
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpila/a Wo/skiego nr 140/2022

z dnia 13.06.2022 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKJ KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCII SWIADCZEN ZDROWOTNYCII

W ZAKRESIE PIELIlGNIARSTWA NA ODDZIALE ANESTEZJOLOGII 1 INTENSYWNEJ TERTAPII
SZPITALA WOLSKI EGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OG6LNE

I. Niniejsze szczeg610we warunki konkursu ofert na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
piel~gniarstwa na Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii Szpilala Wolski ego, wedlug nast~puj~eyeh
rozklad6w:
1) 12 godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 7.00 a 19.00 ; 19.00 a 7.00 dnia nast~pnego w dni powszednie a talae

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

swi~ta,
okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oeeny ofert
e) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi~ne ze sposobem przygotowania oferty i trybem ieh skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwi~anyeh z tymi ezynnosciarni.

2. W eelu prawidlowego przygotowania i zlotenia swojej oferty, oferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi
informacjami zawartyrni w "Szczeg6Jowych warunkach konkursu ofert".

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 usl. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o dzialalnosei
leczniezej (tekstjedn. Oz. U. z 2022 r., poz. 633 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, 146 usl. I, art. 147 -150,151 usl.
1,2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 usl. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz. 1285 z p6in. zm.) oraz ZllfZ'ldzenia
Oyrektora Szpitala Wolskiego Nr 140/2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na udzielanie
specjalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie piel~gniarstwa na Oddziale aneste~ologii i intensywnej
terapii Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh w
przedmiotowym zakresie, zwanego dalej lNUldzeniem.

4. Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni~cia tenninu skladania ofert, uniewainienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia tenninu
rozstrzygni~eia post~powania w przypadku konieeznosei uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh "Szczeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofert" zaslosowanie maj~
przepisy j postanowienia wskazane w pkt. 3.

6. lIekroc w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert" oraz w zal~eznikaeh do lego dokumentu jest mowa 0:
I) ofereneie - rozumie si~ przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 usl. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o

dzialalnosei leezniezej zarejestrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnosc leezniez~ w formie indywidualnej
speejal istycznej lub indywidualnej praktyki piel~gniarskiej wykonywanej w przedsi~biorstwie podmiotu
leczniczego. zgodnie z wymogami ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

2) Udzielaj~eym zam6wienia • rozumie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu oferty • rozumie si~ przez to obowi~uj~ey formularz oferty przygotowany przez Udzielaj~eego
zam6wienia, stanowi~ey zal~cznik nr 3 do ZllfZ'ldzenia wskazanego w pkl. 3 "Postanowien og6Inyeh";

4) swiadezeniach zdrowotnych • rozumie si~ przez to swiadezenia, 0 kt6ryeh mowa w art. 5 pkt. 40 Ustawy
o swiadezeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznyeh obejmuj~ee speejalistyezne
swiadczenia zdrowotne w zakresie piel~gniarstwa na Oddziale anestezjologii i intensywnej terapll wedlug
nast~puj~eyeh rozklad6w: 12 godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 7.00 a 19.00; 19.00 a 7.00 dnia nast~pnego w dni
powszednie a lakte soboty, niedziele i swi~ta lub 24 godzinnych pomi~dzy godzin~ 7.00 a 7.00 dnia
nasl~pnego w dni powszednie a lakte soboty, niedziele i swi~a, w szezeg61nosci dla os6b b~d~eyeh
~wiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oswiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publicznych; oznaezone CPV: 85141200.1,

S) umowie - rozumie si~ przez to wror umowy opracowany przez Udzielaj~cego zam6wienia, stanowii!cy
zahlcznik nr 4 do zarZlldzeniawskazanego w pkt. 3 .'postanowien og6Inych".
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Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
1. Prudmiotem post~powania konkursowego jest wykonywanie speejalistyeznyeh swiadezeIi zdrowotnyeh w

zakres;e piel~gn;a •.•twa w Oddziale anestezjologii ; intensywnej terapii wyznaezonyeh wedlug n8St~puj~eyeh
rozklad6w: 12 godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 7.00 a 19.00 ; 19.00 a 7.00 dnia nast~pnego oraz 24 godzinnyeh
pomi~dzy godzin~ 7.00 a 7.00 dnia n8St~pnego,

2. Wykonywanie swiadezeIi zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia
01 Iipea 2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

3. L~ezna szaeunkowa Iiezba godzin obj~ta zam6wieniem dla ealosci post~powania 2880.
4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostanie wybrane najkorzystniejsze oferty.

