
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wo/skiego nr 66/2022

z dnia 31.03.2022 r.

SZCZEG6LOWE WARUNKl KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCII SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ODDZIALE NEUROLLOGICZNYM, ODDZIALE UDAROWYM Z PODODDZIALEM REHABILlTACJI
NEUROLOGICZNEJ SZPITALA WOLSKI EGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Niniejsze szczeg6lowe wanmki konkursu ofert oa udzielanie calodobowych swiadczen zdrowotnych w zakresie
piel~gniarstwa w Oddziale neurologieznym, Oddziale udarowym z pododdzialem rehabilitaeji
neurologieznej Szpitala Wolskiego, wyznaczonych wedlug nasl~puj'!Cych rozklad6w:
I) 12 godzinnych pomi~zy godzin~ 7.00 a 19.00; 19.00 a 7.00 dnia nast~pnego, w dni powszednie, soboly,

niedziele i swi,ta lub,
2) 24 godzinnyeh pomi,dzy godzin~ 7.00 a 7.00 dnia nast,pnego, w dni powszednie, soboly, niedziele i swil'!a
okreslaj~ m. in.:
a) przedmiol konkursu ofert
b) kryteria oeeny ofert
c) warunki wymagane od oferent6w w Iym zwi¥8ne ze sposohem przygolowania oferty i Irybem ich skladania
d) Iryb zglaszania i rozpalrywania prolesl6w oraz odwolaJI zwi~ych z Iymi czynnosciami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zlotenia swojej oferty, oferent winien zapoznac si, ze wszyslkimi
informacjami zawartymi w "Szczeg610wych warunkach konkursu ofert".

3. Konkurs ofert prowadzony jesl na podslawie art. 26 usl. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci
leczniczej (Ieksljedn. Dz. U. z 2022 r., pOl. 633), art. 140, art. 141, 146 usl. I, art. 147 -ISO, lSI usl. 1,2 i 4 - 6,
art. 152, 153 i art. 154 usI. I i 2 uslawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowolnej
finansowanych ze srodk6w publicznych (Ieksl jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z p6m. zm.) oraz ~dzenia
Dyreklora Szpilala Wolskiego Nr 6612022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na udzielanie
swiadczeri zdrowolnych w zakresie piel,gniarslwa w Oddziale neurologicznym, Oddziale udarowym z
podOOdzialem rehabililacji neurologicznej Szpilala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na
wykonywanie swiadczeri zdrowotnych w przedmiolowym zakresie, zwanego dalej zar~dzeniem.

4. Udzielaj~cy zarn6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed lerminem skladania ofer!,
przesunic;cia tenninu skladania ofert. uniewatnienia postc;powania konkursowego oraz przesunic;cia terminu
rozslrzygni~cia posI,powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumenl6w przez oferenta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg610wych Warunkach Konkursu Ofert" zaslosowanie maj~
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

6. lIekroc w "Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert" oraz w zal~cznikach do lego dokumentu jesl mowa 0:
I) ofereneie - rozumie si, przez 10 pOOmiol, 0 kl6rym mowa art. 26 usl. 1 Uslawy z dnia IS kwietnia 2011 r.o

dzialalnosci leczniczej zarejeslrowany jako podmiol wykonuj~cy dzialalnosc lecznic~ w fonnie indywidualnej
specjalistycznej lub indywidualnej praklyki piel,gniarskiej wykonywanej w przedsi~biorslwie podmiolu
leczniczego . zgodnie z wymogami ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

2) Udzielaj~cym zam6wienia - rozumie si, przez 10 Szpilal Wolski im. dr Anny Gostyriskiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formulanu oferty - rozumie si, przez 10 obowi¥uj~cy formularz oferty przygolowany przez Udzielaj~cego
zarn6wienia, slanowi~cy zal~eznik nr 3 do za~dzenia wskazanego w pkl. 3 "Poslanowieri og6Inych";

4) swiadezeniaeh zdrowotnyeh - rozumie si, przez 10 swiadczenia, 0 kl6rych mowa w art. 5 pkl. 40 Uslawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych ohejmuj~ce swiadczenia
zdrowolne w zakresie piel,gniarslwa w Oddziale neurologicznym, Oddziale udarowym z pododdzialem
rehabililacji neurologicznej Szpitala Wolskiego, wyznaczonych wedlug nast,puj~cych rozklad6w: 12
godzinnych pomi,dzy gOOzin~7.00 a 19.00; 19.00 a 7.00 dnia nasl,pnego w dni powszednie, soboly, niedziele
i Swi,la lub 24 godzinnych pomi,dzy godzin~ 7.00 a 7.00 dnia nasl,pnego, w dni powszednie, soboly,
niedziele i Swi,la dla os6b b,d~cych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publicznych; oznaczone CPV: 85141200-1,

5) umowie - rozumie sit przez to wror umowy opracowany przez Udzielaj~cego zam6wienia, stanowi~cy
zal~eznik nr 4 do zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 ,,Postanowieri og6Inych".
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Rozdziaill. PRZEDMIOT POSTI\POWANIA KONKURSOWEGO
1. Przedmiotem post~powania konkursowego jest wykonywanie ealodobowyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie

piel~gniarstwa w Oddziale neurologiemym, Oddziale udarowym z pododdzialem rehabilitaeji neurologiemej
Szpitala Wolskiego wyznaezonyeh wedlug nast~pujqeyeh rozklad6w: 12 godzinnyeh pomi~dzy godzinq 7.00 a
19.00; 19.00 a 7.00 dnia nast~pnego w dni powszednie, soboty, niedziele i swi~ta lub, 24 godzinnyeh pomi~dzy
godzinq 7.00 a 7.00 dnia nast~pnego, w dni powszednie, soboty, niedziele i swi~a.

2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowiqeyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnla
01 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

3. Lqezna szaeunkowa Iiezba godzin obj~ta ealym zam6wieniem w Oddziale neurologieznym, Oddziale udarowym z
pododdzialem rehabilitaeji neurologiemej Szpitala Wolskiego wynosi dla ealosei post~powania 7200 godzin.

4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostanq wybrane najkorzystniejsze oferty, w Iiezbie
zapewniajqeej wyezerpanie Iiezby godzin, wskazanej w pkt. 3, zawierajqce propozyeje eenowe znajdujqee pokrycie
w wielkosci srodk6w przemaczonych oa sfinansowanie przedmiotu zam6wienia

5. Szezeg610we warunki wykonywania swiadezen okreslajq odpowiednie przepisy, a w szezeg6lnosei przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w pubJieznyeh i
akty wykonaweze wydane na jej podstawie oraz postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi
oferent moze si~ zapomae w siedzibie Udzielajqeego zarn6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
I. Ofert~ sklada oferent posiadajqey odpowiednie kwalifikaeje i dysponujqey uprawnieniarni do wykonywania

swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem niniejszego post~powania konkursowego z aktualnym prawem
wykonywania zawodu piel~gniarkil piel~gniarza.

