
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 195/2020

z dnia 20.11.2020 r.

SZCZEG6LOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCII, SPECJALISTYCZNYCII SWIADCZEN ZDROWOTNYCII

W ZAKRESIE RATOWNICTWA l\IEDYCZNEGO PRZEZ PIELIlGNIARKF; SYSTEl\IU W SZPITALNYl\I
ODDZIALE RATUNKOWYl\I SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OG6LNE

I. Niniejsze szczeg610we warunki konkursu ofelt na udzielanie ea/odobowyeh, speejalistyeznyeh swiadezen
zdrowotnyeh w zakresie ratownietwa medyeznego przez pieI~gniark~ systemu w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Szpitala Wolskiego wykonywanyeh pomi~dzy godzin~ 7.30 a 19.30 oraz pomi~ 19.30 a 7.30 doia
nast~pnego:
okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofelt
b) kryteria oeeny ofelt
e) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi~lOne ze sposobem przygotowania oferty i trybem ieh skladania
d) tryb zg/aslOnia i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwi~yeh z tyroi ezynnoseiami.

2. W eelu prawid/owego przygotowania i zloienia swojej ofelty, oferent winien lOpoznac si~ ze wszystkimi
infonnacjami zawartymi w "Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert".

3. Konkurs ofelt prowadzony jest na podstawie alt. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci
leezniezej (tekst jedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 295 z p6in. zm.), alt. 140, alt. 141, 146 ust. I, alt. 147 - 150, 151 ust.
1,2 i 4 - 6, art. 152, 153 i alt. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Oz. U. z 2020 r., poz. 1398 z p6in. zm.) oraz zar~dzenia
Oyrektora Szpitala Wolskiego Nr 195/2020 z dnia 20.11.2020 r. w sprawie udzielenia lOm6wienia na udzielanie
ealodobowyeh, speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w lOkresie ratownietwa medyeznego przez piel~gniark~
systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego w ramaeh oraz przeprowadzenia konkursu ofelt
oa wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zafZl!dzeniem.

4. Udzielaj~ey lOm6wienia zastrzega sobie prawo do odwo/ania konkursu przed terminem skladania ofelt,
przesuni~cia tenninu skladania ofert, uniewatnienia post~powanja konkursowego oraz przesuni~cia terminu
rozstrzygni~eia post~powania w przypadku konieeznosei uzupe/nienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh "Szezeg6/owyeh Warunkaeh Konkursu Ofelt" lOstosowanie maj~
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

6. I1ekroc w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofelt" oraz w za/~eznikaeh do tego dokumentujest mowa 0:
1) oferencie. rozumie si~ przez to podmiot, 0 kt6rym mowa alt. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0

dzialalno,ei leezniezej lOrejestrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnosc leeznie~ w formie indywidualnej
speejalistyeznej lub indywidualnej praktyki piel~gniarskiej wykonywanej w przedsi~biorstwie podmiotu
leczniczego - zgodnie z wymogami ustawy 0 dziatalnosci leczniczej.

2) Udzielaheym lOmowienia • rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostyrlskiej Samodzielny
Publiezny zak/ad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty • rozumie si~ przez to obowi~zuj~ey formularz oferty przygotowany przez Udzielaj~eego
zam6wienia, stanowi~ey lOl~eznik nr 3 do lOr~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inyeh";

4) swiadezeniach zdrowotnyeh • rozumie si~ przez to swiadezenia. 0 kt6ryeh mowa walt. 5 pkt. 40 Ustawy
o swiadczeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh obejmuj~ee ealodobowe,
specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego przez piel~gniarkff systemu w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wykonywanyeh pomi~dzy godzin~ 7.30 a 19.30 oraz pomi~ 19.30 a 7.30
doia nast~nego; w szezeg61nosci dla os6b b~d~eyeh swiadezeniobioreami w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh; oznaezone CPV:
8514200-1,85121231-1

5) umowie - rozumie si~ przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielajqcego zam6wienia, stanowi'lcy
zal~cznik nr 4 do zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inyeh".
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Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTF;POWANlA KONKURSOWEGO
I. Przedmiotem post~powania konkursowego jest udzielenie :zam6wienia na wykonywanie caIodoOOwych, specjalistycmych

swiadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w rozdz. 1 pkt. 3, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego,
pomi'ldzy godzin~ 7.30 a 19.30 omz pomi'ldzy 19.30 a 7.30 doia nast~pnego.

2. Wykonywanie swiadczen zdrowotnych stanowi¥ych przedmiot :zam6wienia obejmuje okres:
od doia 14.12.2020 r. do dnia 13.12.2021 r.

3. 4cma szacunkowa Iiczba godzin obj~ :zam6wieniem wynosi miesi~mie 504 godziny.
4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkuniowego zostan~ wybrane najkorzystniejsze oferty, w liczbie

zapewniaj¥ej wyczerpanie Iiczby godzin wykonywania swiadczen, wskazanej w pkt. 3, zawieraj~ce propozycje cenowe
majduj¥c pokrycie w wielkoSci Srodk6w przemaczonych na sfinansowanie przedmiotu :zam6wienia.

5. Szczeg6lowe warunki wykonywania swiadczen okreSlaj~ odpowiednie przepisy, a w szczeg6lnosci przepisy ustawy z doia
27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicmych i akry wykonawcze wydane
na jej podstawie omz postanowienia um6w zawartych przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent moie si~ zapomae w
siedzibie Udzielaj¥Cgo :zam6wienia.

Rozdzial III. WARUNKJ WYMAGANE OD OFERENTOW
I. Ofert~ sklada oferent posiadaj¥y odpowiednie kwalifikacje i dysponuj~cy uprawnieniami do wykonywania swiadczen

zdrowotnych obj~ch przedmiotem niniejszego post~powania konkuniowego, ~. Dyplom Iieenejala lub magislra
ukonczenia szkoly wYZszej 08 kieruoku pie1'lgniantw8, co Dajmniej 3 letnie doswiadczenie w wykonywaniu
zawodu piel~gniarkl/rza oraz lylul speejalisty lub speejalizuhq si~ w dziedzinie piel~gniarstwa
ratunkowego, 8oestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, lub posiadaj2lc1l
ukonczony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielfgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej
opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadaj2lcJl co najrnniej 3-letni staz pracy W oddzialach tych
speejalnolei, oddzialaeh pomoey doraznej, izbaeh przyj~e lub pogotowiu ralunkowym.

2. Ofena zlowna przez oferenta powinna bye kompletna, zlowna zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych SWKO na
fonnularzu udost~nionym przez Udzielaj¥Cgo :zam6wienia omz zawierae wszystkie wymagane oswiadczenia
i dokumenty opisane w SWKO omz w lreSci fonnularza ofenowego.