Maksymalna przewidywana Hose wybranyeh ofert zawieraj~eyeh propozyeje eenowe znajduj~ee pokrycie w
wielkosci srodk6w pruznaezonyeh na sfinansowanie przedmiotu zam6wienia wynosi 2.

5. Szczeg610we warunki wykonywania swiadezeIi okreslaj~ odpowiednie przepisy, a w szczeg61nosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh i
akty wykonaweze wydane na jej podstawie oraz postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi
oferent mote si~ zapoznae w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
1. Ofert~ sklada oferent posiadaj~ey odpowiednie kwalifikaeje i dysponuj~ey uprawnieniami do wykonywania

swiadezeIi zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem niniejszego post~powania konkursowego (wymogi formalne
oferty) ti.l~eznie spelnia nast~puj~ee warunki:

a) posiadaj~ dyplom potwierdzaj~ey uzyskanie tytulu magistra lub Iieenejata oraz prawo wykonywania
zawodu piel~gniarkil piel~gniarza oraz

b) posiada certyfikat ukonczenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielegniarstwa anestezjologicznego
i intensvwnej teraoii dis pielegniarek lub dyplom po odbyciu szkolenia specializacyjnego i uzyskanie
tyturu pielegniarki specjalisty w dziedzinie pielegniarstwa anestezjologicmego i intensywnej terapii.

2. Warunkiem uwzgl~dnienia oferty, jako spelniaj~eej wymogi formalne, jest przedlotenie przez oferenta
dokument6w pOlWierdzaj~eyeh spelnienie wymog6w, 0 kt6ryeh mowa w ust. I.

3. Oferta zlorona przez oferenta powinna bye kompletna, Horona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj¥ego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w S\VKO oraz w tresci fonnularza ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zlorenie ofert a1tematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szezeg6l0wyeh warunkaeh konkursu ofert"

na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia.
2. Liezba deklarowanyeh godzin wykonywania swiadezeIi zdrowotnyeh przez jednego oferenla miesi~eznie nie

powinna bye mniejsza nit 36 godzin.
3. Maksymalna liezba godzin wykonywania swiadezeIi przeei~tnie w miesi~eu przez jednego oferenta nie powinna

przekroezye 120 godzin.
4. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwi'!Z9ne z przygotowaniem i zloteniem oferty.
5. Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zal~ezonego wzoru wraz zal~eznikami wymienionymi w

fonnularzu oferty.
6. Oferta winna bye spo~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
7. Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki nalety spor~zie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wyl~ezeniem poj~e medyeznyeh.
8. Ofert~ oraz katd~ zjej stron podpisuje oferent osobi •• ie.
9. Strony oferty oraz miejse", w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye

dokonane jedynie poprzez przekreslenie bl~dnego zapisu i umieszczenie obok niego ezytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent mote wprowadzie zmiany lub wyeofae zloron~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlozenie nowej
oferty zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zloronej wezesniej. Wyeofanie oferty
n8St~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~eego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez
zlotenie nowej lub wyeofaniu oferty more nast~pie nie p6iniej jednak nit przed uplywem terminu skladania ofert.
Wymogi oznaezenia koperty opisane w pkt. 11 stosuje si~ odpowiednio.

11. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~eznikami nalery umieSeie w zamkni~lej kopereie opatrzonej napisem:
"Konkurs no calodobowe specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie pieirgniarstwa w OddzjaJe
anestet,jologlJ / /ntensywnej terapl/ Stl'/tala Wolsk/ego" / przeslae na adres: Szpital Wolski ul. M. Kasprzaka 17,
01.21/ Warszawa.

