcy zam6wienie nie mote:

I) prowadzic w Szpitalu Wolsklm dzlalalnosei wykraczajqeej poza zakres umowy chyba, te inne zadania zostaly
powierzone Przyjmujqcemu zamowienie odr~bnq umowq z Udzielajqcym zamowienie,

2) nie mote prowadzic dzialalnosci konkureneyjnej wobee dzialalnosci statutowej prowadzonej przez
Udzielajqcego zam6wienia.

~13
Udzielajqcy zam6wienia zobowiljZuje si~ zabezpieezyc obslug~ piel~gniarskq oraz adminlstraeyjnq i gospodarczq
w zaktesie niezb~dnym dla realizaeji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 14
Przy realizaeji zadan obj~tych niniejszq umowq Przyjmujqcy zam6wienie zobowiljZaDy jest do wsp6/praey
z personelem medyeznym zatrudnionym przez Udzielajqcego zamowienia.

~ IS
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponoszq odpowiedzialnosc solidarnq.

2. Przyjmujqcy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyezyn letijeyeh po jego stronie,
a w szezeg6lnosci wynikajqeyeh z:
I) niewykonania lub nieprawidlowego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
2) niewykonania lub niewl.sciwego wykonania obowiqzk6w wynikajqeyeh z niniejszej umowy,
3) nieprawidlowego wystawiania reeept podlegajqeyeh refundaeji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
4) przedstawienia danyeh stanowiqcyeh podstaw~ rozliczenia niezgodnle ze stanem faktyeznym,
5) nie prowadzenia dokumentaeji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
6) braku realizaeji zaleeell pokontrolnych,
7) nieprawidlowego wprowadzania danyeh zwiqzanyeh z realizaejq proeedur, a wymaganyeh przez NFZ.

3. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do tijdania od Przyjmujqcego zamowienle pokrycia szkody
wyrzqdzonej niewykonywaniem lub nienaletytym wykonywaniem przez Przyjmujqcego zamowienie niniejszej
umowy, w tym m.in. koszt6w swladezell nieoplaeonych przez NFZ lub innyeh platnik6w z tego tytulu oraz kar
umownyeh i obowiqzk6w odszkodowawezyeh nalotonych na Udzielajqeego zam6wienia przez NFZ lub innyeh
platnik6w w umowaeh zawartyeh z Udzielajqcym zam6wienia.

4. Udzielajqcy zamowienia uprawniony jest do tijdania od Przyjmujqeego zamowienie zaplaty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaezonych godzin pracy
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z opomieniem, zawinione przez Przyjmuhcego zamowienie przerwy w udzielaniu swiadczen lub wczesniejsze
opuszczenie Osrodka diagnostyki i terapii wewnqtrznaczyniowej, ktora to kara przysluguje Udzielajqcemu
zamowienie niezalemie od braku zap/aty za kazdq rozpocz~tq godzin~ spomienia lub niewykonywania pracy.
Wysokose kary umownej za kazdq rozpocz~tq godzin~ spomienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki
za I godzin~ okr.slonej w ~ 8 usl. I umowy. Za szkody przekraczajqee wysokose ww. kary, Udzielajqey
zamowienia uprawniony jest do doehodzenia odszkodowania na zasadaeh ogolnyeh. W przypadku stwierdzenia
powytszyeh naruszen Udzielahcy Zamowienie zastrzega sobie prawo pOlnjeenia kary umownej z wynagrodzenia
wskazanego w fakturaeh otrzymanych od Przyjmujqcego Zmowieuie.

~ 16
Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzany jest do:

I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujqcej szkody b~d~ce nast~pstwem
udzielania swiadczeft zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen zdrowotnych -
zgodnie z art. 25 ust. I pkl. 1 ustawy 0 dzialalnosei Ieezniczej oraz Rozpo~dzenia Ministra Finansow z dnia 29
k","ictnia 2019 r. w sprawie obowi~owego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu ""'Ykonuj,!cego
dzialalnose leeznie~ (Dz. U. z 2019 r., poz. 866), najp6miej w terminie 7 dni od daty zawareia umowy 0 ile powyzszy
dokument nie zostal dol~czony do formularza oferty,

2) utrzymywania przez ealy okres obowi~wania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz wartosci
ubezpieezenia okreslonyeh w przepisaeh, 0 ktoryeh mowa w pkt. I,

3) przedloienia zaSwiadezenia lekarza medyeyny praey dotyczqeego uprawnien zwiqzanyeh ze swiadczeniem uslug i
w tym zakresie wymogow sanitarno-epidemiologieznyeh,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Rad~ Lekarskq w Warszawie, Szpitala Wolskiego
jako miejsea udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz przedlozcnia Udzielajqeemu zamowienia dokumentu
potwierdzajqeego zloienie wniosku 0 w/w wpis max. w terminie 7 dni od daty podpisania umowy pod rygorem
rozwiqzania umowy, 0 ile powytszy dokument nie zostal dolqezony do formularza oferty.

~ 17
I. W zwiqzku z udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh zamowieniem Przyjmujqcy zamowienie

zobowiqzany jest do wydawania paejentom zaSwiadezen 0 ezasowej niezdolnosci do praey oraz wystawiania
rceept zgodnie z wymogami okr.slonymi w przepisaeh prawa.

2. Reeepty wystawiane paejentom w zwiqzku z wykonywaniem swiadezen obj~tyeh niniejszq umowq sporzqdzane sq
na drukaeh oraz w systemic teleinformatyeznym udost~pnianyeh przez Udzielajqcego zamowienia.

~ 18
I. Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzuje si~ do zaehowania w tajemnicy wszelkich informaeji, 0 ktoryeh powziql

wiadomose przy realizaeji postanowien niniejszej umowy i ktore stanowiq tajemnie~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalezaniu nieuczciwej konkureneji (tekstjedn. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1013) oraz podlegajq oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh, zgodnie
z wymogami obowiqzujqeymi u Udzielajqcego zamowienia.

2. D1a eelow zwiqzanyeh z realizaejq niniejszej umowy Udzielajqcy zamowienia upowaznia Przyjmuhcego
zamowienie do przetwarzania danyeh osobowyeh paejentow, obejmujqyeh dane wyszezegolnione w rozporzqdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajow, zakresow i wzorow dokumentaeji medyeznej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz ustawie 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodkow publieznyeh (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 1398 z pom. zm.), ktore to dane
Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzuje si~ przetwarzae zgodnie z wskazanymi wyiej przepisarni oraz przepisami
dotyezqeymi oehrony danyeh osobowyeh. Przetwarzanie danyeh obejmuje prowadzenie dokumentaeji zwiqzanej z
udzielaniem swiadezen zdrowotnyeh w formic papierowej i elektronieznej. Przetwarzanie danyeh w formic
elektronieznej moZC bye dokonywane przez Przyjmujqeego zamowienie wylqeznie na sprz~cie informatyeznym
naleZqeym do Udzielajqcego zamowienia oraz w ramaeh posiadanego przez niego systemu informatyeznego.
Przyjmujqcy zamowienie ponosi odpowiedzialnose za naruszenie zasad zwiqzanyeh z przetwarzaniem
udost~pnionyeh danyeh osobowyeh wynikajqeq z przepisow regulujqeyeh zasady oehrony danyeh osobowych.