2. Udzielajqey zam6wienia wymaga od oferenta (oferty zlorone bez ponizszyeh dokument6w b~dq podlegaly
odrzueeniu)
I) przedstawienia eertyfikatu (zaSwiadezenia) ukonezenia kursu resuseytaeji krq:!eniowo-oddeehowej,
2) udokumentowania minimum rocmego doswiadczenia w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w zakresie

piel~gniarstwa w oddzialaeh szpitalnyeh.
3. Oferta z1orona przez oferenta powinna bye kompletna. zlorona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh

SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielajqeego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadezenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zlozenie ofert altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiarni okreslonymi w "Szczeg6l0wyeh wa'llnkaeh konkursu ofert"

na formularzu udost~pnionym przez UdzieJajqeego zam6wienia.
2. Liezba deklarowanyeh godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh przez jednego oferenta miesi~emie nie

powinna bye mniejsza niz 48 godzln.
3. Maksymalna liezba godzin wykonywania swiadezen przeci~tnie w miesiqeu przez jednego oferenta nie powinna

przekroezye 180 godzin.
4. Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
5. Ofert~ stanowi wypeiniony formularz oferty wg zalqezonego wzo'll wraz zalqeznikarni wymienionymi w

formularzu oferty.
6. Oferta winna bye sporzqdzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
7. Ofert~ oraz wszystkie zalqezniki naleZy sporzqdzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wylqezeniem poj~e medyeznyeh.
8. Ofert~ oraz ka:!dq zjej stron podpisuje oferent osobiseie.
9. Strony oferty oraz miejsea, w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mogq bye

dokonane jedynie poprzez przekreslenie blc;dnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wycofae zloronq ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlozenie nowej
oferty zawierajqeej zmiany i uzupeinionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zloronej wezesniej. Wyeofanie oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielajqeego zam6wienia 0 tym fakeie. Zmiana oferty poprzez
zlozenie nowej lub wyeofaniu oferty moze nastqpie nie p6iniej jednak niz przed uplywem terminu skladania ofert.
Wymogi oznaezenia koperty opisane w pkt. 11 stosuje si~ odpowiednio.

11. Ofert~ wraz z wymaganymi zalqeznikarni naleZy umiescie w zamkni~ej kopereie opatrzonej napisem:
,J{onkurs na calodobowe swiadczenia zdrowotne w ZIlkresie pielf1:niarstwa w Oddziale neurologicznym,
Oddzia/e udarowym z pododdzJalem rehabiJilacji neurologicznej Szpitala Wolskiego Szpitala Wolsldego" i
przeslae na adres: Szpital Wolski ul. M. Kasprzaka 17,01.211 War.;zawa.

12. Udzielajqey zam6wienia zastrzega, iz niejest mozliwe Iqezenie swiadezenia uslug w ramaeh umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie
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stosunku pracy zawartym z Udzielaj~cym zam6wienia.
13. Oferta zlozona przez oferenla, z kt6rym Szpital Wolski rozwi~1 umow~ na udzielanie swiadczen zdrowotnych

w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn leZijcych po
stronie oferenta . podlega odrzuceniu.

Rozdzial V.INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. W celu uznania, ze oferta spelnia wymagane warunki. oferent zobowi~ny jest dol~czye do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
2. Ookumenty,o kt6rych 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 przedlozonych dokument6w Udzielaj~cy zam6wienia moze za4dae od

oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi w~tpliwosei 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 08.04.2022 r. do

godz. 12.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~cego zam6wienia uprawniona jest

Piel~gniarka Naczelna, tel. 022.38-94-876.

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

Rozdzial VIII. KOMlSJA KONKURSOWA
I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zam6wienia powoluje komisj~ konkursowlj.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb post~powania okreSla "Regulamin pracy Komisji

konkursowej" obowi~j~cy na podstawie ~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie moze 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 kt6rych mowa w Regulaminie pracy

komisji konkursowej, nowego czlonka komisji powoluje Udzielaj~cy zam6wienia.
5. Udzielaj~cy zam6wienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej, 0 ile komisja konkursowa liczye

b~dzie, pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje nowego przewodnicZljcego, jeSli wyl~czenie czlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelni~cej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brak6w formalnych w zlozonej ofereie, Komisja

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

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj~ 0 odrzuceniu
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.

RozdziallX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwareie zlozonych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konferencyjna
w dniu 08.04.2022 r. Dgodzinie 12.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAM6WIENIA CENA
JEDNOSTKOWA
1. Proponowana przez Udzielaj~cego zam6wienia maksymalna kwota nalemosci za jedn~ godzin~ wykonywania

swiadczen zdrowotnych wynosi 55,00 zl bruttD, kt6ra bez podatku VAT stanowi kwot~ netto.
2. Cena wskazana w pkt. 1 zostala przyj~ta w oparciu 0 wielkose srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie

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

formalnym i podlegaj~ce odrzuceniu.
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Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny

J. Kwalifikaeje oferenta. 10%
2. Doswiadczenie • 10%
3. Cena. 60%
4. Dost~pnosc • 20%

Maksymalna liewa punkl6w za oeen~ oferty wynosi: 3,5 pkt.

Ad. I. Kwalifikacje oferenla
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny kwalifikaeji oferenta bierze pod uwag~ nast~puj~ee dokumenty slanowi~ee
zal~elOiki do formularza oferty:

• Dyplom ukOllezenia studi6w wytszyeh potwierdzaj~ey uzyskanie tytulu magistra lub lieenejata piel~gniarstwa
• 3 pkt.

• Dyplom speejalizaeji w dziedzinie piel~gniarstwa neurologielOego. 2 pkt.
• Dokument potwierdzaj~ey uzyskanie sredniego wyksztaleenia medyelOego w zawodzie piel~gniarki - I pkt.

L~elOa ilosc punkl6w motliwyeh do uzyskania za oeen~ oferty pod wzgl~em kwalifikaeji oferenla wynosi 5 pkt.

unkt6wLiczba
I kt.
2 kl.
3 kt.
4 kt.