12. Udzielajllcy zam6wienia zastrzega, it nie jest mozliwe l,!czenie swiadczenia ustug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia oa swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem os stawie
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stosunku pracy zawartym z Udzielaj~cym zam6wienia.
13. Dferta zlozona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski lOzwi~zal umow~ na udzielanie swiadezen zdrowotnych w

zakresie obj"tym przedmiotem niniejszego post"powania w trybie natyehmiastowym z przyczyn lei'leych po
slronie oferenta . podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENT ACH ZALt\CZANYCH PRZEZ OFERENT A
I. W celu uznania, te oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi~ny jest dol~czye do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumenty, 0 kt6ryeh mowa w pkt. I niniejszego lOzdzialu, oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii

poswiadezonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.
3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedlotonych dokument6w Udzielaj~cy zam6wienia mote ~dae od

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

4. Oferent jest zobowi¥30Y do zal~czenia do formularza oferty dokument6w zwi~zanych z rejestracj~ indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej jako podmiotu wykonuj~cego dzialalnose leeznie~ - zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
J. Dfert" nalety zlotye w siedzibie Szpitala Wolski ego, Paw. 11, pok. 10 a w terminie do dnia 20.06.2022 r. do

godz. 11.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si" z Dferentami ze strony Udzielaj~cego zam6wienia uprawniona jest

Piel"gniarka Naczelna, tel. 022.38.94.876.

Rozdzial VII. TERMIN ZWIt\ZANIA OFERTt\
Dferent zwi¥30Y jest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A
1. W eelu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zam6wienia powoluje komisj" konkursow~.
2. Szezeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb post"powania okreSla "Regulamin praey Komisji

konkursowej" obowi¥uj~y na podstawie za~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie mote bye osoba podlegaj~ca wyl~czeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanych w

"Regulaminie praey komisji konkursowej".
4. W razie koniecznosci wyl~czenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt6rych mowa w Regulaminie pracy

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

b"dzie, pomimo wyl~ezeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~cy zam6wienia wskazuje nowego przewodnic~cego, jdli wyl~ezenie czlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelni~eej t" funkej".
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj" konkursow~ brak6w formalnych w zlotonej ofereie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupe!nienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach oa zewn~trll1ej
Slronie intemetowej Szpitala Wolski ego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~e nazw" (imi" i nazwisko)
oferenta, stwierdzone w areecie braki oraz ostateczny term in ich usunic;cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacjc; 0 odrzuceniu
oferty oa zewnc;trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj'lc nazwc;
(imi" i nazwisko) skladaj~cego odrzucon~ ofert" oral przyczyn" odrzucenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTW ARCIA OFERT
Otwarcie zlozonych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala KonferencY.ina
w dniu 20.06.2022 r. 0 godzinie 11.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJt\CEGO ZAMOWIENIA CENA
JEDNOSTKOWA
1. Proponowana przez Udzielajqcego zam6wienia maksymalna kwota naleinosci za jednEJ godziner wykonywania

swiadezen zdlOwotnych wynosi 60,00 zl brulto, kt6ra bez podatku VAT stanowi kwot~ netto.
2. Cena wskazana w pkt. I zostala przyj~ta w oparciu 0 wielkose srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie

swiadczen berd~cychprzedmiotem zam6wienia.
3. Dferty zawieraj~ce ceny przekraczaj~ce kwot" wskazan~ w pkt. uznaje si" za nieodpowiadajqce wymogom

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

I. Kwalifikaeje oferenta- 10%
2. Doswiadezenie. 10%
3. Cena - 60%
4. Dost~pnosc • 20%

Maksymalna Iiezba punkt6w za oeen~ oferty wynosi: 3,6 pkt.

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

• Dyplom ukOJiezenia studi6w wytszyeh potwierdzaj~ey uzyskanie tytulu magistra lub Iieenejata piel~gniarstwa
- 3 pkt.

• Dyplom po odbyciu szkolenia speejalizaeyjnego i uzyskanie tytulu piel~gniarki speejalisty w dziedzinie
piel~gniarstwa anestezjologieznego i intensywnej terapH. 2 pkt.

• ZaSwiadczenie 0 ukonczeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielc;gniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej terapii dla piel~gniarek - 1 pkt.

L~ezna ilosc punkt6w motliwyeh do uzyskania za oeen~ oferty pod wzgl~dem kwalifikaej i oferenta wynosi 6 pkt.