3. Przyjmuhcy zamowienie oswiadeza, ie znany jest mu fakt, ii trese niniejszej umowy, a w szezegolnosei
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowiq informaej~ publieznq w rozumieniu art. I USI. I ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informaeji publieznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z pom. zm.), ktora podlega
udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezcniem usl. 4.

4. Przyjmujqcy zamowienie wyraia zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 ktorej mowa w usl. 3, zawartyeh
w niniejszej umowie dotye~eyeh go danyeh osobowyeh w zakresie obejmujqeym imi~ i nazwisko, a takie inne
dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. D1a eelow zwiqzanyeh z realizaejq umowy Udzielahcy zamowienia udost~pnia Przyjmujqcemu zamowienie dane
osobowe personelu zatrudnionego w Oddzial Diagnostyki i Terapii Wewnqtrznaezyniowej w zakresie wynikajqcyeh
z przepisow regulujqcyeh zasady prowadzenia dokumentaeji medyeznej. Przetwarzanie danych przez
Przyjmujqcego zamowienie podlega przepisom dotye~eym oehrony danych osobowyeh, ktoryeh Przyjmujqey
zobowiqzuje si~ przestrzegae pod rygorem odpowiedzialnosei wynikajqeej z tyeh przepisow. Dane personelu mogq
bye przetwarzane wylqeznie na sp~cie informatycznym naleZqeym do Udzielajqcego zamowienia.
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p9
Nie stanow; naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie z harmonogramem przez
Przyjmujqcego zam6wienie, w przypadku niezdo!nosci do wykonywania swiadczen spowodowanej chorobq,
udokumentowanej zaswiadczeniem lekarskim, 0 He Przyjmujqcy zam6wienie niezwlocznie powiadomi 0 tyrn fakcie
Udzielajqcego zam6wienia.

po
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujqcego zam6wienie od wykonywania swiadczen
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyj.sniajqcego, w przypadku gdy do Udzielajqcego zam6wienia
wplynie skarga lub zastrzezenie dotyczqce sposobu wykonywania, przez Przyjmujqcego zam6wienie, swiadczen
zdrowotnych obj~tych niniejszq umowq, w tyrn zwiqzanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej bqdi
przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

~ 21
Umowa ulega rozwiqzaniu w nast~pujqcych przypadkach:

I) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kazdej ze Stron z zachowaniem 2 miesi~cznego okresu wypowiedzenia bez podawania

przyczyny,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem I tygodoiowego okresu wypowiedzenia

z przyczyn stanowiqcych istotne naruszenie warunk6w umowy, lei;qcych po stronie Przyjmujqcego
zam6wienie, a dotyczqcych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~zenia ich zakresu lub ich niewlasciwej Hosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejszq umowq terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielajqcego zam6wienia zgodoie z procedurami

przyj~tyrni w Szpitalu Wolskim, jeSH zwiqzane sq one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub
przepis6w prawa regulujqcych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych.

5) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem I miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
jezeli Przyjmujqcy zam6wienie narusza inne, niz wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy, istotne dla
zapewnienia prawidlowej realizacji przedmiotu zam6wienia.

6) wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem I miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
jezeli nastqpiq zmiany zasad oraz sposobu organizacji i kontraktowania (lub jego brak), swiadczen z zakresu
kardiologii inwazyjnej przez NFZ lub innego Platnika procedur.

7) z dniem nast~pujqcyrn po doiu w kt6rym zasUjpi!o wyczerpanie wartosci umowy.

~ 22
1. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwiqzania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym,jezeli Przyjmujqcy zam6wienie rai;qco narusza istotne postanowienia umowy, tj.:
1) ulraci! prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przen;6sl prawa i obowiqzki wynikajqce z niniejszej umowy na osob~ trzeciq bez zgody Udzielajqcego

zam6wienia,
3) nie dotrzyrnal warunk6w okreslonych w ~ 16 pkt. 1,2,3 i 4 umowy,
4) odm6wil wykonania swiadczenia lub naruszyl obowiqzek wynikajqcy z ~ 2 us!. 3 umowy i odm6wil pernienia

dyZUTU,
5) rai;qco naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za rai;qce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w us!. I pkt. 5 uznaje si~
naruszenie obowiqzk6w wynikajqcych z ~ 2 us!. 4 niniejszej umowy, a takZe w przypadku naruszenia ~ 3 i ~ 18
us!. I umowy, kt6rych Przyjmujqcy zam6wienie nie zaniechal narusza~ pomimo otrzyrnania od Udzielajqcego
zamowienia pisemnego wezwania do zaprzestania naruszenia lub natychmiastowe zaniechanie naruszenie
obowiqzk6w jest niezb~doe dla zapewnienia bezpieczenstwa pacjent6w.

p3
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do odsUjpienia od umowy w przypadku, w kt6rym ulegoie rozwiqzaniu
umowa zawarta przez Udzielajqcego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0 odsUjpieniu od
umowy Udzielajqcy zam6wienia zloZy Przyjmujqcemu zam6wienie na pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej
informacjl.

p4
Przyjmujqcy zam6wienie uprawniony jest do rozwi'!Z3nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku rai;qcego naruszenia postanowieIi niniejszej umowy dotyczqcych zwloki w wypIacie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 8 us!. 8, przekraczajqcej 30 doi, po uprzednim wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu Udzielajqcego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wypIacie w/w wynagrodzenia. /7
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~ 25
I. W zakresie nieuregulowanym niniejsZll umowq majq zaslosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane

w niniejszej umowie.
2. Realizacj~ obowiqzk6w wynikajqcych z art. 3041 Kodeksu pracy zapewnia Przyjmujqcy zam6wienie.

p6
Umow~ sporZlldzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

P?
Zmiany do umowy dokonywane sq w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewainosci.

p8
Spory powstale na lIe realizacji niniejszej umowy, kt6rych nie uda si~ zalatwit polubownie, rozpatruje Sqd powszechny
wlasciwy dla siedziby Udzielajqcego zam6wienia .