3. W niniejszym post~waniu konkursowym niedopuszczalne jest zloienie ofen altematywnych.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okr.slonymi w "Szczeg6lowych wanmkach konkuniu of en"

na fonnularzu udo~nionym przez Udzielaj¥ego :zam6wienia.
2. Liczba dekJarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych przezjednego oferenta miesi~mie nie powinna bye

mniej= nii. 72 godzin i nie powinna przekroczye 168 godzin.
3. Oferenci pon~ wszelkie koszty zwi~e z przygotowaniem i zIoieniem oferty.
4. Ofert~ stanowi wypelniony fonnularz oferty wg zal~czonego wzoru wraz zaI~cmikami wymienionymi w fonnularzu oferty.
5. Ofena winoa bye spo~na w spos6b przejrzysty i czytelny.
6. Ofert~ omz wszystkie zal:jcmiki nalei.y sporzlldzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyl~czeniem poj~

medycmych.
7. Ofert~ oraz I<ai.dlIzjej SIron podpisuje oferent osobiScie.
8. Strony ofeny omz miejsca, w kt6rych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mOM bye dokonane

jedynie poprzez przekreSlenie bl~ego zapisu i umieszczenie oOOk niego czytelnego zapisu poprawnego.
9. Oferent moie wprowadzie zmiany lub wycofae zlow~ ofert~. Zmiana oferty n~puje poprzez zloienie nowej oferty

zawieraj¥ej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wycofuniu oferty zlownej wczeSniej. Wycofunie oferty nast~puje poprzez
pisemoe powiadomienie Udzielaj¥Cgo :zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zloienie nowej lub wycofaniu
oferty moie nasllylie nie p6iniej jednak nii. przed uplywem lenninu skladania ofert. Wymogi omaczenia koperty opisane w
pkt. 10 stosuje si~ odpowiednio.

10. Ofert~ wraz z wymaganymi zaI¥mikami nalei.y umieScie w :zamkoio;tej kopercie opatrwnej napisem: ,,Konkurs na
calodobowe specjalistYCVle Jwiadczenia wrowolne w wkresie ratownictwa medyCVlego pl7.l!ZplelfKniarkf sysremu w
Sr.pitalnym OddziaJe Ratunlwwym Sr.pitaJa Wolsldego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17, 01.211
Wars7Awa.

II. Udzielaj¥y :zam6wienia zastrzega, ii. nie jest moi.liwe hjczenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku
pracy 7AWartym z Udzielaj~cym :zam6wienia.

12. Ofena zlowna przez oferenla, z kt6rym Szpital Wolski rozwi¥8' umo~ na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie
objo;tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le,,!cych po stronie oferenta -
podJega odrzuceniu.
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Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENT ACH ZAL-\CZANYCH PRZEZ OFERENT A
I. W celu uznania, ie oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi~zany jest dol~czye do oferty dokumenty

wskazane w fonnularzu oferty.
2. Dokumenty,o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii

poswiadczonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.
3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedlownych dokumentow Udzielaj~cy zamowienia moie za4dae od

oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosci.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ naleZy zloZye w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. 10 a w terminie do dnia 25,11.2020 r. do

godz. 10.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~cego zamowienia uprawniona jest

Piel~gniarka Naczelna, tel. 022-38-94-876.

Rozdzial VII. TERMIN ZWI-\ZANIA OFERT-\
Oferent zwi~ny jest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII, KOMISJA KONKURSOW A
I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zamowienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczegolowe zasady pracy komisji konkursowej i tryb post~powania okreSla "Regulamin pracy Komisji

konkursowej" obowi¥uj~cy na podstawie zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnych".
3. Czlonkiem komisji nie moie bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w

"Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie koniecznosci wyl~czenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 ktorych mowa w Regularninie pracy

komisji konkursowej, nowego czlonka komisji powoluje Udzielaj~cy zamowienia.
5. Udzielaj~cy zamowienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej, 0 ite komisja konkursowa liczye

b~dzie, pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zamowienia wskazuje nowego przewodnic~cego, jesli wyl~czenie czlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelni~cej t~ funkck
7. W przypadku s!Wierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brakow formalnych w zlownej ofereie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupeJnienia poprzez zamieszczenie informacji 0 brakach na zewnfttrznej
stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med,pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta, stwierdzone w afeecie braki oraz ostatecmy lenni" ich usuni~cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj~ oodrzuceniu
oferty na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski,med.pl wskazuj~c nazw~
(imi~ i nazwisko) skladaj~cego odrzucon~ ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERM IN OTWARCIA OFERT
Otwarcie zlownych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konferencyjna
w dniu 25,11.2020 r. 0 godzinie 10.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJ-\CEGO ZAMOWIENIA CENA
JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielaj~cego zamowienia maksymalna kwota nalewosci zajedn~ godzin~ wykonywania
swiadczen zdrowotnych wynosi 45,00 zl brullo, ktora bez podatku VAT stanowi kwot~ netto.

2. Cena wskazana w pkt. 1 zostala przyj~ta w oparciu 0 wielkose srodkow przeznaczonych na sfinansowanie
swiadczen b~d~cychprzedmiotem zam6wienia.

3. Oferty zawieraj~ce ceny przekraczaj~ce kwot~ wskazan~ w pkt. 1 uznaje si~ za nieodpowiadaj~ce wymogom
formalnym i podlegaj~ce odrzuceniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny

I. Kwalifikacje oferenta - 10%
2. Doswiadczenie . 10%
3. Cena. 60%
4. Dost~pnose • 20%

Maksymalna Iiczba punktow za ocen~ oferty wynosi: 3,3 pkt.
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Ad. I. Kwalilikaeje oferenta
Komisja konkursowa dokonuj"" oceny kwalifikacji ofercnta bierzc pod uwag~ nast~uj""e dokumenty stanowi'lCCzaIljemiki do
fonnularza oferty:

• Piel~gniark~ posiadaj~e~ tytul speejalisty lub speejalizuj~e~ si~ w dziedzinie piel~gniarstwa ratunkowego,
anestezjologii i intensywnej opieki, ehirurgii, kardiologii, pediatrii - 3 pkl.