Ad. 2. Ooswiadczenie 01
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny w ramaeh kryterium ••Doswiadezenie" bierze pod uwag~ doswiadezenie oferenta
wynikaj~ee ze statu zawodowego zwi¥3Dego z udzielaniem swiadezen w zakresie piel~gniarstwa w oddzialaeh
szpitala.
Dokonuj~e oeeny jakosei na podstawie oswiadezenia oferenla (formularz oferty) Komisja Konkursowa prZYlOaje
oferentowi od I do 4 kt. z odnie z nast u' e sehematem:
Stat zawada zwi zan z udzielaniem swiadczen w zakresie iel Diantwa
1-9131
10- 13lat
14-171at
o to 171at

W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata statu praey zaok~gla si~ w d6l.
Oferty zlozone przez oferent6w posiadaj~eyeh doswiadezenie w praey wynikaj~ee ze statu zawodowego w oddzialaeh
szpitala zwi¥3Dego z udzielaniem swiadezen w zakresie piel~gniarstwa poniiej I roku b~d~ podlegaly odrzueeniu.

omzszvnu za OZCnI3Im:
Proponowana cena brutto: Liczba nunkt6w
50,01 - 55,00 I pkt.
45,01- 50,00 2 pkt.
40,00 - 45,00 3 Dkt.

Ad. 3. Cena (bez podatku VAT stanowi kwot~ netto)
Komisja konkursowa dokonuje oeeny oferty pod wzgl~dem proponowanej przez oferenta eeny za I godzin~
wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w Oddziale neurologielOym, Oddziale udarowym z pododdzialem rehabililaeji
neurologielOej Szpitala Wolskiego obj~tyeh przedmiotem zam6wienia i przyznaje oferentowi od I do 3 pkt., zgodnie z

. . I . .

Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny eeny zaproponowanej przez oferenla nie bierze pod uwag~ ofert zawieraj~eyeh
propozyeje eenowe nie maj~ee pokryeia w wielkosci srodk6w (b~d~ one odrzueane) przeznaczonyeh na sfinansowanie
swiadezen b~d~eyeh przedmiotem post~powania, tj, powyiej 55,00 zI brutto za I godzin~ udzielania swiadezen
zdrowotnyeh.
Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe poniiej 40,00 brutto zl za jedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh
zostan~ ulOane za oferty zawieraj~ee raz~eo nisk~ een~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly
odrzuceniu.

Ad, 4. Oost~pnosc D2
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny dost~pnosci gwarantowanej przez oferenta, bierze pod uwag~ minimaln~ Iiezb~
Rodzin oferowanyeh przez oferenta w formularzu ofertv.
Minimalna ilose godzin w Oddziale neurologicznym, Oddziale udarowym z Liczha punktow
pododdzialem rehahilitacji neurologicznej Szpitala Wolskiego oferowanyeh przez
oferenta:
48 • 71 I pkl.
72 • 143 2 pkl.
144.167 3 pkl.
168-180 4 pkt.
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OceDa koncowa- orerty zostanie wyliczona wg nast'tpuj1}cego wzoru:
WO = LpK x 10% + LpDl x 10% + LpC x 60%+ LpD2 x 20%

gdzie:
WO - ocena koncowa oferly
LpK - liczba punk/ow wynikajqca z oceny kwalifikacji oferen/a
LpDl -liczba punk/ow wynikajqca z oceny dofwiadczenia oferen/a
LpC - liczba punk/ow wynikajqca z oceny ceny proponowanej przez oferen/a
LpD2 - liczba punk/ow wynikajqca z oceny dostfpnosci swiadczen udzielanych przez oferenta

Rozrlzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
I. Rozstrzygni~eie konkulSu omaelO wskazanie oferent6w wybranych w wyniku post~powania konkursowego
lOpewniaj~eyeh realilOej~ lOpotrzebowania Udzielaj~eego lOm6wienia odnosnie ilosci gOOzin wykonywania
swiadezen stanowi~eyeh przedmiot lOm6wienia, kt6rzy uzyskali l~emie ze wszystkieh kryteri6w najwi<;ksz~ ilosc
punkt6w.

2. Rozstrzygni~cie konkulSu ofer! oglaslO si~ w mlCJseu i terminie okreSlonym w ogloszeniu
o konkursie ofert, na tablicy ogloszen w siedzibie Udzielaj'lcego zam6wienia oraz na zewnlftrznej stronie
intemetowej Udzielaj~eego zam6wienia. podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzi~ (miejsee lOmieszkania i
adres) OferentalOferent6w, kt6rzy zostali wybrani.

3. Term;n rozstrzygni~cia ofer! wymaclO si~ na dzien 20.04.2022 r. 0 godzinie 13.30.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje termin

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

wyboru wi~kszej i10sci oferent6w ze wzgl~du na konieemosc uwzgl~dnienia ofer! spelniaj~eyeh kryteria oeeny
ofer! na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj~ey lOm6wienia lOstrzega sobie prawo okres!enia w umowaeh
lOwartyeh w tym oferentami taldej ilosei godzin wykonywania swiadezen, kt6ra umotJiwi dostosowanie warunk6w
umowy do zapotrzebowania Udzielajqcego zam6wienia.

Rozrlzial XlII. SRODKI ODWOLA WCZE
I. W toku post~powania konkulSowego, jednakie przed rozstrzygni~ciem konkursu, oferent moze zloZyc do komisji

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

2. Protest z1ozony 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~eemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu posttrpowanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba i.e z tresci protestu wynika,

ze jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskarzon~ ezynnosc.
6. Ofere nt, moze zloZyc do Udzielaj~eego zam6wienia odwolanie dotye~ee rozstrzygni~eia konkursu w ei~gu 7 dni

od dnia ogloszenia 0 rozstrzygnitrciu.
7. Odwolanie zlozone po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.
Rozrlzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Ookumenty dotye~ee post~powania konkursowego przeehowywane s~ w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia.
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Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
DyrekJora Szpita/a Wo/skiego Nr 6612022

z dnia 31.03.2022 r.

Warsza wa, dnia .

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

OFERTA

na udzielanie calodobowycb swiadczen zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa w Oddziale

neurologicznym, Oddziale udarowym z pododdzialem rehabilitacji neurologicznej Szpitala

Wolskiego

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawadu .

Speejalizaeja w zakresie .

Nr dokumentu speejal izaej i.. .

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

zgodnie z wymogami ustawy 0 dzialalnosci leezniczej .

Data wpisu do ewidenej i dzialalnosei gospodarezej .

NIP REGON .

Nr telefonu e-mail .

Adres zam ieszkania .