• - odpowiednio do treSci oferty
'"'"niepotrzebne zostanie skreS/one

Przyjmujqcy zam6wienie: Udzielajqcy zam6wienia:

Klauzula informacyjna RODO
Zgodniez art. 13 u,l. 1 Og61negoRo,porz~dzenia 0 Ochronie Danych(RODO)informujemy, ie:
1) Admini'tratorem danych o,obowych WykonawcyJe,t Szpital Wolski im. dr Anny Go'ty~,kieJ Samodzielny Public,ny Zaklad
Opieki Zdrowotnej z siedzib~przy ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawaj
2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Oanych, Z kt6rym mog~sl~ Panstwo kontaktowac w sprawach przetwarzania
Panstwa danych osobowych za po~rednictwempoczty elektronicznej: iod@wolskl.med.pl;
3) Admini,trator bed,ie przelwarzal dane osobowe na pod,tawie art. 6 ust. 1 lit. b) I c) RODOw ZW. z art. 26 U,tawy z dnia 1S
kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej, t]. pnetwarzanle Jest niezbE:dne w celu wykonanJa umowy, kt6rej stronq jest osoba, kt6rej
dane dotyczq, lub do podj~cladziatan na iqdanie osoby, kt6rej dane dotyczq, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest
niezbt:dne do wypelnienia obowiqzku prawnego clqiqcego na admlnistratorze;
4) Dane osobowe mogq byt udost~pnioneinnym uprawnionym podmlotom, na podstawie przepls6w prawa, a takie podmiotom. z
kt6rymi administrator zawart umow~ w zwlqzku z realizacjq ustug na rzeez admlnistratora (np. kancelarlq prawnq, dostawetj
oprogramowania, zewn~trznym audytorem);
5) Administrator nie zamierza przekazywac danych osobowych do panstwa trzeclego lub organizacjl mi~dzynarodowej;
6) Wykonawca rna prawo uzyskac kopi-: swoich danych osobowych w sledzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 ROOO informujemy, ie:
1) Panstwa dane osobowe b~dq przechowywane przez okres 10 lat od konca roku kalendarzowego, w kt6rym umowa zostata
wykonana, chyba ie niezb~dnvb~dziedluiszy okres przetwarzanla np. z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) Wykonawcy przystuguje prawo dost~pu do treki swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenla przetwarzanla, a takie prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienla danych oraz prawo do wnieslenia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urz-:du Ochrony Oanych Osobowych;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie niezbt:dne do zawarcla umowy. Konsekwencjq nlepodania danych
osobowych b~dziebrak reallzacji umowy;
4) Administrator nle podejmuje decyzjl w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Wykonawcy.

pod pis Pn.,yjmujqcego zarnOwien/e

~.-
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Za/qcznik nr J do umowy na udzie/anje
specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie kardioJogii inwazyjnej

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

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

...........................................................................................................................
(imi, i nazwisko lekarza)

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

Razem:
wpis obejrnuje wyl~cznie peine godziny lub 0,5 godz .

..........................................
pieez,c ipodpis lekarza pieez,c ipodpis osoby zatwierdzaj~eej



Zalqcznik nr 2 do umowy no udzie/anie
specjalistycznych iwiadczen zdrowolnych w
zakresie kardi%gii inwazyjnej

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z RODZAJU UDZIELANYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

mi esilj c ..•...•..•..•..•..•.....•.•. ro k. .

.....................................................................................................................................
(imj~j nazwisko lekarza )

DATA
NR KSIJ;GI GU'>WNEJ RODZAJ GRUPAJGP

PACJENTA WYKONANEGO ZABIEGU*)

Rodzaj wykonanego zabiegu Cena jednoslkowa za zabieg: Hose wykonanych zabiegow w
w HUDieJGP: miesiacu sDrawozdawczvm:

Czy uzupelniono dokumenlacj~ medyczn,,: 0- lak / o - Die

*:J _ twlei.}' wp/sat odpow/edni zabieg w grupie JGP P'7J'Padku wj!konan/a badan/a FFR, lVUS, nak/ucla przegrody dodat stosownq
in/OTttulcjr

'* 1rJ _ zaznac1.}'t odpow/ednie

\

Podpis i piec~c lekarza
................ ,....... ... , , , .
Podpis j piecztrc osoby zatwierdzaji}cej Podpis i pieczt;c pracownika Sekcji

Rozliczen Uslug Medycmych



Zalqcznik nr 2' do umowy na udzielanie
specja/istyeznych swiadczen zdrowolnych w
zakresie kardi%gii inwazyjnej

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

(dni powszednie oraz sobota, niedziela, swiyto)

m iesiq c .........•..•..•....... ro k .

...................................................................................................................
(imi<; i nazwisko lekarza )

"''''I"S obeJrnuJewyt'lczn1e peine godzmy Iub 0.5 godz.

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

Razcm godzin:
'j.

CZ)' uzupclniono dokumentacj~ mcdycznlj: D - tak I D - nie •• )
.oJ _ zaznac;;yc odpowiednie

.......................................cg
piccz\,,~ i podpis lekarza piec~c i podpis osoby zatwierdzajljcej



Zalqcznik nr 4a do zarzqdzenia
Dyreklora Szpilala Wolskiego nr 60/202/

z dnia 30.04.202/ r.

WZ6R UMOWY - PAKIET B
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE KARDIOLOGII INW AZY JNEJ W OSRODKU DIAGNOSTYKI I TERAPII
WEWNl\ TRZNACZYNIOWEJ

zawarta w dniu 2021 r. w Warszaw;e

pomi~dzy:
Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostytlskiej, Samodzielnym Publicmym Zakladem Opieki Zdrowotnej z
siedzib~ w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 17, zarejestrowanym w S~dzie Rejonowym dla m. Sl.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru S~dowego, pod numerem
0000226288, NIP 527-10-45-483, REGON 011035381" reprezentowanym przez:
Dyrektora - Roberta Mazura
zwanym dalej Udzielahcym zamowienia
a
Paneml~ , prowad~cyml~ dzialalnosc gospodarc~ pod finn~ " ", na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Infonnacji 0 Ozialalnosci Gospodarczej z siedz;b~ pod adresem:
.................................... ,
Wpisanym/~ do rejestru podmiotow wykonuj~cych dzialalnosc lecmic~ nr ,
Posiadaj~cyml~ NIP i REGON , PWZ .
Zwanyml~ dalej Przyjmujqcym zamowienie

I~cmie zwanymi Stronami.

Przyjmujqcy zamowienie zoslal wybrany w wyniku konkursu olert na udzielanie specjalistycznych iwiadczen
zdrowotnych przez podmioty okreilone w arl. 26 usl. I USlawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci
lecznicze}. (tj. Dz. U. z 202/ r. poz. 7// z pOin. Zm.).