• Piel~gniark~ posiadaj~e~ ukOllezony kurs kwalifikaeyjny w dziedzinie piel~gniarstwa ratunkowego,
anestezjologii i intensywnej opieki. ehirurgii. kardiologii, pcdiatrii oraz posiadaj~q co najmniej 3-letni stat
praey w oddzialaeh tyeh speejalnosci. oddzialaeh pomoey dorainej, izbaeh przyj~c lub pogotowiu ratunkowym
- 2 pkL

• ZaSwiadezenia 0 ukonezonyeh kursach, szkoleniach, warsztataeh itp. w zakresie stanowi""yrDprzcdmiot zam6wienia-
I pkL

Ujcma ilosc punkt6w moiliwyeh do uzyskania za ocen~ oferty pod wzgI~em kwalifikacji oferenta wynosi 3 pkL

Ad. 2. Doswiadezenie

Komisja konkursowa dokonuj"" oceny w ramach ktyterium doswiadezenia bierzc pod uwag~ doswiadezenie oferenta
wynikaj'lCCze slai:u zawodowego zwi'JZ8l1egoz udzielaniem ,wiadezen w zakresie w zakresie udzielania swiadezen opieki
zdrowotnej.
Dokonuj"" oceny doswiadezenia na podstawie oswiadezenia oferenta (fonnularz oferty) Komisja Konkursowa przymaje
oferentowi od I do 3 pkL zgodnie z n~puj""yrD schematem:

Stat. zawodowy zwillzany z udzielaniem !wiadczcn w systemie ratownictwa Liezba punkt6w
medyezneeo
3-51at I pkt.
5 • 15 lat 2 pkt.
DOwviei 15 lat 3 pkt.
W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata statu praey zaok~gla si~ w d61.

Ad. 3. Cena*( bez podatku VAT stanowi een~ netto)

Komisja Konkursowa dokonuje oeeny oferty pod wzgl~dem proponowanej przcz oferenta eeny za 1 godzin~
wykonywania swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem zam6wienia i przymaje oferentowi od 1 do 4 pkt.,
zgodnie z ponitszymi zaloieniami:

PrODonOW8n8 cena brutto Liezba punkt6w
40,01 - 45,00 1 okt.
35,01 - 40,00 2 pkt.
30,0 I - 35,00 3 pkt.
25,00 - 30,00 4 pkt.
Komisja konkursowa dokonuj'}c oeeny ceny zaproponowanej przez oferenta. nie bierze pod uwag~ ofert zawieraj~cych
propozyeje eenowe nie maj~ee pokryeia w wielkosci srodk6w przemaezonyeh na sfinansowanie swiadezen b~d~eyeh
przedmiotem zam6wienia, ti. powyiej 45,00 zI nello za 1 godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh.
Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe poniiej 25,00 nello zl za jedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh,
zostan~ umane za oferty zawieraj~ee ~eo nisk~ een~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly
odrzuceniu.

Ad. 4. Dost~pnosc
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny dost~pnosci swiadezen gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwag~
minimaln~ liezb~ godzin oferowanyeh przez oferenta w fonnularzu oferty zgodnie z zaloieniami:

Minimalna Hose e.odzin oferowanvch nrzez oferenta Liczba punktOw
72-95 I pkt.
96 - 119 2 pkt.
120-168 3 pkt.

OceRa koncowa o(erty zostanie wyliczons wg nast~pujllcego wzoru:

WO = LpK • 10% + LpDI • 10% + LpC • 60% + LpD2 • 20%
gdzie:
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WO • oeena koneowa oferry
LpK - Iiezba punktow wynikojqea z oeeny kwalifikoeji oferenta
LpDJ - Iiczba punktow wynikojqea z oeeny doiwiadezenia oferenca
LpC - Iiezba punktow wynikojqea z oeeny eeny proponowanej przez oferenta
LpD2 - Iiezba punktow wynikojqea z oeeny dosr~pnosci iwiadezen udzielanyeh przez oferenra

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIE;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
I. Rozstrzygni~cie konkursu oznaeza wskazanie oferent6w wybranyeh w wyniku post~powania konkursowego

zapewniaj~eyeh realizaej~ zapotrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia odnosnie ilosei godzin wykonywania
swiadezen stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia. kt6rzy uzyskali I~eznie ze wszystkieh kryteri6w najwi~ks,,! ilosc
punkt6w.

2. Rozstrzygni~eie konkursu ofel1 oglasza si~ w mleJseu i terminie okrdlonym w ogloszeniu
o konkursie ofel1, na tabliey ogloszen w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia oraz na zewn~trznej stronie
intemetowej Udzielaj~cego zam6wienia, podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzi~ (miejsee zamieszkania i
adres) Oferenta/Oferent6w, kt6rzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni~cia ofel1 wyznaeza si~ na dzien 04 grudni. 2020 r. 0 godzinie 12.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje term in

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. W przypadku przekroezenia liezby godzin obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. 11 pkt. 3, w wyniku

wyboru wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na konieeznosc uwzgl~dnienia ofel1 spelniaj~eyeh kryteria oeeny
ofel1 na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo okrdlenia w umowaeh
zawartyeh w tym oferentami takiej ilosei godzin wykonywania swiadezen, kt6ra umoiliwi dostosowanie warunk6w
urnowy do zapotrzebowania UdzielajE!cego zam6wienia.

Rozdzial XIII, SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post~powania konkursowego, jednakie przed rozstrzygni~eiem konkursu, oferent moie zloZyc do komisji

konkursowej w terminie 7 dni roboczycb od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w formie pisemnej
umotyv.rowany protest.

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

skladaj1}cemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba i.e z tresci protestu wynika,

ie jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskarion~ ezynnosc.
6. Ofere nt, mole zloZyc do Udzielaj~eego zam6wienia odwolanie dolye,,!ee rozstrzygni~cia konkursu w ci~gu 7 dni

od dnia ogloszenia 0 ro.zstrzygni~ciu.
7. Odwolanie zloione po cerminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. OdwoJanie rozpatrywane jest w tenninie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwoJania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dolye,,!ee post~powania konkursowego przeehowywane s~ w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr/95/2020

z dnia 20.//.2020 r.

Warszawa, dn ia , , ,.. , , .

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

OFERTA

na udzielanie calodohowych, specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie ratownictwa

med)'cznego pl"'LeZpiel~gniark~ systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala

Wolskiego

Imi, .

Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu , ".." , .

Speejalizaeja w zakresie , .

Nr dokumenlUspeejalizaeji.. ,." ,",.,.,.,., .

Nr wpisu do rejestru indywidualnyeh speejalistyeznyehl indywidualnyeh praktyk piel,gniarskieh uzyskanego

zgodnie z wymogami ustawy 0 dzialalnosei leezniezej ,', " " .., ,

Data wpisu do ewideneji dzialalnosei gospodarezej ,.,.,.,., .

NI P , REGON , , , .

Nr telefonu .. , , , ,e-mail " .. , , .

Adres zamieszkania , , .