Adres do korespondenej i ( 0 i1enie pokrywa si~ z adresem zamieszkania) .

przedmiotem niniejszej oferly jest udzielanie ealodobowyeh swiadezeJi zdrowotnyeh w zakresie

piel~gniarstwa w Oddziale neurologicznym, Oddziale udarowym z pododdzialem rehabilitaeji

neurologieznej Szpitala Wolskiego zgodnie z przedmiotem zam6wlenia wskazanym w Szezeg610wyeh

Warunkaeh Konkursu Oferl, na zasadaeh okreslonyeh we wzorze umowy na udzielanie swiadezeJi

zdrowotnyeh obj~tyeh konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii;:
I. Zapoznal si~ z treseiij ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg6lowymi warunkami konkursu ofert" oraz projekrem

umowy i nie zglasza zastrzetell.

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

w miejseu wskazanym przez Udzielajijeego zam6wienia oraz przy uZyeiu spr~tu nale",eego do

Udzielajijeego zam6wienia.

3. SwiadezeJi zdrowotnyeh udzielac b~dzie osobiseie.
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4. Posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosd cywilnej (OC) na minimalnq kwot~ gwarantowanq

w wysokosci .

5. Oswiadcza, i2:Szpital Wolski nie rozwiqzal z nim umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie

obj~tyrn przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn le2:qcych po stronie

oferenta.

6. Deklaruje liczb~ godzin udzielania swiadczen zdrowotnych w Oddziale neurologicmym, Oddziale

udarowym z pododdzialem rehabilitacji neurologicmej w miesiqcu: min i max .

7. Proponuje wysokosc stawki w kwocie zl netto (r6wnowazne z bruno) za I godzin~

udzielania swiadczen.

8. zakres posiadanych kwalifikacji udokumentowal zalqcmikami od nr 3a do m .

9. Oswiadcza, i2: swiadczen zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa na Oddziale szpitalnym udzielal przez

okres lat.

ZAL-\CZNIKI:

J. Poswiadczona kopia dokument6w zwiqzanych z wpisem do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnosc
lecmicZll w przedsi~biorstwie podmiotu lecmiczego prowadzonego przez ORPiP - laL nr J.

2. Poswiadczony aktualny wydruk z CEIDG - laL nr 2.
3. Kopie dokument6w dotyCZllcych posiadanych kwalifikacji:

dyplom ukonczenia szkoly,
aktualne prawo wykonywania zawodu piel~gniarki,
certyfikat ukonczenia kursu resuscytacji krq2:eniowo-oddechowej,
udokumentowanie minimum rocznego doswiadczenia w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w
oddzialach szpitalnych,
oraz dodatkowo inne dokumenty potwierdzajqce kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe - laL nr
3a, 3b, i/d.

4. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferent udzielal swiadczen zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa
wykonywanych na oddziale z podaniem okres6w, w kt6rych uslugi te byly udzielane - laL nr 4.

5. Kserokopia polisy OC lub zlozone oswiadczenie 0 przedlozcniu polisy w terminie wskazanym we wzorze
umowy - laL nr 5.

6. ZaSwiadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy 0 braku przeciwwskazan do wykonywania swiadczen
zdrowotnych obj~tych przedmiotem zam6wienia - laL nr 6.

OJ,,"ildczenic wykonlwcy w zakresic wypclnitnia obowi .•zkow infonnlcyjnycb przewidziln)'ch w art. I3lub art. .4 ROOO
O~willdC7lllTl. te wypdnitem obowi4Zki infonnacyjne prz.e\\oidriane w art. 13 Jub art. 14 ROOOI wobec os6b ftzycmych. ad 1ct6rych dane
osobowe bezpo~rednio tub ~rtdnio pozyskalem w cclu ubiegania si~0 udzielenie zam6wienia w ninicjszym post~powaniu•.

... .

(pad pis i piecz?c a/eren/a)

~ ----...•..-
n~'1'tMazur

I roZJXXZ4dzenieParlamentu Europejskiego iRady (lIE) 2016/679 z dni. 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ochroo)' os6b 6zycmych w zwi.u:u z przetwatzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/46/WE (og61ne rozpol'Z4dzenie0 ochronie danych) (Oz. Urz.
VEL 119 z04.0S.2016, str. I) .
• W przypadku gd)' wykonawca nie przekazuje danych O$obowych innych nit bezpoSrednio jego dotycZ4cych lub zachodzi wyqczenie stosowania obow1¥ku
informacyjnego, stosownie do art. 13 usl. 4 lub art. 14 usl S ROOO lrCScioSwiadczenia wykonawca nie sldada (usuni~cie tresci oswiadczenia np. przez jego
wykrdlenie).
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyreklora Szpilala Wolskiego nr 66/2022

z dnia 31.03.2022 r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE CALODOBOWYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

PIELI;GNIARSTWA W ODDZIALE NEUROLLOGICZNYM, ODDZIALE UDAROWYM Z
PODODDZIALEM REHABILlTACJI NEUROLOGICZNEJ SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2022 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyliskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opicki Zdrowotnej z
siedzib~ w Warszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, wpisanym do rejestru slowarzyszeli, innych
organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru S~dowego prowadzonego przez S~d Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288, REGaN 011035381, NIP 527-10-45-483,
reprezenlowanym przez: Roberta Mazu ra - Dyrektora
zwanym dalej Udzielaj~cym zam6wienia

a

Panem/~ , prowad~cyrnl~ dzialalnosc gospodarc~ pod firm~ ••..................... ", na podstawie wpisu do
Cenlralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem: ,
Wpisanyrnl~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc lecznic~ nr ,
Posiadaj~cym/~ NIP i REGaN , PWZ .
Zwanyrnl~ dalej Przyjmuj~cym zam6wienie

l~cznie zwanych Stronami

Przyjmujqcy zam6wienie zoslal wybrany w wyniku konkursu o/ert na udzielanie specjaliSlycznyeh iwiadezen
zdrowolnyeh przez podmioly okreSlone wart. 26 ust. 1 uslawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. a dzialalnosei leezniezej (Ieksl
jedn. Dz. U. z 2022 r., paz. 633 z p6in. zm.).

~I
I. Przedmiolem niniejszej umowy jesl udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa w Oddziale

neurologicznym, Oddziale udarowym z pododdzialem rehabilitacji neurologicznej w godzinach wynikaj~cych z
harmonogramu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 i z ~ 9 USI. I wyznaczonych wedlug nasl~puj~cych rozklad6w:
I) 12 godzinnych pomi~dzy godzin~ 7.00 a 19.00 ; 19.00 a 7.00 dnia nasl~pnego, w dni powszednie, soboty,

niedziele i swi~ta lub,
2) 24 godzinnych pomi~dzy godzin~ 7.00 a 7.00 dnia nasl~pnego, w dni powszednie, soboty, niedziele i swi~ta

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do udzielania swiadczen zdrowolnych w zakresie piel~gniarstwa na w
Oddziale neurologicznym, Oddziale udarowym z pododdzialem rehabililacji neurologicznej Szpitala Wolskiego w
cyklach trwaj~cych nie dlu1:ej niz 24 kolejne godziny, w ilosci godzin, 0 kt6rej mowa w ~ 9 usl. I niniejszej
umowy.