~I
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie calodobowych specjalistycmych swiadczeIl zdrowotnych
polegaj~ce na udzielaniu swiadczeIl zdrowotnych w zakresu hemodynarniki, ti. pelnieniu tzw. ostrych
dyzurow hemodynamicmych, zwanych dalej "dyzurarni", obejmuj~cych m.in. udzielanie konsultacji
hemodynamicmych oraz innych czynnosci diagnostyczno - lecmiczych zwi~zanych z udzielaniem swiadczeIl
w lrybie naglym oraz wykonywanie w trybie naglym badaIl koronarografii (JGP: EIO+EI5), zabiegow
angioplastyki wieIlcowej (JGP: EII+EI5 oraz E23G+E26), wykonywanie badaII FFR i IVUS i zakladanie
elektrod czasowych w OSrodku diagnostyki i terapii wewn~trmaczyniowej Szpitala Wolskiego dla pacjemow
Szpitala w godzinach pomi~dzy 16.00 a 8.00 dnia nast~pnego (w dni powszednie) oraz pomi~dzy 8.00 a 8.00
dnia nasl~pnego (w soboty, niedziele, swi~ta i dni inne dodatkowe wolne od pracy uSlalone u UdzieIaj~cego
zamowienia), dla pacjenlow Szpitala Wolskiego w szczegolnosci dla osob ~d~cych swiadczeniobiorcarni w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodkow publicmych (I.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1398 z p6in. Zm.) ..

~2
I. Przyjmujqcy zamowienie zobowi~uje si~ do udzielania swiadczeIl zdrowotnych, 0 ktorych mowa w S I,
obejmuj~cych wykonywanie czynnosci diagnostycmo - lecmiczych konsultacji i wymienionych w tyrn
paragrafie zabiegow, w dniach okreslonych w harmonogramie, spo~dzanym wedlug wzoru
slanowi~cego Zal~cmik nr 1 do niniejszej umowy, spor~dzanym na okresy miesi~cme w fonnie
pisemnej, uSlalonym przez Ordynalora Oddzialu kardiologicmego lub inn~ osob~ wskazanq przez
Udzielaj~cego zamowien;a.

2. Harmonogramy, 0 ktorych mowa w usl. 1 niniejszego paragrafu podlegaj~ kazdorazowo zatwierdzeniu
przez osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zamowienia, przed rozpoc~ciem miesi~ca ktorego dotyc~.

3. Przyjmujqcy zamowienie zobowi~ny jest do pelnienia dyzurow zarowno w dni robocze, soboty,
niedziele, dni swi~tecme. Przy ustalaniu harmonogramow Udzielajqcy zamowien!a, reprezentowany
zgodnie u usl. 1 przez Ordynalora Oddzialu kardiologicmego, zapomaje si~ ze slanowiskiem
Przyjmujqcego zamow;en;e, a nasl~pnie podejmuje ostalecm~ decyzj~ dotyc~cq harmonogramu i
wyznacza w nim dni pelnienia dyzurow. Odmowa wykonania dyzuru przez Przyjmujqcego zamowien!e
moze bye umana za stanowi ~ce naruszenie warunkow umowy ; uprawniaj~ce Udz!elajqcego
zam6wienia do rozwi~ia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Strona I z 7



p
Przyjmuj~cy zamowlenie zobowi'!Zl1je si~ do wykonania uslug, 0 ktorych mowa w ~ I nmlejszej umowy
i oswiadcza, iz wykonywac je b~dzie z zachowaniem naletytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied~
medyczn~ i standardami posl~powania obowi¥uj~cymi w zakresie kardiologii, na zasadach wynikaj~cych
z ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty ( tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 514 z potn. zm.), uSlawy
o dzialalnosci leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z potn. zm.), uSlawy 0 swiadczeniach opieki zdrowolnej
finansowanych ze srodkow publicznych (lekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 1398 z p6tn. zm.), tj. ustawy
o prawach pacjenla i Rzeczniku Praw Pacjenla (Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z potn. lIn.), ustawy 0 ochronie
danych osobowych (leksl jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6tn. lIn.) i innych przepisow reguJuj~cych
zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiolach leczniczych nie
b~d~cych przedsi~biorcami.

~4
1. Swiadczenia zdrowolne obj~le nmlejS~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~cego zamowienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczegolnosci w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej
Szpitala Wolskiego przy UZyciu sprz~lU medycznego oraz aparatury medycznej, ktorych obsluga jesl mu
znana! z ktorymi lOslal zapoznany przez Udzielaj~cego zamowienia najp6tniej w dniu rozpocz~cia
udzielania swiadczen*, stanowi~cych wlasnosc Udzielaj~cego zamowienia. Sp~t i aparaMa spelniaj~
wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczen obj~tych niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi¥uje si~ do korzystania z pomieszczen oraz sprz~lu
i aparatury medycznej, nalez~cych do Udzielaj~cego zamowienia, zgodnie z ich przeznaczeniem i w
celach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi¥uje si~ do ponoszenia kOSzlOW napraw sprz~lU medycznego
nale~cego do Udzielaj~cego zamowienia, uszkodzonego w wyniku dzialal\ zawinionych przez
Przyjmuj~cego zamowienie.

~5
I. Umowa lOstaje zawarta na czas okreslony od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2022 r.
2. Udzielaj~cy zamowienia dopuszcza mozliwosc przedluzenia ww. okresu nie dluZej niz 0 kolejny rok, 0

He zaistniej~ przeslanki wynikaj~ce z przepisow ustawy 0 dzialalnosci leczniczej. Przedluzenie wymaga
spo~dzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem
niewaznosci.

~6
I. Przyjmuj~cy zamowienie lObowi¥uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen

zdrowotnych wskazanych w umowach zawarlych przez Udzielaj~cego zamowienia z Narodowym
Funduszem Zdrowia i innymi podmiotarni oraz przepisach i zasadach obowi'!Zl1j~cych u Udzielaj~ccgo
zamowienia, z ktorymi to zasadarni zoslal zapoznany.

2. Na ~danie Udzielaj~cego zamowienia Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~ny jest do przedstawienia
dokumentow wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia
umowy przez Udzielaj~cego zamowicnia.

P
1. Przyjmuj~cy zamowienie lObowi'!Zl1je si~ do prowadzenia dokumenlacji medycznej i slatystycznej oraz

dokumenlacji wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi¥uj~cymi w podmiotach leczniczych
nie b~d~cych przedsi~biorcami oraz przepisarni i zasadami obowi~zuj~cymi u Udziclaj~cego zamowienia,
w tym z UZyciem syslemu informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~cymi procedur zwi~nych
z ochron~ danych osobowych.