Adres do korespondeneji ( 0 i1enie pokrywa si, z adresem zamieszkania) .

przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie ealodobowyeh, speejalislyeznyeh swiadczen zdrowotnych w

zakresle ratownictwa medycznego przez piel,gniark, systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Szpitala Wolskiego zgodnie z przedmiotem zam6wlenia wskazanym w Szczeg610wyeh Warunkaeh

Konkursu Ofert, na zasadach okreSionych we wzorze umowy na udzielanie swladezen zdrowotnych

obj,tych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, It:
I. Zapoznal si, z tresei~ ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg6lowymi warunkarni konkursu ofert" oraz projektem

umo")' i nie zgJasza zastrzezen.
2. Swiadezen zdrowotnyeh obj,tych konkursem udzielaf b,dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,

w miejseu wskazanym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz przy uZyeiu sprz,lU naleZljcego do

Udzielaj~eego zam6wienia.
3, Swiadezen zdrowotnyehudzielaf b,dzie osobiscie.
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4. Posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci eywilnej (OC) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~

w wysokosci / Zobowi¥uje si~ do przedlotenia kopii polisy OC w tenninie

okreSlonym we wzorze umowy .•
5. Oswiadeza, it Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadezell zdrowotnyeh w zakresie

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

oferenta.

Deklaruje Iiezb~ godzin udzielania ealodobowyeh, speejalistyemyeh swiadezeli zdrowotnyeh w

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w miesi~eu: min godzin i max godzin

6. Proponuje wysokosc stawki w kwocie zl netto (r6wnowame z bruno) za I godzin~

udzielania swiadezell.

7. Zakres posiadanych kwalifikaeji udokumentowal zal~cmikami od nr 4a do nr .

8. Oswiadeza, it swiadezell zdrowotnyeh w zakresie udzielania swiadezell opieki zdrowotnej udzielal przez
okres Iat i zobowi¥uje si~ do okazania na 4danie Udzielaj~eego zam6wienia dokument6w
potwierdzaj~eyeh wskazan~ ilosc lat praktyki zawodowej.

ZAL-,\CZNIKl:

I. Poswiadczona kopia dokument6w zwi~nyeh z wpisem do rejeslru podmiot6w wykonuj~cyeh dzialalnosc
leemic~ w przedsi~biorstwie podmiotu leemiczego prowadzonego przez ORPiP - ,aL nr I.

2. Poswiadezony aktualny wydruk z CEIDG - ,al. nr 2.
3. Kopie dokument6w dotye~eyeh posiadanyeh kwalifikacji:

zaSwiadezenie 0 posiadaniu co najmniej 3 letniego doswiadezenia w udzielaniu swiadezell zdrowotnyeh,
- aklOalne prawo wykonywania zawodu piel~gniarki,
- dyplom Iicenejata lub magistra ukollezenia na kierunku piel~gniarstwa;
- dyplom potwierdzaj~ey uzyskanie tytulu speejalisty w dziedzinie piel~gniarstwa ratunkowego

anestezjologii i intensywnej opieki, ehirurgii, kardiologii, pediatrii,
- zaswiadezenie piel~gniarki speejalizuj~eej si~ w dziedzinie piel~gniarstwa ratunkowego, anestezjologii

i intensywnej opieki, ehirurgii, kardiologii, pediatrii;
- zaSwiadezenie 0 posiadaniu ukollczonego kursu kwalifikaeyjnego w dziedzinie piel~gniarstwa

ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, ehirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadaj~e~ co
najmniej 3.letni stat praey W oddzialaeh tyeh speejalnosci, oddzialaeh pomoey dorainej, izbaeh przyj~c
lub pogotowiu ratunkov.ym.

oraz dodatkowo inne dokumenty potwierdzaj~ee kwalifikaeje i doswiadezenie zawodowe - zaL nr 3a, 3b,
ltd.

4. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezell zdrowotnyeh w zakresie piel~gniarstwa- ,aL nr 4.
5. Kserokopia polisy OC lub zlorone oswiadczenie 0 przedlotoniu polisy w tenninie wskazanym we wzorze

umowy - ,aL nr 5.
6. Z.swiadezenie lekarskie od lekarza medycyny praey 0 braku przeeiwv.skazall do wykonywania swiadezell

zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem zam6wienia - ,aL nr 6.

... . . . . .. .

p,~KT R
, '.-.~

(pod pis Ipiecz~c o/erenta)

nlepotrzebneskreslic•
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpilala Wolskiego nr /95/2020

z dnia 20.//.2020 r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCII SWIADCZEN ZDROWOTNYCII W ZAKRESIE

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZEZ PIELt;GNIARKt; SYSTEMU W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWY:\I
SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2020 r. w Warszawie

pomif,dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Goslynskiej Samodzielnym Publieznym ZakJadem Opieki Zdrowolnej,
zarejestrowanym w S~dzie RejonoW)'m dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarezy. pod nr KRS:0000226288,
posiadaj~cym NIP 527.10.45.483 oraz REGON 011035381, reprezenlowanym przez:
Dyrektora - Roberta Mazura
zwanym dalej Udzielaj~eyrn zarn6wienia

a

Paneml~ , prowadl'lcyrn/~ dzialalnosc gospodarel'l pod firm~ ••.....................•• , na podstawie wpisu do
Cenlralnej Ewidencji i Informaeji 0 Oziatalnosci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem: ....................................•
Wpisanyml~ do rejeslru podmiot6w w)'konuj~cych dzialalnosc lecznicl'l nr ................• PWZ .
Posiadaj~cyml~ NIP i REGON .
Zwanyml~ dalej Przyjmuj~eym zarn6wienle

'(Jeznie m'anymi Stronami.

Pr=yjmujqcy :am6wienie :0510/ wybrany w wyniku konkursu ofert no ud=ie/anie specjalistyc:nych Jwiadc:en :drowotnych
pr=e=podmiory oveSione warl. 26 usl. / Uslawy = dnia /5 kwietnia 20// r. 0 d=ialalnosci lec=nic=ej leksljedn. Oz. U. z 2020
r., poz. 295 z p6tn. zm.).

~I
1. Przedmiolem niniejszej umow)' jesl udzielanie calodolxm)'ch, speejalistycznych swiadezen zdrowotnych w zakresie

ratownielwa medycznego przez piel~gniark~ syslemu w Szpilalnym Oddziale RalunkO\,)'m w godzinach pomi~dzy 7.30
a 19.30 oraz pomi~dzy 19.30 a 7.30 dnia nasl~pnego, zwanych dalej swiadezeniami zdrowotny'mi. dla paejent6w Szpitala
Wolski ego w slCzeg61nosci dla os6b b~d~eych swiadezeniobiorcami w rozumieniu przepis6w uSlaW)'z dnia 27 sierpnia
2004 r. a swiadezeniach opieki zdrowolnej finansowanyeh ze srodk6w publicznych.