P
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do udzielania swiadczen, 0 kl6rych mowa w ~ 1 w dniach i godzinach

okreSianych w harmonogramie, kt6rego wz6r stanowi Zal~cznik nr I do niniejszej urnowy, spor~dzanym na
okresy miesi~czne w formie pisemnej, uzgodnionym z Piel~gniark~ Oddzialow~ Oddzialu neurologicznego,
Oddzialu udarowego z pododdzialem rehabililacji neurologicznej lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego
zam6wienia.

2. Harmonogramy, 0 kl6rych mowa w usl. 1 podlegaj~ kazdorazowo zatwierdzeniu przez Naczeln~ Piel~gniark~,
przed rozpocz~ciem miesi~ca kl6rego dotyc~.

p
Przyjmuj~cy lOm6wienie zobowi¥uje si~ do wykonania swiadczen zdrowolnych, 0 kl6rych mowa w ~ I nm,eJszej
umowy i oswiadclO, iz wykonywac je b~dzie z lOchowaniem naleZytej starannosci, zgodnie z posiadan~ wied~
medyczn~ i slandardarni POsl~powania obowi¥uj~cymi w lOkresie piel~gniarslwa na zasadach wynikaj~cych z ustawy
o dzialalnoki leczniczej (leksljedn. Dz. U. z 2022 r., pOZ.633 z p6m. zm.), ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowolnej
finansowanych ze srodk6w publicznych (leksl jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z p6m. zm.), ustawy 0 lOwodach
piel~gniarki i poloznej (leksl jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 551), uslawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z p6m. zm.), uslawy 0 ochronie danych osobowych z d. 10.05.2018 r. (leksljedn. Dz. U. za



2019 r., poz. 1781) i innych przepis6w reguluj~cych zasady wykonywania czynnosci w zakresie piel~gniarstwa oraz
udzielania swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie b~d~cych przedsi~biorcami.

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

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosci w Oddziale neurologiclOym, Oddziale udarowym z
pododdzialem rehab i1itacji neurologiclOej przy utyciu sprz~tu medyclOego oraz aparatury medyclOej, kt6rych
obsluga jest mu znana! z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~cego zam6wienia najp6miej w dniu
rozpoc~cia udzielania swiadczen*, stanowi~cych wlasnos~ Udzielaj~cego zam6wienia. Sprz~t i aparatura
spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczen obj~tych niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do korzystania z pomieszczen oraz sprz~tu
i aparatury medyclOej, nale!llcych do Udzielaj~cego zam6wienia, zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sp~tu medyclOego nalet~cego do
Udzielaj~cego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialall zawinionych przez Przyjmuj~cego zam6wienie.

4. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do wykonywania swiadczen medyclOych do chwili przekazania
obowi¥k6w wynikaj~cych z umowy innemu pracownikowi medyclOemu przejmuj~cemu dytur.

~5
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnla .....•.. 2022 r. do dni ••.•.•.... 2022 r.

~6
1. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotnych

wskazanych w umowach zawartych przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiotami oraz przepisach i zasadach obowi¥uj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia, z kt6rymi to zasadami
zostal zapoznany.

2. Na !lIdanie Udzielaj~cego zam6wienia Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~y jest do przedstawienia dokument6w
wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczeri pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~cego
zam6wienia.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz dokumentacji
wymaganej przez NFZ, zgodnie z wymogami obowi¥Uj~cymi w podmiotach leczniczych nieb~d~cych
przedsi~biorcarni oraz przepisami i zasadarni obowi¥uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia, w tym z utyciem systemu
informatyclOego Szpitala Wolskiego, w tyrn dotyc~cymi procedur zwi~nych z ochron~ danych osobowych.

1.

2.

3.

~8
za udzielanie swiadczen okreslonych w ~ 1 Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~cznie
w kwocie stanowi~cej iloczyn wykonanej - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10 -
Iiczby godzin udzielania swiadczen przez stawk~ za jedn~ godzin~ w wysokosci zl brullo (slownie:
........................................... ).
Nalet.nosci z tytulu realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielaj~cy zam6wienia wyplaca w terminie do 14
dni po dniu dostarczenia przez Przyjmuj~cego zam6wienie prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu OlOaczona prezentat~ Kancelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.
Nalet.nos~ za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6wienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzieri obci~enia rachunku bankowego
Udzielaj~cego zam6wienia.

brullozlwynosi

~9
Minimalna i1os~ godzin udzielania swiadczen, 0 kt6rych mowa w ~ I, zgodnie z ofe~ zlo:wn~ w post~powaniu
konkursowym, wynosi godzin w miesi~cu. Maksymalna i1os~ godzin udzielania swiadczeri, 0 kt6rych
mowa w ~ I, zgodnie z ofe~ zloton~ w post~powaniu konkursowym, wynosi godzin w miesi~cu. W
harmonogramie b~d~ wykazywane godziny pracy w Oddziale neurologicznym, Oddziale udarowym z
pododdzialem rehabilitacji neurologicznej. Rozklad godzin ustala Udzielaj~cy Zam6wienie w oparciu 0

postanowienia zawarte w ~ I.
L~czna szacunkowa wartos~ umowy
(slownie: ) w okresie jej trwania.
Wynikaj~ce z us!. 1 zapotrzebowanie na minimaln~ i1os~ zakontraktowanych godzin przeznaczonych na realizacj~
przedmiotu umowy mou ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania kom6rki
organizacyjnej Szpitala Wolskiego, w kt6rej realizowane s~ swiadczenia b~dt zmniejszeniem srodk6w
finansowych uzyskanych od NFZ lub innych platnik6w. Zmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym
na okresy miesi~czne i nie wymaga spor~dzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
Udzielaj~cy zam6wienia mou powierzy~ Przyjmuj~cemu zam6wienie wi~ks~ i1os~swiadczen obj~tych niniejs~
umow~ skutkuj~cych przekroczeniem I~cznej szacunkowej wartosci umowy wskazanej w us!. 2, w ramach
srodk6w pieni~tnych przeznaczonych na ich sfinansowanie, pochodz~cych z NFZ lub od innych p1atnik6w,
jednak nie wi~cej nit 0 30%.

3.

1.

4.