2. Zlecenia na badanie diagnostyczne i transport, jako c~sc dokumentacji medycznej, b~d~ wystawiane
przez Przyjmuj~cego zamowicnic, wedlug zasad obowi'!Zl1j~cych u Udziclahcego zamowienia, z
ktorymi Przyjmuj~cy zamowienie zosla! zapoznany.

~8
I. Za kazd~ godzin~ realizacji przedmiolU zamowienia w dni robocze oraz w soboty, niedziele, swi~ta i inne

dodatkowe dni wolne od pracy ustalone u Udzielaj~cego zamowienia w tym czas wykonywania
koronarografii i angioplastyki oraz pozostalych swiadczen, wskazanych w ~ I umowy, Przyjmuj~cemu
zamowienie przysluguje wynagrodzenic miesi~cznie w kwocie stanowi~cej i10czyn liczby godzin
realizacji przedmiolU zamowienia - zgodnie ze sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10 - przez stawkf za
jednq godzinf w wysokosci zl brutto (slownie: zl i 00/100 gr), z zastrzezeniem ~ 9
umowy.

2. Dodalkowo, w przypadku zaistnienia wskazan medycznych do wykonania w trybie naglym zabieg6w,
o kt6rycb mowa w ~ I, wynagrodzenie za ich wykonanie przez Przyjmuj~cego zamowienie, wynosi:
..•....... zl brutto (s!ownie: zlotych bruno) - za wykonanie I koronarografii (w ramach JOP
EIO - E15) oraz zl brutto (slownie: zlotych bruno) za wykonanie I angioplastyki
(w ramach JOP Ell. EI5 oraz E230. E26), z uwzgl~dnieniem ust 3. /7
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3. Za wykonanie badania koronarografii wraz z badaniem FFR lub IVUS Przyjmuj~eemu zam6wienie
przysluguje wynagrodzenie zwi~kszone 0 kwot~ 130,00 zl.

4. Zaplata wynagrodzenia za wykonane, na rzeez danego paejenta zar6wno uprawnionego do bezplatnyeh
swiadezen, jak r6wniez nieuprawnionego, zabiegi koronarografii i angioplastyki dokonywana jest na
zasadaeh okreslonyeh przez NFZ dla finansowania wskazanyeh swiadezen, tj. wyl~eznie za jeden zabieg
podlegaj~ey refundaeji, tzw. zabieg wiod~ey.

5. Szaeunkowa wartose umowy w okresie jej obowi¥ywania, wskazanym w ~ 5 ust. 1 umowy,
uwzgl~dniaj~ea przewidywane zapotrzebowanie UdzieJaj~cego zam6wienia na wykonywanie
koronarografii (srednio nie wi~eej niz 3 miesi~eznie) oraz angioplastyki wieneowej (srednio nie wi~eej
ni:/: 3 miesi~eznie), nie moze przekroezye kwoty zl brulto (slownie zlotyeh
brutto), z zastrzezeniem ~ 9 ust. 3.

6. Naleznosci z tyrulu realizaeji umowy za okres sprawozdawezy Udzielaj~ey zam6wienia wyplaea, za
miesi~e poprzedni, w terminie do 14 dni po dniu dostarezenia przez Przyjmuj~eego zam6wienie
prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10.
Potwierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze sprawozdaniem jest data wplywu oznaezona prezenta~
Kaneelarii Gl6wnej Szpitala Wolskiego.

7. Naleznose za wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmujqeemu zam6wienie na
jego raehunek bankowy wskazany na fakturze. za dzien zaplaty uznaje si" dzien obei~zenia raehunku
bankowego Udzielaj~eego zam6wienia.

~9
I. Przeei~tna maksymalna ilose godzin przeznaezonyeh na realizaej~ przedrniotu umowy, tj. na udzielanie

swiadezen zdrowotnyeh zar6wno w dni powszednie jak r6wnie:/: w soboty, niedziele i swi~ta, w stosunku
miesi~eznym, nie powinna przekroezye 40 godzin.

2. Minimalna Hose godzin przeznaezona do realizaeji w danym miesi~eu uzalezniona jest od potrzeb
Udzielajqeego zam6wienia wynikaj~eyeh z organizaeji funkejonowania kom6rki organizaeyjnej Szpitala
Wolskiego ustalonej na dany miesi~e, w kt6rej realizowane s~ swiadezenia b~dt zmniejszeniem srodk6w
finansowyeh uzyskanyeh od NFZ lub innyeh platnik6w. W sytuaejaeh opisanyeh w niniejszym ust~pie
Udzielaj~cy zam6wicnia uprawniony jest do nie wyznaczenia Przyjmuj~cemu zam6wienie, w
miesi~eu, w kt6rym nie wys~pi zapotrzebowanie, dy:/:uru 0 kt6rym mowa w ~ 1 umowy.

3. Udziclaj~ey zam6wienia moze powierzye Przyjmujqcemu zam6wienie wi~ks~ Hose swiadezen
obj~tyeh niniejs~ umow~ skutkuj~eyeh zwi~kszeniem liezby godzin wskazanych w ust. 1 oraz
zwi~kszeniem wartosei umowy, 0 kt6rej mowa w ~ 9 ust. 1, w ramaeh srodk6w pieni~znyeh
przeznaczonyeh na ieh sfinansowanie, poehod~eyeh z NFZ lub od innyeh platnik6w, jednak nie wi~eej
ni:/: 0 30%.

~ 10
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥anY jest do skladania miesi~eznych sprawozdaJI z Iiezby wykonanyeh

koronarografii oraz angioplastyk oraz z liezby godzin przeznaezonyeh na realizacj~ przedrniotu umowy
wg wlaseiwyeh wzor6w stanowi~eyeh zal~eznik nr 2 oraz zal~eznik or 21 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6ryeh mowa w ust. I skladane s~ po zakonezeniu micsi~ea kalendarzowego oraz po ieh
zatwierdzeniu. Sprawozdania, po weryfikacji przepraeowanyeh godzin oraz wykonanyeh koronarografii
i angioplastyk - z uwzgl~dnieniem kwalifikaeji wykonanyeh procedur do odpowiednieh grup JGP,
zatwierdza Ordynator Oddzialu kardiologicznego lub inny pracownik wskazany przez Udzielaj~cego
zamowienia.

3. Sprawozdanie, 0 kt6rym mowa w ust. I tj. Iiezby koronarografii i angioplastyk wykonanyeh przez
Przyjmuj~cego zam6wienie w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej w ramaeh umowy
zawanej przez Szpital Wolski z NFZ lub platnikami innymi ni:/:NFZ, weryfikowane i zatwierdzane s~
dodatkowo przez Sekcj~ Rozliczen Uslug Medycznych nie wez.sniej ni:/: w terminie 5 dni od
zakonezenia, miesi~ea w kt6rym realizowane byly swiadczenia.