2. Przyjrnuj~ey zarn6wienie zobowi¥uje si~ do udzielania ealodoboW)'ch, specjalistyeznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie ratownictwa medyeznego przez piel~gniark~ syslemu w Szpilalnym Oddziale Ratunkow)'m Szpilala Wolskiego
w eyklach Irwaj~cych nie dlutej nit 24 kolejne godziny, w ilosci godzin, 0 kt6rej mowa w ~ 9 ust. I niniejszej umow)'.

P
I. Przyjrnuj~ey zarn6wienie wbowi¥uje si~ do swiadczenia uslug. a kl6rych mowa w ~ I, w siedzibie Udzielajqeego

zamowienia. w dniach i godzinach okrdlonych w hannonogramie. kt6rego wz6r stanowi Zal'lcznik nr 1 do niniejszej
umO\ ••'y, sporZ'}dzanym os okresy miesic;czne '\' formie pisemnej, uzgodnionym z PiellfgniarzemJrk~ Oddzialow~ SOR lub
inn~ osobct wskazanct przez UdzteJaj~cego zam6wienia,

2. Harmonogramy. a kt6rych mowa w usl. I podlegaj~ katdorazowo zatwierdzeniu przez Naezeln~ Piel~gniark~, przed
rozpocz~ciem miesi~ca kl6rego dotyel'l.

P
I. Przyjmujqey zarn6wienie zobowi~zuje si~ do ,rykonania swiadezeli zdrowotnych, a kt6rych mowa w ~ I nm,eJszej

umow,' i oswiadcza, it W)'konywac je b~dzie z zachowaniem naletylej starannosci, zgodnie z posiadan~ wiedl'l
medyczn'} i standardami postlfpowania obowictzuj'lcymi w zakresie pieilfgniarstvw'a na zasadach \"''Ynikaj'lcych z ustawy z
dnia 8 wrzesnia 2006 r. 0 Pans\W'o,,)'m Ratownictwie Medycznym (Ieksl jednolity Oz. U. z 2020 r., poz. 882 z p6tn.
zm.). z usta,ry 0 dzialalnolci leczniczej (Ieksl jedn. Oz. U. z 2020 r.• paz. 295 z p6tn. zm.), usIa,,)' 0 swiadczeniach
opieki zdrowolnej finansowanych ze srodk6w publieznych (Ieksl jedn. Oz. U z 2019 r.• paz. 1398, uSlaW)'a zawodach
piel~gniarki i polomej (Ieksljedn. Oz. U.z2020 r., poz. 562). Rozporl'ldzenia Minislra Zdrowia z dnia 27.06.2019 r. w
sprawie Szpitalnego Oddzialu Ralunkowego Oz. U. 2019 r. poz. 1213), uSlaw)' a prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenla (teksljedn. Oz. U. z2020 r., paz. 849). uslawy a oehronie danyeh osobowyeh z d. 10.05.2018 r. (Iekstjedn. Oz.
U. z 2019 r., paz. 1781) i innyeh przepis6w reguluj~cych zasady w)'konywania czynnosei w zakresie piel~gniarstwa Oral
udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie blfd'lcych przedsirrbiorcami.

~ 4
I. Swiadezenia zdrowotne obj~te mmeJSl'l umow~ udzielane b~d~ przez Przyjrnujqeego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego. a w szczeg61nosci w Szpitalnym Oddziale Ralunko,,)'m przy u!yeiu spr~tu
medycznego oraz aparatury med)'cznej. kt6rych obsfuga jest mu znana! z kt6rymi zos13l zapOl11any przez Udzielajllcego
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zam6wlenia najp6i:niej w dniu rozpocz~cia udzielania swiadczen*, stanowiqcych wlasnosc Udzielajstcego zsm6wienis.
SprZl't i aparatura spelniaj~ "ymagania niezb~dne do "ykonywania swiadezen obj~tyeh niniejs~ umow~.

2. Pl"Z)'jmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do korz)'stania z pomieszezen oraz sprz~tu
i aparatury medyeznej, naleZlleyeh do Udzielaj~eego zam6wienia, zgodnie z ieh przeznaezeniem i w eelaeh
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Pl"Z)'jmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medyeznego naleZlleego do
Udzielajilcego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialan zawinionych przez Przyjmujstcego zam6wienie.

~5
Umowa zostaje zawarta na ezas okreslony od dnia 14.12.2020 r. do 13.12.2021 r.

~6
I. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do przestrzegania zasad "y'konywania swiadezen zdrowotnyeh wskazanyeh

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

2. Na Zlldanie Udzielaj~cego zam6wienia Pl"Z)'jmuj~ey zam6wienie zobowi~zany jest do przedstawienia dokument6w
wymaganyeh przez NFl lub innego platnika swiadezen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~eego
zam6wienia.

p
Pl"Z)'jmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do prowadzenia dokumentaeji medyeznej i statystyeznej oraz dokumentaeji
"y'maganej przez NFl, zgodnie z "ymogami obowi¥uj~eymi w podmiotaeh leezniezyeh nieb~d~eyeh przedsi~biorearni oraz
przepisami i zasadami obowi~ujqC}'mi u Udzielajilcego zam6wienia, w tym z u1:yciem systernu infonnatycznego Szpitala
Wolskiego, w tym dotye~eymi proeedur zwi~nyeh z oehron~ danyeh osobowyeh.

~8
I. la udzielanie swiadezen okreSionyeh w ~ I Pl"Z)'jmuj~eemu zam6wieule przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie w

kwocie stanowi'lcej Hoczyn wykonanej - zgodnie z zarn:ierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10 • liczby
godzin udzielania swiadezen przez stawk~ za jedn~ godzin~ w wysokosci zl brulto (slownie:
........................................... ). Stawka zawiera dodatek w wysokosei 10,00 zl bruno-bruno (slownie: dziesi~e
zlolyeh) zgodnie z RozporZljdzeniem Ministra ldrowia z dn. 27 sierpnia 2019 r. zmieniaj~ee rozporZljdzenie w
sprawie og61nyeh warunk6w um6w 0 udzielanie swiadezen opieki zdrowotnej.

2. Naletoosei z l}1ulu realizaeji umowy za okres sprawozdawezy Udzlelaj~ey zam6wienia wyplaea w terminie do 14 dni
po dniu dostarezenia przez Pl"Z)'jmuj~eego zam6wlenie prawidlowo "ystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dostarezenia faktury wraz ze sprawozdaniem jest data wplywu
oznaezona prezentat~ Kaneelarii Gl6wnej Szpitala Wolskiego.

3. Naletoose za wykonane swiadezenia zdrowotne zostanie przekazana Pl"Z)'jmuhcemu zam6wlenie na jego raehunek
banko"y wskazany na fakturze. la dzien zaplaty uznaje si~ dzien obciljZenia raehunku bankowego Udzielajqeego
zam6wienia.