Ad. 2. Doswiadezenie (01)
Komisja konkursowa dokonuj,!c Deeny w ramach kryterium "Doswiadczenie" bierze pod uwagc; doswiadczenie oferenta
wynikaj~ee ze statu zawodowego zwi~nego z udzielaniem swiadezen w zakresie piel~gniarstwa. Dokonuj~e oeeny
jakosci na podstawie oswiadezenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi ad 1 do 4
kt. z odnie z nast u' C schematem:
Stat zawodowy zwiilzany z udzielaniem swiadczen w zakresie pielt;gniarstwa os Liczba punkt6w
Oddziale anestez'olo iczn m i inteRs ne'ten ii
od 0 roku - 9 lat I
10- I3lat 2
14-171at 3
o to I7Iat 4

W przypadku niepelnyeh lat kalendarzowyeh niepelne lata statu praey zao~gla si~ w d6l.

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 na Oddziale anestezjologieznym i intensywnej terapii obj~tyeh przedmiotem
zam6wienia i przyznaje oferentowi od I do 3 pkt., zgodnie z ponitszymi zaloteniarni:

PrODonowana cena brutto: Liezba ounkt6w
55,01- 60,00 I okt.
50,01 - 55,00 2okt.
45,00 - 50,00 3 okt.
Komisja konkursowa dokonuj,!c Deeoy ceny zaproponowanej przez ofcrenta nie bierze pod uwag~ ofert zawierajilcych
propozyeje eenowe nie maj~ee pokrycia w wielkosei srodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie swiadezen b~d~eyeh
przedmiotem post~powania, tj. powytej 60,00 zI brutto za I godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh.
Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe ponizej 45,00 brutto zl za jedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh
zostan~ uzoane za oferty zawieraj~ee ra4eo nisk~ een~ w slosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlega/y
odrzuceniu.
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Ad. 4. Dost~pnosc (02)
Komisja konkursowa dokonujilc oceny dostc;pnosci gwarantowanej przez oferenta, bierze pod uwagc; minimalnilliczbc;
godzin oferowanyeh przez oferenta w formularzu oferty dla Oddzialu aneste~ologieznego i intensywnej terapii,

d . 1 ze' .zgo Ole z za 0 maIm:
Minimalna ilose 20dzin w oferowanvch nrzez oferenta: Liezba ounkt6w
36 - 61 I okt.
62 - 71 2okt.
72 - 95 3 ok!.
96 - 120 4 nkt.



Ocena koncowa oferty zostanie wyliczona wg nastltPuj~cego wzoru:
WO = LpK x 10% + LpDl x 10% + LpC x 60%+ LpD2 x 20%

gdzie:
WO. ocena kOlicowa oferty
LpK .ficzba punk/ow wynikajqca z oceny kwaliftkacji oferenta
LpDJ .ficzba punk/ow wynikajqca z oceny doswiadczenia oferenta
LpC. ficzba punk/ow wynikajqca z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpD2 • ficzba punktow wynikajqca z oceny dos/~pnoSci swiadczen udzielanych przez oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKl ZAWARCIA UMOWY
I. Rozstrzygni~eie konkursu oznaeza wskazanie oferent6w wybranyeh w wyniku post~powania konkursowego

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

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofert oglasza si~ w mle)seu i terminie okreSlonym w ogloszeniu
o konkursie ofert, na tabliey ogloszen w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia oraz na zewn~trznej stronie
intemetowej Udzielaj~eego zam6wienia. podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzi~ (miejsee zamieszkania i
adres) OferentalOferent6w, kt6rzy lOstali wybrani.

3. Termin rozstrzygni~eia ofert wyznaeza si~ na dzien 20 czenvca 2022 r. 0 godzinie 13.30.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje term in

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

wyboru wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na konieeznose uwzgl~dnienia ofert spelniaj~eyeh kryteria oeeny
ofert na tym samym poziomie punktowym. Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo okreSlenia w umowaeh
zawartych w tyro oferentami takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen, kt6ra umotliwi dostosowanie warunk6w
umowy do zapotrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial X111.SRODKl ODWOLA WCZE
I. W toku post~powania konkursowego. jednakze przed rozstrzygni~ciem konkursu. oferent moze z10Zyedo komisji

konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarionej czynno~ci, w ronnie pisemnej
umotywowany protest.