4. Sprawozdania po ieh weryfikaeji i pOlWierdzeniu, stanowi~ podstaw~ do uznania uslugi za zrealizowan~
i wystawienia faktury przez Przyjmuj~cego zajmuj~eego.

~II
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥Qje si~ do:

1) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~cego zam6wienla, Narodowy Funduszu Zdrowia,
inne uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danyeh i informaeji niezb~dnyeh do
przeprowadzenia kontroli,

2) udzialu w szkoleniu z zakresu stosowania przymusu bezposredniego organizowanym przez
Udzielaj~cego zam6wienia w terminie 3 miesi~ey od rozpoez~eia obowi¥ywania umowy. Za udzial
w szkoleniu dodatkowe wynagrodzenie nie przysluguje,

3) noszenia imiennyeh identyfikator6w przekazanyeh przez Udzielaj~cego zam6wienie w zwi¥ku
z niniejs~ umow~ i realizaeji pozostalyeh obowi~6w dotye~eyeh identyfikator6w okreSionyeh
w aktaeh wewn~trznyeh Szpitala Wolskiego,
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4) przestrzegania procedur obowiqzuj~cych u Udzielaj~cego zamowienia zwi¥8nych z wykonywaniem
~wiadczen zdrowotnych i prowadzeniem dokurnentacji medycmej.

~ 12
Przyjmuj~cy zamowienie nie mo!e:

I) prowadzit w Szpitalu Wolskim dzialalno~ci wykraczaj~cej poza zakres umowy chyba, !e inne zadania
zostaly powierzone Przyjmuj~cemu zamowienie odr~bn~ umow~ z Udzielaj~cym zamowienie,

2) nie more prowadzit dzialalno~ci konkurencyjnej wobec dzialalno~ci statutowej prowadzonej przez
Udzielaj~cego zamowienia.

~13
Udzielaj~cy zamowienia zobowi~zuje si~ zabezpieczyt obslug~ piel"gniarsk~ oraz administracyjn~
i gospodarc~ w zakresie niez~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 14
Przy realizacji zadall obj"tych niniejs~ urnow~ Przyjmuj~cy zamowienie zobowi~y jest do wspo/pracy
z personelem medycmym zatrudnionym przez Udzielaj~cego zamowienia.

~ 15
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialno~t solidarn~.

2. Przyjmuj~cy zamowienie ponosi odpowiedzialno~t za szkody powstale z przyczyn le4cych po jego
stronie, a w szczegolno~ci wynikaj~cych z:
I) niewykonania lub nieprawidlowego wykonania ~wiadczenia zdrowotnego,
2) niewykonania lub niewl~ciwego wykonania obowi¥kow wynikaj~cych z niniejszej umowy,
3) nieprawidlowego wystawiania recept podlegaj~cych refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
4) przedstawienia danych stanowi~cych podstaw" rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycmym,
5) nie prowadzenia dokumentacji medycmej pacjenta lub prowadzenia jej w sposob nieprawidlowy

i niekompletny,
6) braku realizacji zalecen pokontrolnych,
7) nieprawidlowego wprowadzania danych zwi¥8nych z realizacj~ procedur, a wymaganych przez NFZ.

3. Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmuj~cego zamowienie poktycia szkody
~dzonej niewykonywaniem lub niewl~ciwym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zamowienie
niniejszej umowy, w tym m.in. kosztow ~wiadczen nieoplaconych przez NFZ lub innych platnikow z tego
tytulu oraz kar umownych i obowi~ow odszkodowawczych nalo!onych na Udzielaj~cego zamowienia
przez NFZ lub innych p1atnikow w umowach zawartych z Udzielaj~cym zamowienia.

4. Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmuj~cego zamowienie zaplaty kary
urnownej za niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie
wymaczonych godzin pracy z opMnieniem, zawinione przez Przyjmuj~cego zamowienie przerwy w
udzielaniu ~wiadczen lub wcze~niejsze opuszczenie Osrodka diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej,
ktora to kara przysluguje Udzielaj~cemu zam6wienie niezalemie od braku zaplaty za ka!d~ rozpocz"t~
godzin" sp6mienia lub niewykonywania pracy. Wysokost kary umownej za ka!d~ rozpocz"t~ godzin"
sp6mienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki za I godzin" okre~lonej w 9 8 us!. 1 umowy. Za
szkody przekraczaj~ce wysoko~t ww. kary, Udzielaj~cy zamowlenia uprawniony jest do dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych. W przypadku stwierdzenia powy!szych naruszen Udzielaj~cy
Zamowienie zastrzega sobie prawo po~cenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakrurach
otrzymanych od Przyjmuj~cego Zmowienie.

~ 16
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do:

I) posiadania polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywllnej obejmuj~cej szkody b"d~cc
nast~pst\l{em udzielania swiadczen zdrowotnych alba niezgodncgo z prawem 7.aniechania udzielania swiadczen
zdrowotnych - zgodnie z art. 25 us!. 1 pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz Rozporz:jdzenia Ministra
Finans6w z dnia ~9 kwictnia 2019 r. w sprawie obowi~owego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
podmiotu wykonuj~cego dzialalnost leeznie~ (Dz. U. z 2019 r.. poz. 866), najp6iniej w terminie 7 dni od
daty zawareia umowy 0 lie pOWY!sZYdokument nie zostal dol¥zony do formularza oferty,

2) utrzymywania przez caly okres obowi~zywania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wanosci
ubezpieczenia okreslonych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pk!. I,

3) przedlorenia zaswiadczenia lekarza medycyny pracy dotye~cego uprawnien zwi~ych ze
~wiadczeniem uslug i w tym zakresie wymog6w sanitarno-epidemiologicmych,

4) zgloszenia w ksi"dze rejestrowej prowadzonej przez O~gow~ Rad" Lekarsk~ w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsca udzielania ~wiadczen zdrowotnych oraz przedlorenia Udzielaj~cemu zam6wienia
dokumentu polWierdzaj~cego zlo!enie wniosku 0 w/w wpis max. w tenninie 7 dni od daty podpisania
umowy pod rygorem rozwi~ia umowy, 0 ile powy!szy dokument nie zostal dol~czony do fonnUlarza~
oferty.

5) rozwi~ia umowy, 0 ile powy!szy dokument nie zostal dol~czony do formularza oferty.
,
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~ 17
I. W zwhjzku z udzielaniem swiadczeIi zdrowotnych obj~tych zamowieniem Przyjmuj~cy zamowienie

zobowiljZllny jest do wydawania pacjentom zaswiadczeIi 0 czasowej niezdolnosci do pracy oraz
wystawiania recept zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach prawa.