~ 9
1. Minimalna Hose godzin udzielania swiadezen, 0 kt6ryeh mowa w ~ I, zgodnie z ofertl! zloton~ w post~powaniu

konkursowym, wynosi godzin w miesiqcu. Maksymalna ilosc godzin udzielania swiadczen w
miesiqcu nie powinna przekroczyc godzin.

2. Lqcma szacunkowa wartose umowy wynosi zl brutto W okresie jej trwania.

3. Wynikaj'lce z ust. I zapotrzebowanie na rninimalnq Hose zakontraktowanych godzin przeznaczonych na realizacj~
przedmiotu umowy mote ulee zmniejszeniu w przypadkaeh uzasadnionyeh organizaej~ funkejonowania kom6rki
organizaeyjnej Szpitala Wolskiego, w kt6rej realizowane s~ swiadezenia b~di zmniejszeniem srodk6w finansowyeh
uzyskanyeh od NFl lub innyeh platnik6w. lmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy
rniesi~czne i nie wyrnaga spor14dzania pisemnego aneksu do niniejszej urnowy.

4. Udzielaj~ey zam6wienla mote powierzye Pl"Z)'jmuj~eemu zam6wienie wi~ks~ Hose swiadezen obj~tyeh niniejs~
umow~ skutkuj~eyeh przekroezeniem I~eznej szaeunkowej wartosei umowy wskazanej w us!. 2, w ramaeh srodk6w
pieni~toyeh przeznaezonyeh na ieh sfinansowanie, poehodZljeyeh z NFl lub od innyeh platnik6w, jednak nie wi~eej nit
030%. pO

I. Pl"Z)'jmuj~ey zam6wlenie zobowi~zany jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdan z liezby godzin realizaeji
przedmiotu umowy wg wzom stanowiqcego zalqcznik or 2 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w ust. I skladane sil po zakonczeniu miesi'lca kalendarzowego omz po ich zatwierdzeniu.
Sprawozdania, po weryfikaeji przepracowanyeh godzin zatwierdza Piel~gniarzlrka Oddzialowy SOR oraz Naezelna
Piel~gniarka lub inna osoba wskazana przez Udzielaj~eego zam6wlenia.

~ 11
Pl"Z)'jmuj~ey zam.wieule zobowi¥uje si~ do:

I) poddania kontroli \'r)'konywanej przez Udzielaj:tcego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne uprawnione
organy oraz udost~pnienia wszelkieh danyeh i informaeji niezb~dnyeh do przeprowadzenia kontroli,
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2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzlelajqcego zamowlenle w zwiqzku z niniejszq umowq i
realizacji pozostalych obowi¥k6w dotyczqcych identyfikator6w okreslonych w akloch wew"';trznych Szpilola
Wolskiego,

3) przestrzegania procedur obowiqzujqcych u Udzielajqcego zamowlenia zwiqzanych z wykon)waniem swiadczen
zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

~ 12
Przyjmujqcy zamowienie nie moze prowadzie w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczajqcej poza zakres umowy
konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadlOnej przez Udzielajqcego lOmowlenia,

p3
Udzielajqcy lOmowlenia zobowi¥uje si~ lObezpieczye obslug~ lekarskq oraz administracyjnq i gospodarczq w zakresie
niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

~ 14
Przy realizacji lOdan obj~tych niniejszq umowq Przyjmujqcy lOmowienie lObowiqzany jest do wsp6lpracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielajstcego zam6wienia.

~ 15
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponoszq odpowiedzialnose solidamq.
2. Przyjmujqcy zamowlenle ponosi odpowiedzialnose za szkody powslole z przyczyn letqcych po jego stronie,

a w szczeg61nosci wynikajqce z:
3. niewykonania lub niewlasch\'ego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
b. przedstawienia danych stanowiqcych podslow~ rozliczenia niezgodnie ze slonem faktycznym,
c. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzeniajej w spos6b nieprawidlowy i niekompletny,
d. braku realizacji lOlecen pokontrolnych.
e. nieprawidlowego wprowadzania danych zwiqzanych z realizacjq procedur, a wymaganych przez NFZ.

3. Udzielajqcy zamowlenia uprawniony jest do tqdania od Przyjmujqcego lOmowienle zaplaty kary umownej za
niezgodne z hannonogramem realizowanie przedmiotu umo'\'y, tj. za rozpocZ)'nanie wyznaczonych godzin pracy
Z op6inieniem, Z3\\o'inione przez Przyjmuj~cego zam6wienie przern"y w udzielaniu swiadczen lub wczesniejsze
opuszczenie Szpilolnego Oddzialu Ratunkowego, kt6ra to kara przysluguje Udzielajqcemu zam6wienie niezalemie od
bralm zaplaty za kaZdq rozpocz~l'I godzin~ sp6inienia lub niewykonywania pracy. Wysokose kary umO',nej za kaZdq
rozpocz~l'I godzin~ sp6inienia lub niew)'konywania pracy wynosi 50% stawkl godzinowej okrdlonej w ~ 8 us!. I
umO',)'. Za szkody przekraczajqce w)'sokose ww. kary, Udzielajqcy lOmowlenia uprawniony jest do dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych. W przypadku stwierdzenia powyzszych naroszen Udzielajqcy Zamowlenie
zastrzega sobie prawo potrlJcenia kary umownej z \\'ynagrodzenia wskazanego w fakturach otrzymanych od
Przyjmujllcego Zm6wienie.

~ 16
Przyjmujqcy zamowienie lObowiqzany jest do:

1) posiadania poJisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzlalnosci cywllnej obejmujqcej szkody b~dqce nast~pstwem
udzielania swiadczen zdrowotrlych alba niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen zdrowotnych -
zgodnie zan. 25 us!. I pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywllnej podmlotu wykonujqcego
dzialalnose leczniczq (Oz. U. 2019 poz. 866), najp6iniej w termlnie max. 7 dni od daty lOwarcia umo,,)' 0 lie powyzszy
dokument nie lOstal dolqclOny do formularza oferty,

2) utrzymywania przez caty okres obowi~ania niniejszej umowy stalej sum)' g\varanC)jnej araz wartosci ubezpieczenia
okreslon)'ch w przepisach, 0 kt6rych mowa w pkt. I,

3) posiadania i przedlozenia zaS\\'iadczenia lekarza medycyny pracy dotycz'lcego uprawnieil zwiiJUnych ze swiadczeniem
uslug, w tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologicznych.

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadlOnej przez Okr~gowq lzb~ Piel,gniarek i Polomych w WarslOwie, Szpilola
Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczeil zdrowotnych oraz przedlozenia Udzielaj~cernu zarn6wienia dokumentu
pot\\'ierdzaj'lcego dokonanie w/w wpisu w terminie do 7 dni ad dnia zawarcia umowy pod rygorem rozwiiJUnia umO\\'Y.
o ile powyzszy dokument nie lOstal dolqclOny do formularza oferty.