2. Protest z1ozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpalruje i rozstrzyga protest w ei~gu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi

skladaj~eemu protest. Nieuwzgl~dnienie prolestu wymaga uzasadnienia.
4. Do ezasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, ehyba ze z tresei protestu wynika,

ze jest on bezzasadny.
S. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskarzon~ ezynnose.
6. Of erent, moze zloZye do Udzielaj~eego zam6wienia odwolanie dotye~ee rozstrzygni~eia konkursu w ci~gu 7 dni

od dnia ogJoszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. OdwoJanie zJorone po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. OdwoJanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwmania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasujego rozpatrzenia.
9. Srodki odwolaweze nie przysluguj~ na:

a)wyb6r trybu post~powania;
b) niedokonanie wyboru swiadczeniodawcy;
c) uniewai.nienie post~powania w sprawie zawarcia umowy 0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

Rozdz;al XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotye~ee post~powania konkursowego przeehowywane s~ w siedzibie Udzielaheego zam6wienia.
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Zalqcznilc nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrelctora Szpitala Wolslciego Nr 14012022

z dnia 13.06.2022 r.

Warszawa, dnia .

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

OFERTA

na udzielanie specjalistycznych swiadczerl zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa na Oddziale

anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Wolskiego

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specjalizaeja w zakresie .

Nr dokumentu speejalizacj i... .

Nr wpisu do rejeslru indywidualnyeh speejalistycznychl indywidualnych praktyk piel~gniarskich uzyskanego

zgodnie z wymogami ustawy 0 dzia/alnosci leczniczej .

Dala wpisu do ewidenej i dzialalnosei gospodarczej .

NIP REGON .

Nr lelefonu e-mail .

Adres zamieszkan ia .

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

przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie

piel~gniarstwa na Oddziale ancstezjologii i intensywnej tcrapii Szpitala Wolsklcgo, zgodnic z przcdmiotcm

zamowicnia wskazanym w Szczcgolowych Warunkach Konkursu Of crt, na zasadach okrdlonych we

wzorzc umowy na udziclanic swi.dczcn zdrowotnych obj~tych konkurscm.

OFERENT OSWIADCZA, It:
1. Zapozna/ si~ z tresei~ og/oszenia 0 konkursie, "Szczeg6/owymi warunkami konkursu ofert" oraz projektem

umowy i nie zg/asza zastrzeten.

2. Swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,

w miejscu wskazanym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz przy utyeiu spr~tu nale~cego do

Udzielaj~eego zam6wienia.

3. Swiadczen zdrowotnych udzielac b~dzie osobiseie.

4. Posiada aklualne ubezpieczenie odpowiedzialnosei cywilnej (DC) na minimaln~ kWOI~ gwarantowan~

w wysokosei .
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5. Oswiadeza, i1 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 le~cyeh po stronie

oferenla.

6. Deklaruje min i rna •............. .liczb~ godzin udzielania swiadczell zdrowotnyeh na Oddziale

anestezjologii i intensywnej terapii w miesi~cu.

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

udzielania swiadezell.

8. Zakres posiadanych kwalitikaeji udokumentowal zal~cznikami od nr 3a do nr .

9. Oswiadcza, i1 swiadczell zdrowotnyeh w zakresie piel~gniarslWa na oddziale anestezjologicznym

intensywnej terapii udzielal przez olaes lat..

ZALi\CZNIKl:
I. Poswiadewna kopia dokument6w zwi~zanyeh z wpisem do rejestru podmiot6w wykonuj~cyeh dzialalnost

leeznie~ w przedsi~biorstwie podmiotu leezniezego prowadzonego przez ORPiP - laL nr 1.
2. Poswiadewny aktualny wydruk z CEIDG - laL nr 2.
3. Kopie dokument6w dotye~eyeh posiadanyeh kwalitikaeji:

dyplom potwierdzaj~cy uzyskanie tytulu mgr lub lieenejata omz aktualne prawo wykonywania
zawodu piel~gniarki,
eertytikat ukollczenia kursu kwalitikaeyjnego w dziedzinie piel~gniarslWa anestezjologieznego i
intensywnej terapii dla piel~gniarek lub dyplom po odbyciu szkolenia specjalizaeyjnego i uzyskanie
tytulu piel~gniarki speejalisty w dziedzinie piel~gniarslWa anestezjologicznego i intensywnej
terapii,
oraz dodatkowo inne dokumenty pOlWierdzaj~ee kwalitikaeje i doswiadezenie zawodowe - laL nr
3a, 3b, itd.

4. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezell zdrowotnyeh w zalaesie piel~gniarstwa
wykonywanyeh z podaniem okres6w, w kt6ryeh uslugi te byly udzielane - lOL nr 4.