2. Recepty wystawiane pacjentom w zwiijZku z wykonywaniem swiadczeIl obWych niniejs~ umow~
spor~dzane s~ na drukach oraz w systemie teleinformatycmym udost~pnianych przez Udzielaj~cego
zam6wienia.

~ 18
1. Przyjmuj~cy zamowienie zobowi¥uje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 ktorych

powzi~l wiadomose przy realizacji postanowieIl niniejszej umowy i ktore stanowi~ tajemnic~
przedsi~biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1013) oraz podlegaj~ ochronie w rozumieniu ustawy 0

ochronie danych osobowych, zgodnie z wymogami obowi~zuj~cymi u Udzielaj~cego zamowienia.
2. Dla celow zwi~ych z realizacj~ niniejszej umowy Udzielaj~cy zamowienia upowaznia Przyjmuj~cego

zamowienie do przetwarzania danych osobowych pacjentow, obejmuj~cych dane wyszczegolnione w
rozpo~dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajow, zakresow i wzorow
dokumentacji medycmej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz.666) oraz ustawie
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicmych (tekst jedn. Dz. U z 2020 r.,
pOZ. 1398 z poin. zm), ktore to dane Przyjmujqcy zamowienie zobowi~zuje si~ przetwarzae zgodnie z
wskazanymi wytej przepisarni oraz przepisami dotyc~cymi ochrony danych osobowych. Przetwarzanie
danych obejmuje prowadzenie dokumentacji zwiljZllnej z udzielaniem swiadczeIi zdrowotnych w formie
papierowej i elektronicmej. Przetwarzanie danych w formie elektronicmej mote bye dokonywane przez
Przyjmuj~cego zamowienie wyl~cmie na sprz~cie informatycmym nale~cym do Udzielaj~cego
zamowienia oraz w ramach posiadanego przez niego systemu informatycmego. Przyjmuj~cy zamowienie
ponosi odpowiedzialnose za naruszenie zasad zwiljZllnych z przetwarzaniem udost~pnionych danych
osobowych wynikaj~c~ z przepisow reguluj~cych zasady ochrony danych osobowych.

3. Przyjmujqcy zamowienie oswiadcza, te many jest mu fala, it trese niniejszej umowy, a w szczegolnosci
przedmiot umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informacj~ publicm~ w rozumieniu art. I usl. I
ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dost~pie do informacji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z p6in.
zm.) ktora podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeteniem usl. 4.

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

5. Dla celow zwiljZllnych z realizacj~ umowy Udzielaj~cy zamowienia udost~pnia Przyjmuj~ccmu
zamowicnie dane osobowe personelu zatrudnionego w Oddzial Diagnostyki i Terapii
Wewn~trmaczyniowej w zakresie wynikaj~cych z przepisow reguluj~cych zasady prowadzenia
dokumentacji medycmej. Przetwarzanie danych przez Przyjmuj~cego zamowienie podlega przepisom
dotyc~cym ochrony danych osobowych, ktorych Przyjmujqcy zobowiQ'uje si~ przestrzegae pod rygorem
odpowiedzialnosci wynikajqcej z tych przepisow. Dane personelu mogq bye przetwarzane wylqcmie na
sprz~cie informatycmym nale~cym do Udzielajqcego zamowienia.

~ 19

Nie stanowi namszenia wamnkow umowy nie udzielanie swiadczeIl zdrowotnych zgodnie z harmonograrnem
przez Przyjmuj~cego zamowienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczeIl spowodowanej
chorob~, udokumentowanej zaSwiadczeniem lekarskim, 0 He Przyjmuj~cy zamowienie niezwlocmie
powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~cego zamowienia.

~ 20
Udzielajqcy zamowienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujqcego zamowienie od wykonywania
swiadczeIi zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyj.sniajqcego, w przypadku gdy do
Udzielajqcego zamowienia wplynie skarga lub zastrzetenie dotyc~ce sposobu wykonywania, przez
Przyjmujqccgo zamowienie, swiadczeIi zdrowotnych obj~tych niniejs~ umow", w tym zwiljZllnych
z prowadzeniem dokumentacji medycmej bqdz przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

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

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

podawania przyczyny,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zamowienia z zachowaniem I tygodniowego okresu

wypowiedzenia z przyczyn stanowiqcych istotne namszenie warunkow umowy, le~cych po stronie
Przyjmujqcego zamowienie, a dotyc~cych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczeIl, zaw~tenia ich zakresu lub ich niewlasciwej Hosci i jakosci;
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b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs2Jl umowq tennin;e wymaganych sprawozdail i
infonnacji;

c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielajqcego zam6wienia zgodnie
z procedurami przyj~tymi w Szpitalu Wolskirn, jesli zwiqzane sq one z naruszeniem postanowien
niniejszej umowy lub przepis6w prawa regulujqcych zasady wykonywania swiadczen
zdrowotnych.

5) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem 1 miesi~cmego okresu
wypowiedzenia, jezeli Przyjmuj~cy zam6wlenie narusza inne, ni1 wskazane w pkt. 4) postanowienia
umowy, istotne dla zapewnienia prawidlowej realizacji przedrniotu zam6wienia.

6) wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem 1 miesi~cmego okresu
wypowiedzenia, jezeli nasUjpiq zmiany zasad oraz sposobu organizacji i kontraktowania (lub jego
brak), swiadczen z zakresu kardiologii inwazyjnej przez NFZ lub innego Platnika procedur.

7) z dniem nast~pujqcym po dniu w kt6rym zasUjpilo wyczerpanie wartosci umowy.

p2
I. Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do rozwiqzania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym,je1eli Przyjmuj~cy zam6wienle ~co narusza istotne postanowienia umowy, tj.:
I) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowi¥ki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody

Udzielahcego zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okr.slonych w ~ 16 pkt. I, 2, 3 i 4 umowy,
4) odrn6wil wykonania swiadczenia lub naruszyl obowiljZek wynikaj~cy z ~ 2 us!. 3 umowy i odrn6wil

peloienia dy1uru,
5) ~co naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ~ce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w ust. I pkt. 5 umaje
si~ naruszenie obowi¥k6w wynikajqcych z ~ 2 us!. 4 niniejszej umOwy' a talde w przypadku naruszenia
~ 3 i ~ 18 ust. 1 umowy, ktorych Przyjmuj~cy zam6wienie nie zaniechal naruszac pomimo otrzymania
od Udzielahcego zam6wienia pisemnego wezwania do zaprzestania naruszenia lub natychmiastowe
zaniechanie naruszenie obowiqzk6w jest niezb~dne dla zapewnienia bezpieczenstwa pacjent6w.