2.
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~ 10
1. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiljZllllY jest do skladania miesi~cznych sprawozdwl z Iiczby godzin realizacji

przedmiotu umowy wg wzoru stanowi~cego zal~cznik or 2 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w us!. I skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po ich

zatwierdzeniu. Sprawozdania, po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza Piel~gniarka Oddzialowa
Oddzialu neurologicznego, Oddzialu udarowego z pododdzialem rehabilitacji neurologicznej oraz Naczelna
Piel~gniarka lub inna osoba wskazana przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~11
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do:

I) poddania kontroli wykonywanej przez Udzielaj~cego zam6wienia, Narodowy Funduszu Zdrowia, inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danych i informacji niezb~dnych do przeprowadzenia
kontroli,

2) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udzielaj~cego zam6wienie w zwi~u z niniejs~
umow~ i realizacji pozostalych obowi~zk6w dotyc~cych identyfikator6w okrdlonych w aktach
wewn~trznych Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania procedur obowi¥uj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia zwi¥3nych z wykonywaniem
swiadczen zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

~12
Przyjmuj~cy zam6wienie nie mote prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczaj~cej poza zakres umowy i
konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 13
Udzielaj~cy zam6wienia zobowi¥uje si~ zabezpieczyc obslug~ lekarsk~ oraz administracyjn~ i gospodarc~ w zakresie
niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 14
Przy realizacji zadan obj~tych niniejsz~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiljZllllY jest do wsp6lpracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 15
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnosc solidarn~.
2. Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn leZljcych po jego stronie,

a w szczeg61nosci wynikaj~ce z:
a. niewykonania lub niewl.sciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
b. przedstawienia danych stanowi~cych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
c. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
d. braku realizacji zalecen pokontrolnych,
e. nieprawidlowego wprowadzania danych zwi¥anych z realizacj~ procedur, a v,ymaganych przez NFZ,
f. niestosowanie si~ do procedur, regulamin6w obowi~zuj~cych w Szpitalu Wolskim.

3. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do Zljdania od Przyjmuj~cego zam6wienie pokrycia szkody wyr~dzonej
niewykonywaniem lub niewlaSciwym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zam6wienie niniejszej umowy, w tym
m.in. koszt6w swiadczell nieplaconych przez NFZ lub innych platnik6w z tego tytulu oraz kar umownych i
obowi¥k6w odszkodowawczych nalozonych na Udzielaj~cego zam6wienia przez NFZ lub innych platnik6w w
umowach zawartych z Udzielaj~cym zam6wienia.

4. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do Zljdania od Przyjmuj~cego zam6wienie zaplaty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych godzin pracy
z op6inieniem, zawinione przez Przyjmuj~cego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadczen lub wczesniejsze
opuszczenie Oddzialu neurologicznego, Oddzialu udarowego z pododdzialem rehabilitacji neurologicznej,
opuszczenie stanowiska bez przekazania dy:zuru nast~pnej osobie realizuj~cej zakres Umowy, kt6ra to kara
przysluguje Udzielaj~cemu zam6wienie niezalezoie od braku zaplaty za kazd~ rozpoc~~ godzin~ sp6inienia lub
niewykonywania pracy. Wysokosc kary umownej za kazd~ rozpocz~t~ godzin~ sp6inienia lub niewykonywania
pracy wynosi 50% stawki godzinowej okreslonej w ~ 8 us!. I umowy. Za szkody przekraczaj~ce wysokosc ww.
kary, Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych. W
przypadku stwierdzenia powyzszych naruszell Udzielaj~cy Zam6wienie zastrzega sobie prawo potr~cenia kary
umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturach otrzymanych od Przyjmuj~cego Zm6wienie.

~ 16
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥3ny jest do:
1) posiadania aktualnej polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej obejmuj~cej szkody b~d~ce

nast~pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczen
zdrowotnych - zgodnie z art. 25 us!. 1 pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz wymogarni Rozpor~dzenia
Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi~zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej podmiotu wykonuj~cego dzialalnosc lecznic~ (!.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z p6in. zm.),

2) utrzymywania przez caly okres obowi~ania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wartosci
ubezpieczenia okrdlonych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pk!. 1,
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3) przedlo~enia maksymalnie w terminie 7 dni od dnia zawareia niniejszej umowy zaswiadezenia lekarza medyeyny
praey dotyeZljeego uprawnien zwi'lZ'Ulyeh ze swiadezeniem uslug, w tym w zakresie wymog6w sanitamo-
epidemiologieznyeh, 0 ile nie zostalo przedlorone wraz z oferlll,

4) zgloszenia w ksi~ze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Izb~ Piel~gniarek i Polornyeh w Warszawie,
Szpitala Wolskiego jako miejsea udzielania swiadezen zdrowotnyeh oraz przedlo~enia Udzielaj~eemu zam6wienia
dokumentu potwierdzajqeego dokonanie w/w wpisu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy pod rygorem
rozwi~nia umowy, 0 ile powy~zy dokument nie zostal dol~ezony do formularza oferty.

~ 17
1. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ do zaehowania w tajemniey wszelkieh informaeji, 0 kt6ryeh powzi~1

wiadomosc przy realizaeji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnie~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalezaniu nieuezciwej konkureneji (tekst jedn. Oz.
U. z 2020 r., poz. 1913) oraz podlegaj~ oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh, zgodnie
z wymogami obowi~j~eymi u Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Udzielaj~ey zam6wienia powierza PrZY.imuj~eemu zam6wienie dane osobowe paejent6w, obejmujqee dane
wyszczeg61nione w rozporZljdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rOOlOj6w, lOkres6w
i wzor6w dokumentaeji medyeznej oraz sposobu jej przetwarzania (Oz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekstjedn. Oz. U z 2020 r., pOZ. 1398
z p6m. zm), kt6re to dane Przyjmuj~ey lOm6wienie zobowi¥uje si~ przetwarzac zgodnie z przepisami ustawy 0

oehronie danych osobowyeh.
3. Przyjmuj~ey lOm6wienie oswiadeza, u lOany jest mu fak!, i~ treSc niniejszej umowy, a w szczeg61nosei

przedmiot umowy i wysokosc wynagrOOzenia stanowi~ informaej~ publiezn~ w rozumieniu art. I us!. I ustawy
zdnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informaeji publielOej (tekst jedn. Oz. U. z 2020 I., poz. 2176.), kt6ra
podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeuniem us!. 4 ..

4. Przyjmuj~ey lOm6wienie wyraza zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w us!. 3, lOwartyeh w
niniejszej umowie dotyeZljeyeh go danyeh osobowyeh w lOkresie obejmuj~eym imi~ i nazwisko, a tatie inne dane
wymagane przez NarOOowy Fundusz Zdrowia oraz dane w lOkresie firmy.

