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Załącznik nr 1 do SzWK 

 

Materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert w zakresie:  

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzania zabiegów 

wszczepiania lub wymiany rozruszników jednojamowych i dwujamowych w Oddziale 

Kardiologii Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez 

lekarza” 

 

1. Postanowienia wspólne. 

Oferent ubiegający się o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych nie może posiadać 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem. 

 

2. Postanowienia szczegółowe. 

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych zabiegów w Oddziale 

Kardiologii Szpitala Grochowskiego wszczepiania lub wymiany rozruszników jednojamowych i 

dwujamowych. 

Zabieg obejmuje wszczepienia lub wymianę rozrusznika jednojamowego lub dwujamowego 

oraz: 

1) przyjmowanie, prowadzenie i wypisywanie chorych, u których wykonano zabieg; 

2) konsultowanie i leczenie ewentualnych powikłań wynikających z wykonanego zabiegu. 

 

3. Dostępność. 

Udzielający zamówienia szacuje, że liczba świadczeń zdrowotnych, które obejmuje zamówienie na 

podstawie niniejszego konkursu wynosi przeciętnie 12 zabiegów w ciągu miesiąca, w terminach 

ustalonych zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie. 

 

Jeżeli liczba świadczeń zaoferowana w najkorzystniejszej ofercie lub ofertach nie wyczerpuje ww. 

liczby świadczeń, Udzielający zamówienie może wybrać kolejne oferty w celu zamówienia potrzebnej 

liczby świadczeń.   

 

4. Jakość, w tym posiadane przez oferenta kwalifikacje i doświadczenie. 

Wymagane kwalifikacje oferenta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem 

zamówienia: 

1) specjalizacja w zakresie kardiologii i udokumentowane doświadczenie pracy na oddziale o profilu 

kardiologicznym; 

2) odpowiednio udokumentowane doświadczenie zawodowe, tj.: 

a) przeprowadzenie jako pierwszy operator min. 500 zabiegów wszczepienia lub wymiany 
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rozrusznika jedno lub dwujamowego w ciągu ostatnich 5 lat. 

b) pisemne potwierdzenie kierownika komórki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej, 

wykonania odpowiedniej ilości poszczególnych procedur, 

c) doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli stymulatorów jedno i dwujamowych. 

 

5. Cena. 

Oferta musi zawierać określenie wynagrodzenia za świadczenia, o których mowa w pkt 2: 

- liczbę procent miesięcznej wartości zabiegów wykonanych i prawidłowo udokumentowanych przez 

oferenta w Oddziale Kardiologii w zakresie wszczepiania lub wymiany rozruszników jednojamowych 

lub dwujamowych, obliczonej według wyceny stosowanej w ramach umowy z NFZ, za zabiegi 

wykonane w ciągu miesiąca. 

Udzielający zamówienia wskazuje, że w przypadku gdy zabieg jest wykonywany na jednym 

pacjencie przez Przyjmującego zamówienie wspólnie z innym lub innymi lekarzami, udzielającymi 

świadczeń na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, liczba wypracowanych 

punktów za zabieg (wartość według wyceny NFZ) jest dzielona przez liczbę tych lekarzy i stanowi 

podstawę do obliczenia wynagrodzenia.  

Stosownego podziału punktów (wartości zabiegu) dokonuje kierownik Pracowni 

Elektrofizjologii Klinicznej Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Spółki ograniczoną 

odpowiedzialnością lub inna osoba wskazana przez Udzielającego zamówienia. 

W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oferowana cena podana 

w ofercie, przy porównaniu z pozostałymi ofertami zostanie powiększona – stosownie do 

oświadczenia oferenta z oferty dotyczącego podstaw i tytułów ubezpieczeń społecznych - o kwotę 

składek, które Udzielający zamówienie zobowiązany będzie obliczać, rozliczać i przekazywać do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Udzielający zamówienie informuje, że kwota podana przez osobę, która nie prowadzi 

działalności gospodarczej będzie pomniejszona w umowie o składki i podatki finansowane przez 

Przyjmującego zamówienie, które Udzielający zamówienie zobowiązany będzie obliczać, rozliczać 

(finansować) i przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

6. Ocena ofert. 

Komisja Konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami oceny ofert: 

Cena - Ranga = 100 % 

Wartość punktowa kryterium wyliczana będzie wg wzoru: 

Wartość punktowa oferty: C min/C oferty x 100 

C min - cena minimalna w PLN (najtańszej oferty) 

C oferty - cena oferowana w PLN (cena badanej oferty) 
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7. Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz akty wewnętrzne Narodowego Funduszu Zdrowia ustalające warunki wymagane 

od świadczeniodawców (m. in. określone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie 

art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 ustawy), w szczególności: 

1) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.); 

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2021, poz. 290, z późn.zm.); 

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 08 września 2015  r. w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 320, z 

późn. zm.); 

4) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tj. Dz.U. z 2016, poz. 

357, z późn.zm.); 

5) ZARZĄDZENIE Nr 56/2021/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU 

ZDROWIA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; 

6) pozostałe, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych 

zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i 

realizacji umów, w tym dotyczące leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń zdrowotnych określa także umowa o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawarta przez Udzielającego 

zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 

zapoznania się z umową w siedzibie Udzielającego zamówienia przed rozpoczęciem udzielania 

świadczeń zdrowotnych.  

Wszelkie wymagania dotyczące Udzielającego zamówienia określone w ww. przepisach i 

dokumentach odnoszą się odpowiednio do Przyjmującego zamówienie.  

 

 