~ 17
I. Przyjmujqcy zamowienle lObowi¥uje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacjl, 0 kt6rych powziql

wiadomosc przy realizacji postanowieil niniejszej umowy i kt6re stanowi'l tajemnicc; przedsic;biorst\va w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnla 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczanlu nieuczclwej konkurencji (tekst jedn. Oz. U. z 2019 r., poz.
1010) oraz podlegajq ochronie w rozumieoiu uslo,,)' 0 ochronie danych osobowych, zgodnie z "ymogaml
obowi¥ujqcymi u Udzlelajqcego lOmowienia.

2. Udzielajqcy zamowienla powierza Przyjmujqcemu zamowlenle dane osobowe pacjent6w, obejmujqce dane
"yszczeg6lnione w rozporzqdzeniu Mlnistra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzaj6w, zakres6w I wzor6w
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Oz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz uslo"y 0 swiadczeniach
opiekl zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tekstjedn. Oz. U z 2019 r., poz. 1398 z p6in. zm), kt6re to
dane Przyjrnujilcy zam6wienie zobowi~uje siC; przetwarzac zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych
osobowych.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie oswiadcza, te many jest rou fakt, it treSc niniejszej umowy. a w slczeg61nosci przedmiot
umO\\)' i wysokosc \'t)'nagrodzenia stanowill informacjc; publicm'l w rozumieniu art. I ust. I ustawy z dnia 6 wrzesnia
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2001 r. 0 dost~pie do infonnacji publicznej (tekst jedn. Oz. U. z 2019 r., poz. (429), kt6ra podlega udost~pnieniu w
trybie przedmiotov.'ej usta"')', z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

4. Przyjmuhcy zam6wlenie wyrata zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w ust. 3, zawartych w
niniejszej umowie dotyCZllcych go danych osoboVo]'ch w zakresie obejmuj~cym imi~ i nazwisko, a takie inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie finny.

5. Ola cel6w zwi~ych z realizacj~ umowy Udzielaj~cy zam6wlenia upowainia Przyjmuj~cego zam6wlenie do
przelWarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy Zsm6wienle udzielac b~dzie swiadczen
zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwiqzanych z realizacj4 zleconych niniejs~ umow~ swiadczen zdro\'\o'otnychoraz
v.:ymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawy 0 swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych. PrzelWarzanie dan)'ch osoboVo]'chprzez Przyjmuhcego
zam6wienie dokonywane jest na sprz~cie infonnatycznym naletijcym do Udzielaj~cego zam6wlenia i podlega
przepisom reguluj~cym zasady ochrony danych osobo,,)'ch i procedurom obow;,!"uj~cym u Udzielaj~cego zam6wlenia
i z tego lylulu Przyjmuj~cy zam6wienle ponosi odpowiedzialnosc wynikaj~c~ z ww. przepis6w oraz przepis6w
dotyCZllcych ochrony danych osobowych. UpoWainienie do przetwarzania danych osobo,,]'ch oraz Oswiadczenie
podpisane przez Przyjmuj~cego zam6wlenle stanowi~ integraln~ cz~sc umo,,]'.

~ 18
I. Przyjmuj~cy zam6wienle uprawniony jest do przerw w ,,]'konywaniu swiadczen:

a. przern], nie przekraczaj~cej I~cznie 30 dni kalendarzowych w okresie obowi¥ywania umowy z zastrzeieniem ust.
2,

b. przerny zwi~ej z potwierdzonym udzialem Przyjmuhcego zam6wienie w szkoleniach lub kursach
z zastrze1:eniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 k16rejmowa w ust. 1 wymaga zgody Udzielaj~cego zam6wienla,
3. Nie stanowi naruszenia \'r'arunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie

z hannonogramem przez Przyjmuj~cego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczen
spowodowanych chorob", udokumentowanych zaswiadczeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~cy zam6wienie
niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajqcego zam6wienia.

p9
UdzielajEfcy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia PrzyjmuJftcego zam6wienie od \\o)'kon)Wania swiadczen
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyjaSniaj~cego, w przypadku gdy do Udzielaj~cego zam6wienla
wplynie skarga lub zastrzeienie dotycZllce sposobu wykon)'\vania, przez Przyjmuj~cego zam6wienie, swiadczen
zdrowotnych obj~tych niniejsZll umow", w tym zwi~nych z prowadzeniem dokumentacji medycznej b~di przekazywaniem
danych Vo]'maganychprzez NFZ.

po
Umowa ulega rozwi~iu w nast~puj~cych przypadkach:
I) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawarla,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia katdej ze Stron z zachowaniem 3 miesitycznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajilcego zarn6wienia z zachowaniem tygodnio\\o'ego okresu wypowiedzenia z przyczyn

stanowi~C)'ch naruszenie istotnych warunk6w umowy, letijcych po stronie Przyjmuhcego zam6wlenle, a dotyCZllcych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zawtyi:enia ich zakresu lub ich niewlaSciwej i10sci ijakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejsZ4 umowil tenninie wymaganych sprawozdafl. i informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielajilcego zarn6wlenia zgodnie z procedurami przyjtytymi w

Szpitalu Wolskim. jeW zwi¥ane s~ one z naruszeniem postanowien niniejszej urnowy lub przepis6w pra\\o'a
reguluj4cych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych;

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umow]';
5) w wyniku oswiadczenia Udzlelajilcego zam6wienia z zachowaniern rniesi~c1J1ego okresu wypowiedzenia, jeteli

Przyjmujllcy zam6wienie narusza inne nii: wskazane w pkt. 4) postanowienia urnowy, istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizacji przedmiotu zarn6wienia.

6) z dniem nast~puj~cym po dniu, w kt6rym nast~pilo przekroczenie wanosci przedmiotu umowy.
7) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia

w przypadku braku finansowania swiadczen obj~tych umow~ przez publicznego platnika (NFZ).

pi
I. Udzielajilcy zam6wienia uprawniony jest do rozwi4zania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiern natychrniastov,)'m.

jeieli Przyjmuj~cy zam6wienie ratijco naruszyl istotne warunki umo,,]', tj.:
I) utracil prawo v,)'konywania zawodu lub prawo to 2Ostalo w stosunku do niego zawieszone.
2) przeni6s1 prawa i obowi~i w]'nikaj~ce z niniejszej umo,,]' na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielaj~cego zam6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okreSionych w ~ 16 umowy.
4) r~co naruszyl po2Ostale istotne postanowienia niniejszej urnowy.