5. Ola eel6w zwi¥anyeh z realilOej~ umowy Udzielaj~ey lOm6wienia upowarnia Przyjmuj~cego lOm6wienie do
przetwarzania danych osobowyeh paejent6w, kt6rym Przyjmuj~cy Zam6wienie udzielac b~dzie swiadezen
zdrowotnych, w lOkresie i dla cel6w zwi~nych z realizaejq zleconych niniejsZlj umow~ swiadezen zdrowotnych
oraz wymaganyeh stosownymi przepisami ustawy 0 prawaeh paejenta i RzeelOiku Prawa Paejenta, ustawy
o swiadezeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publielOych. Przetwarzanie danych osobowyeh
przez Przyjmuj~eego lOm6wienie dokonywane jest w formie papierowej oraz na spr~eie informatyeznym
nale~eym do Udzielaj~eego lOm6wienia i pOOlega przepisom reguluj~cym zasady oehrony danyeh osobowyeh i
procedurom obowi¥uj~cym u Udzielaj~cego lOm6wienia i z tego tytulu Przyjmuj~ey lOm6wienie ponosi
odpowiedzialnosc wynikaj~c~ z WW. przepis6w oraz przepis6w dotyeZljeych ochrony danych osobowyeh.
Upowarnienie do przetwarzania danyeh osobowyeh oraz Oswiadezenie podpisane przez Przyjmuj~eego
lOm6wienie stanowi~ integraln~ ez~sc umowy.

p8
1. Przyjmuj~cy lOm6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadezeIl:

a. przerwy nie przekraezaj~cej I~cznie 30 dni kalendarzowyeh w okresie obowi¥rwania umowy z lOstrzeuniem
ust. 2,

b. przerwy zwi¥anej z potwierdzonym udzialem Przyjmuj~cego lOm6wienie w szkoleniach lub kursaeh
z zastrzeuniem us!. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w us!. I wymaga zgOOyUdzielaj~cego lOm6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadczell zdrowotnyeh zgodnie

z harmonogramem przez Przyjmuj~cego lOm6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadezeli
spowodowanych chorob~, udokumentowanyeh lOswiadczeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~ey lOm6wienie
niezwlocznie powiadomi 0 rym fakeie Udzielaj~cego zam6wienia.

~19
Udzielaj~ey lOm6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~eego lOm6wienie 00 wykonywania swiadezeli
zdrowotnych, na ezas przeprowadzenia post~powania wyjasniaj~eego, w przypadku gdy do Udzielaj~cego lOm6wienia
wplynie skarga lub zastrze~enie dotyeZljee sposobu wykonywania, przez Przyjmuj~eego zam6wienie, swiadezen
zdrowotnych obj~tyeh niniejsZlj umow~, w tym zwi¥anych z prowadzeniem dokumentaeji medyelOej b~di
przekazywaniem danyeh wymaganyeh przez NFZ.

po
Umowa ulega rozwi~niu w nast~puj~eyeh przypadkach:
I) z uplywem closu, na kt6ry zostala lOwarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadezenia kazdej ze Stron z lOchowaniem 3 miesi~eznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadezenia Udzielaj~cego lOm6wienia z lOchowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z

przyczyn stanowi~cyeh naruszenie istotnych warunk6w umowy, le~cyeh po stronie Przyjmuj~cego lOm6wienie, a
dotycZljcych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadezeIl, lOw~unia ich zakresu lub ich niewlaSciwej ilosei ijakosci;
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b. nie przedstawi.ni. w ustalonym niniejsZlj umowq terminie wym.g.nych spr.wozd.JI i inform.cji;
c. uzas.dnionych skarg p.cjent6w, uzn.nych przez Udziel.jqcego zam6wieni. zgodnie z procedurami przyj~tymi

w Szpitalu Wolskim, jesli zwiqz.ane sq one z n.ruszeniem post.nowieJl niniejszej umowy lub przepis6w pr.w.
regulujqcych zas.dy wykonyw.ni. swi.dczeJl zdrowotnych;

d. w przyp.dku nie uzgodnieni. h.rmonogr.mu, 0 kt6rym mow' w ~ 2 umowy;
5) w wyniku oswi.dczeni. Udziel.jqcego zam6wieni. z zachow.niem miesi~cmego okresu wypowiedzenia, jeteli

Przyjmujqcy zam6wienie n.rusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowieni. umowy, istome dl. zapewnieni.
pr.widlowej re.lizacji przedmiotu zam6wieni •.

6) z dniem nast~pujqcym po dniu, w kt6rym nastqpilo przekroczenie w.rtosci przedmiotu umowy
7) w wyniku oswi.dczeni. Udziel.jqcego zam6wieni. z zachow.niem 3 dniowego okresu wypowiedzeni. w

przyp.dku br.ku finansowani. swi.dczeJl obj~tych umowq przez publicmego PI.tnik. (NFZ) lub zmi.ny przez
PI.tnik. zas.d fin.nsow.ni. swi.dczeJl zdrowotnych w spos6b uniemotliwi.jqcy Udziel.jqcemu zam6wienie
dotrzym.nie w.runk6w umowy.

~ 21
1. Udziel.jqcy zam6wieni. upr.wniony jest do rozwiqzani. umowy bez wypowiedzeni. ze skutkiem

n.tychmi.stowym,jeteli Przyjmujqcy zam6wienie raZllcOn.ruszyl istotne warunki umowy, tj.:
I) utr.cil pr.wo wykonywani. zawodu lub prawo to zost.lo w stosunku do niego zawieswne,
2) przeni6s1 praw. i obowiqzki wynik.jqce z niniejszej umowy n. osob~ tTzeciq bez zgody Udziel.jqcego

zam6wienia,
3) nie dotrzym.1 w.runk6w okreslonych w ~ 16 umowy,
4) rat.qco naruszyl pozost.le istotne postanowieni. niniejszej umowy.

2. Z. rat.qce n.ruszenie pozostalych istotnych postanowieJl umowy, 0 kt6rych mow. w us!. I pkt. 4 uzn.je si~
naruszeni. obowiqzk6w wynik.jqcych z ~ 3 i ~ 17 us!. 1 niniejszej umowy, kt6rego Przyjmujqcy zam6wienie nie
zaniech.1 pomimo otrzym.ni. od Udziel.jqcego zam6wieni. pisemnego wezwani. do jego zaprzestani. lub
naruszenie obowiqzk6w zwiqz.anych z bezpieczeJlstwem p.cjent6w.

p2
Udziel.jqcy zam6wieni. uprawniony jest do rozwiqzani. niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przyp.dku, w kt6rym
ulegnie rozwiqzaniu umowa zawarta przez Udzielajqcego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowi •.
Oswi.dczenie 0 rozwiqzaniu umowy w tym trybie Udzielajqcy zam6wienia zloty Przyjmujqcemu zam6wienie na
pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

~ 23
Przyjmujqcy zam6wienie upr.wniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przyp.dku rat.qcego naruszeni. postanowieJl niniejszej umowy dotycZljcych zwloki w wypI.cie
wyn.grodzenia, 0 kt6rym mow, w ~ 8 przekr.czajqcej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
Udzielajqcego zam6wieni. 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wyn.grodzenia.

p4
I. W zakresie nieuregulowanym niniejsZlj umowq m.jq zastosowanie m.in. Kodeks cywilny or.z przepisy powolane
w niniejszej umowie.