p3
Udzielahcy zam6wienia uprawniony jest do odstqpienia ad umowy w przypadku, w kt6rym ulegnie
rozwiljZaniu umowa zawarta przez Udzielaj~cego zam6wienla z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 odsUjpieniu od umowy Udzielaj~cy zam6wienia zlo1y Przyjmuj~cemu zamowienie na
pismie, niezwlocmie po uzyskaniu stosownej infonnacji.

p4
Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku ~cego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyc2Jlcych zwloki w
wyplacie wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 8 us!. 6, przekraczajqcej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym
pisemnym powiadomieniu Udzlelaj~cego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwIoki w wyplacie w/w
wynagrodzenia.

ps
1. W zakresie nieuregulowanym niniejs2Jl umowq majq zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy

powolane w niniejszej umowie.
2. Realizacj~ obowi¥kow wynikajqcych z art. 3041 Kodeksu pracy zapewnia Przyjmujqcy zam6wienie.

p6
Umow~ sporzqdzono w dw6chjednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaMej ze Stron.

p7
Zmiany do umowy dokonywane sq w fonnie pisemnego aneksu, pod rygorem niewamosci.

~ 28
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy, kt6rych nie uda si~ zalatwic polubownie, rozpatruje Sqd
powszechny wlasciwy dla siedziby Udzielajqcego zamowienia .

• niepotrzebne zostanie skreslone

Przyjmujqcy zam6wienie:

Strona 6 z 7

Udzielajqcy zamowienia:



KlaUIula informacyjna ROOO
Zgodnie z art. 13 usl. 1 Og61nego Rozporz~dzenla 0 Ochronle Danych (ROOD) informujemy, ie:
1) Adminislralorem danych osobowych Wykonawcy jesl Szpilal Wolski im. dr Anny Gostynsklej Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowolnej z siedzib~ przy ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mog'l SiE: Panstwo kontaktowae w sprawaeh
przetwarzanla Panstwa danyeh osobowyeh za po~rednictwem poezty elektronleznej: iod@wolskl.med.pl;
3) Administrator b~dzie przetwarzaf dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w IW. z art. 26 Ustawy z dnia
15 kwletnla 2011 r. 0 dziafalnoki leeznlezej, tj. przetwarzanie jest nlezbE:dne w eelu wykonanla umowy, kt6rej stron'l jest
osoba, kt6rej dane dotycz'l, lub do podjE:eia dziatan na i~danie osoby, kt6rej dane dotycz'l, przed zawareiem umowy oraz
przetwarzanie jest niezbE:dne do wypetnlenia obowi'lzku prawnego cl'li'lcego na administratorze;
4) Dane osobowe mOBil bye udostE::pnione innym uprawnionym podmlotom, na podstawie przepis6w prawa, a takie
podmlotom, z kt6ryml administrator zawart umowE: w zwlilZku z realizacjil usfug na rzecz admlnlstratora (np. kancelari~

prawnil, dostawq oprogramowanla, zewnE:trznym audytorem);
5) Administrator nie zamierza przekazywac danyeh osobowych do panstwa trzeciego lub organlzacjl mit:dzynarodowej;
6) Wykonawea ma prawo uzyskae kopiE::swoich danych osobowyeh w siedzibie administratora.
Dodalkowo zgodnie z art. 13 usl. 2 ROOD informujemy, ie:
1) Panstwa dane osobowe bt:di1 przeehowywane przez okres 10 lat od konca roku kalendarzowego, w kt6rym umowa
zostata wykonana, chyba ie niezbE::dny bE:dzie dfuiszy okres przetwarzania np. z uwagl na dochodzenie roszczen.
2) Wykonawcy przystuguje prawo dostE:pu do trekl swoich danych, Ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. a
takie prawo do wnieslenla sprzeciwu wobec przetwarzanla, prawo do przeniesienla danych oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzt:du Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanle danych osobowych jest dobrowolne, jednakie niezbt:dne do zawarcia umowy. Konsekwencj~ nlepodanla
danych osobowych bt:dzle brak realizacjl umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzjl w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Wykonawcy.

pod pis Prr.ylmujqcego zamowienie
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Zaiqcznik nr J do umowy na udzieJanie
specjalistycznych iwiadczen zdrowotnych w
zakresie kardiologii inwazyjnej

MIESlIiCZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYlNEJ

micsiq c..•..••..•.......••.••. ro k .

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

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

Razcm:
WPlS obeJrnuJe wyIqczme peIne godzmy \ub 0,5 godz .

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



Za/qcznik nr 2 do umowy na udzielanie
specjalistyeznych iwiadczen zdrawotnych w
zakresie kardiologii inwazyjnej

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z RODZAJU UDZIELANYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

miesillc............................ rok .

.....................................................................................................................................
(imier i nazwisko lekarza )

DATA
NR KSI~GI GLOWNEJ RODZAJ GRUPAJGP

PACJENTA WYKONANEGO ZABIEGU.I

Rodzaj wykonanego zabiegu Cena jednostkowa za zabieg: lIose wykonanyeh zabieg6w w
w "runie JGP: miesiljeu sprawozdawezvm:

Czy uzupelniono dokumentaej~ medyezn,,: 0 - tak I 0 - nie •• I

1tl _ na1e;.,}'wpl.~aeodpowiedni zabieg w grupie JGP p~padku wykonania badania FFR. IVUS, nak/ucia pnegrody dodae stosownq
informoejf

*'#() - ;:avraqye odpowiednie

Podpis i pieczerc lekarza Podpis i piecz~cosoby zatwierdzajllcej
.......................................... ~.
POOp;s ip;ccz~c pracownika Sekcj' .
Rozliczen UsJug Medycznych



Zaiqcznik nr i do umowy na udzielanie
specjalistycznych swiadczen zdrO'Nolnych w
zakresie kardiologii inwazyjnej

MIESI~CZNE SPRAWOZDANIE Z LICZBY GODZIN REALIZOWANYCH W
RAMACH PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

(dni powszednie oraz sobota, niedziela, swil;tO)

m iesill c•.•..••..•..•..••.•..•. ro k ....••....••......•..•••.•..

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

WP'Sobe)rnu)e wyl~cznl< peine godzmy lub 0.5 godz.

(}ZIEJiI OD GODZINY' DO GODZINY' SUMA GODZIN W DANYM DNIU*

Razem godzin:
.,

Czy uzupelniono dokumentacj~ rnedyczn'l: 0 - tak / 0 - nie •• )
• .J _ zaznac~c odpowlednie

piecz~c i podpi, lekarza