2. Za ra.i:.<lcenaruszenie pozostalych istotnych postanowien urnowy. 0 k16rych mowa w ust. I pkt. 4 uznaje sitynaruszenia
obowi~6w wynikaj~cych z ~ 3 i ~ 17 ust. 1 niniejszej umo,,]', kt6rego Przyjmuj~cy zam6wienie nie zaniechal
pornirno otrzymania od Udzielajllcego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub naruszenie
obowi~6w zwi~ych z bezpieczenstwem pacjent6w.

p2
Udzielajilcy zarn6wienia uprawniony jest do rozwi4Z3I1ia niniejszej urnowy bez wypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie rozwi4zaniu urnowa zawarta przez Udzielajllcego zarn6wienla z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0
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rozwi~zaniu umowy w tym trybie Udzielaj~cy zamowienia zloty Przyjrnujlfcemu zamowienie na pi~mie, nieZ\\o'locznie po
uzyskaniu stosownej infonnacji.

p3
Przyjmuj~cy zamowienie uprawniony jest do rozwi~zania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natyehmiastowym. w przypadku ra4eego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyeZljeyeh zwloki w wyplaeie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 8 przekraezaj~eej 30 dni, po uprzednim wezdniejszym pisemnym powiadomieniu
Udzielajllcego zamowienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

~ 24

I. W zakresie nieuregulowanym niniejs14 umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane
w niniejszej umowie.

2. Realizaej~ obowi'lZk6w wynikaj~eyeh z arl. 3041 Kodeksu praey zapewnia Przyjmuj~ey zam6wienie.

~ 25
Umow~ sporZljdzono w dw6eh jednobrzmi~eyeh egzemplarzaeh, po jednym dla kazdej ze Stron.

p6
Zmiany do umowy dokonywane s~ '\0' fonnie pisemnego aneksu, pod rygorem niewa2:nosci.

p7
Spory powstale na tie realizaeji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszeehny. wlaSei",)' dla siedziby Udzielahcego
zamowienia .

• niepolr:ebne :oslanie slcreilone

Przyjmuhcy zam6wienie:
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KLAUZULA lNFORMACYJNA:
Zgodoie z art. 13 ust I Og610ego Rozpol'ZlJdzeoia 0 Ochrooic Danych (RODO) iofonnujcmy, ie:

J. Adminisrratorem danych osobowych Prz,yjmu)qcego Zamowieniejest S:pital Wolski im. dr Anny Gostyilskiej Samodzielnego
Pub/icznego ZakJadu Opieki ldrowotnej 'III Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 17, 01-21 I Warszawa;

2. Administrator wy:maczy/ InspekJora Ochrony Danych. = ktorym mogq sif Pm1stwo kontakrowae w sprawach przetwar:ania
Panstwa danych osobowych za {XJirednictwem fXJc=ty elektronicznej: iod@wolski.med.pl:

3. Administralor brdzie przetwarza; Panstwa dane osobowe no podstawie arl. 6 ust. J lit. b)RODO, tj. przern'orzanie jest
niezhrdne w eelu wykonania umaw)!. klore} stronqjest osoba. ktore} dane dotyczq, lub do podjfciQ d:ialan no :qdanie osoby.
hare) dane dotyczq, pned zawarciem umowy.

4. Dane osobowe mogq bye udost~pnione innym uprawnionym podmiotom, no podstawie pr::episow, a talee na r:ecz
podmiotow, z ktorymi Administrator zawarl umowf w zwiqzku : realizacjq uslug na r:ec: Administratora (np. kancelariq
prawnq, dostawcq oprogramowania. zewn~trznym audytorem).

5. Administrator nie zamier:a pr:eka=Jwae Panstwa danych osobo'otych do pmistwa trzeciego lub organizacji
mi(dzynarodowej;

6. Alajq Panstwo prawo lL.j'slcaekopir s'woich danyeh osobowych w sied=ibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie ::art. J 3 ust. 2 RODO inforrnujemy, ie:
J. Panstwa dane osobowe brdq przeehowywane przez okres JO lat od kmica roku kalendar:owego, w ktorym umowa :ostala

\t')'konana, ehyba ie niezbrdny brd=ie dlu:s::}' okres przelWarzania np. z uwagi na dochod=enie roszczen;
2. Pr:ys/uguje Pans/wu prawo dostfpu do /reici swoich danych. ich sprostowania lub ogranjczenia prze/war:ania. a tace

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. prawo do przeniesjenja danych oraz prawo do wniesjenja skargi do
organu nadzorczego, Ij. Prezesa Urzrdu Ochrony Danych Osobowyeh;

3. Podanje danyeh osobo ••••ych jest dohrowolne, jednakie njezhrdne do zawarcia umow.y. Konsekwenejq niepodanja danych
osobo-.rych bfdzie brak reaUzaeji umoMY:

4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomaty::owany w oparciu 0 Panstwa dane osobowe.

dala ipodpis Przyjmujqcego zamti,.,ienle
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Zalqcznik nr 2 do umowy no udzielanie swiadczeit
zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego przez
pielegniarke systemu w SOR Szpitala Wolskiego

MIESI~CZNY SPRA WOZDANIE UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE RATOWNICTW A MEDYCZNEGO PRZEZ PIEL~GNIARK~ SYSTEMU

W SOR SZPITALA WOLSKIEGO
miesilj c.••..••..•.•••.•..••.•. ro k .

...................................................................................................................................................
(imi~ i nazwisko Przyjrnuj'lcego zam6wienie)

DZIEN 00 GODZINY' DO GODZINY' SUMA GODZIN
W DANYM DNIU*

Razem

* wpis obejrnuje wyl~cznie peine godziny lub 0.5 godz.

czytelny podpis PrzyjrnuJllcego piec~c i podpis Piel~gmarkiOddzlalowej pieC7~Ci podpis Piel~gnlarkiNaczc:lneJ

zam6wienie



Zalqcznik nr J do umowy na udzielanie fwiadczen
zdrowomych w zakresie ratownictwa medycznego przez
pielfgniarkf systemu w SOR Szpilala Wolskiego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE RATOWNICTW A MEDYCZNEGO PRZEZ PIEL~GNIARK~

SYSTEMU W SOR SZPITALA WOLSKIEGO
m ICS IIle....•.•......••....••.• ro k .

....................................................................................................................................
(irni~i nazwisko Przyjrnuj;:,cego zam6wienie)

DZIEN 00 GODZINY' DO GODZINY' SUMA GODZIN
W DANYM DNIU*

Razcm
* wpis obejmuje wyl~cznie peIne godziny lub 0,5 godz.

cZ)telny podpis ~jmuJlJcego piec~ i podpis Piel~gniarkiOddzialowej piec7.~ci podpis PieJegniarki Nacl.c1nej

zam6wicnie