2. Realizacj~ obowiqzk6w wynikajqcych z .rt. 304' Kodeksu pracy zapewni. Przyjmujqcy zam6wienie.

ps
Umow~ sporZljdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dl. katdej ze Siron.

p6
I. Zmi.ny do umowy dokonyw.ne sq w formie pisemnego .neksu, pod rygorem niewamosci.
2. Udziel.jqcy zam6wieni. dopuszcza wprowadzenie zmi.n do umowy uzasadnionych interesem Udziel.jqcego

zam6wieni. j.ko podmiotu odpowiedzi.lnego za zapewnienie prawidlowej organizacji wykonywani. swi.dczeJl,
kt6rych potrzeb. wprow.dzenia b~dzie wynikiem zmi.n obowiqzujqcych przepis6w prawnych w tym dotycZljcych
zasad wyn.gradzania personelu medycznego.

p7
Spory powst.le n. tie re.lizacji niniejszej umowy rozp.truje Sqd powszechny, wlasciwy dla siedziby Udziel.jqcego
zam6wienia .

• niepotrzebne zostanie skre.s/one

Przyjmujqcy zamowi.nie:
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KI1UZUJI Informlcyjnl RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Og61nego Rozporntdzenia 0 Ochronie Danych (ROOO) informujemy, ie:
I) Administratorem danych osobowych Przyjmujltccgo zam6wienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyflskiej Samodzielny Publiczny Zaklad
Opieki Zdrowotnej z siedziblt przy uJ. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;
2) Administrator WY11laczyi lnspektora Ochrony Danych, z kt6rym mogll si~ Paftstwo kontaktowa~ w sprawach przetwarnmia Panstwa danych
osobowych za po~rednictwem poczty elektronic11lej: iod@wolski.med.pl;
3) Administrator ~ie przetwarzal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ROOO w zw. z art. 26 USlawy z dnia IS kwietnia 2011 r.o
dzialaln~ci leczniczej, y. przern'UZanie jest nie~dne w celu wykonania umowy, kt6rej stronll jest osoba, kt6rej dane dolycl4, lub do podj~ia
dzialafJ na t4danie osoby. kt6rej dane dotycZ40 przed zawarciem umowy orlZ przetwar.zanie jest nie~ne do wypelnienia obowi~ pra~nego
cilttltcego na administratorze;
4) Dane osobowe mop by~ udost~nione innym uprawnionym podmiotom. na podstawie przepis6w prawa, a takt.e podmiotom, z kt6rymi
administrator zawarl umow!; w zwi4Zku z realizacjll usrug na rzecz administratora (np. kancelarill prawnll. dostawClt eprogramowania, zewnl;trznym
audytorem);
S) Administrator nie zamierza przekazywa~ danych osobowych do patlstwa tneciego lub organizacji mi!;dzynarodowej;
6) Przyjmujllcy zarn6wienie rna prawo uzyskac kepi!; swoich danych osobowych w siedzibie administralora.
Dodatkowo zgodnie z an. 13 ust. 2 ROOO informujemy, ie:
I) Paftstwa dane osobowe ~Il przechowywane PT7.eZokres 10 lat ad koflca roku kalendanowego, w kt6rym umowa zastala wykonana, chyba t.e
nie~dny b~dzie dluiszy okres przetwanania np. z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) Przyjmujllccmu zam6wienie przysluguje prawo dost!;pu do trdci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwanania, a takt.e prawo
do wniesienia sprzeciwu YlObec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadz.orczego. Ij. Prezesa
Urz~du Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolnc, jednakic niez~dne do zawarcia umowy. Konsckwcncjq niepodania danych osobowych b!;dzie brak
realizacji umowy;
4) Administrator nie podcjmuje decyzji w spos6b zautomatyzowan)' w oparciu 0 dane osobowe Przyjmujllccgo zam6wienie.

podpis /'rt,}imujqcego :.onuJwienie
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Za/qcznik nr 1do umolry na udzie/anie swiadczen
zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa w Oddzia/e
neur%gicznym, Oddziale udarolrym z pododdzia/em
rehabiJitacji neur%gicznej Szpita/a Wo/skiego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PIEL~GNIARSTW A W ODDZIALE NEUROLLOGICZNYM, ODDZIALE
UDAROWYM Z PODODDZIALEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ SZPITALA

WOLSKIEGO

miesillc rok .

...................................................................................................................................
(imi~ i nazwisko Przyjmuj~cego zam6wienie)

DZIEN ODGODZINY' DO GODZINY'
SUMAGODZIN
W DANYM DNIU*

Razem
• wpis obcjrnuje wy11lczniepeine godziny lub 0,5 godz.

........••................. .......................••••••••..............•••.•••• .......•••••••............•••••••............•.......
czytelny podpis Pnyjmujllcego

zam6wienie

piec~c i podpis Piel~gniarkiOddzialowej pie~e ipodpis Piel~gniarkiNaczelnej



Za/qeznik nr 2 do umolry no udzielanie swiadezen
zdrowotnych w zakresie pielfgniarstwa w Oddziale
neurologicznym. Oddziale udarolrym z pododdzia/em
rehabilitaeji neurologicznej Szpita/a Wolskiego

MIESIF;CZNY SPRA WOZDANIE UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PIELF;GNIARSTW A W ODDZIALE NEUROLLOGICZNYM, ODDZIALE
UDAROWYM Z PODODDZIALEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ SZPITALA

WOLSKlEGO

rn iesil}c ••••••...••..•.••••.•..•.•ro k .

..................................................................................................................................................
(imic; inazwisko Przyjmuj~cego zam6wienie)

DZIEN ODGODZINY' DO GODZINY'
SUMAGODZIN
W DANYM DNIU*

Razern

* wpis obejrnuje wyl~cznie peIne godziny tub 0,5 godz.

..................................................... . - .
CZ)1elnypodpis Przyjrnujllcego

zam6wienie

pjec~(: ipodpis Piel~gniarkiOddzialowej pie~(: i podpis Piel~gniack:iNaczelnej