5. Kserokopia polisy OC lub zlozone oswiadezenie 0 przedlozeniu polisy w terminie wskazanym we wzorze
umowy - lOL nr 5.

6. ZaSwiadezenie lekarskie od lekarza medyeyny praey 0 braku przeciwwskazall do wykonywania swiadezell
zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem zarn6wienia - laL nr 6.
• niepotrzebne skrdlic

Oiwladrztnlt wykonll\'cy W zlkrcslt wypelnitnia obowl4zk6w informlCyjnych przewidzianycb w nt. 13lub art. 14 RODO
Ogwiadcl.ant, te ~ypclnilem obowi¥ki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ROOOl wobec osbb flZ)'cmych, od kt6rych dane
osobowe bezpo~rednio lub po~rednio pozyskatem w celu ubiegania si~ 0 udDelenie zam6wienia w niniejszym post~powaniu ••.

(pod pis ipieezfc oferenta)

I rozpoI'Z4dzenie Parlamentu Ew-opejskiego iRady (VE) 2016/679 z dni. 27 kwlemia 2016 r. w sprawic ochtony os6b fizycmych w zwitzku z prntwarzaniem
danych osobowych iw sprawic swobodnego przepiywu takich danych om uchylenia dytektywy 95/46/WE (ogOlne rozp0tz4dzenie 0 ochronie danych) (Dz.. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, Itt. I) .
•• W pnypadku gdy ~ykonawc. nie przeklZuje danych osobowych innych nit bezpoirednio jego dotycqcych lub zachodzi wyl.czerue slosowani. obow;~ku
inforrnacyjnego, stosownie do an. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO trdci oowi.dczenl. wykonawca nie skl.da (usuni~ie trdci o!v.-l.dc:r.enia np. przez jego
wykrdlenie).
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpilala Wolskiego nr 140/2022

z dnia 13.06.2022 r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELF;GNIARSTWA W

ODDZIALE ANESTEZJOLOGJI I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta wdniu 2022r.wWarszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim im. dr Anny Goslynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowolnej z
siedzib~ w Warszawie. adres: ul. M Kasprzaka 17. 01-211 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszen. innych
organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zak/ad6w opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru S~dowego prowadzonego przez S~d Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie, XIll Wydzia/
Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288, REGON 011035381. NIP 527-10-45-483.
reprezentowanym przez: Roberla Mazura - Dyreklora
zwanym dalej Udzielaj~cym zam6wienia

a

Panem/~ ................• prowad~cym/~ dzia/alnosc gospodarc~ pod firm~ " ". na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzia/alnosci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem: ....................................•
Wpisanym/~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc lecznic~ nr ................•
Posiadaj~cym/~ NIP i REGON ........................• PWz .
Zwanym/~ dalej Przyjmuj~cym zam6wienie

I~cznie zwanych Slronami

Przyjmujqcy zam6wienie zoslal wybrany w wyniku konkursu olert na udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych przez podmioty okreSlone w arl. 26 ust. I uSlawy z dnia 15 kwielnia 20 I J r. 0 dzialalnosci leczniczej (teksl
jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.633 z p6in. zm.J.

~ 1
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa

w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach wynikaj~eyeh z harmonogramu. 0 kt6rym mowa w S 2
i S 9 usl. 1 wyznaczonych wedlug nast~puj~cych rozk/ad6w:
I) 12 godzinnych pomi~dzy godzin~ 7.00 a 19.00 ; 19.00 a 7.00 dnia nast~pnego w dni powszednie a takze

soboty. niedziele i swi~ta lub
2) 24 godzinnych pomi~dzy godzin~ 7.00 a 7.00 dnia nast~pnego w dni powszednie a tak2e soboty. niedziele i

swi~ta.
w eyklach trwaj~cyeh nie dluzej niz 24 koIejne godziny. zwanyeh daIej swiadczeniami zdrowotnymi, dla paejent6w
Szpitala Wolskiego w szczeg61nosci dla os6b b~d~eych swiadczeniobioreami w rozumieniu przepis6w ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznyeh.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~je si~ do udzielania speejalistyemych swiadczerl zdrowotnyeh w zakresie
piel~gniarstwa na Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Wolskiego, w i10sci godzin. 0 kt6rej mowa
w S 9 usl. I niniejszej umowy.

P
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do udzielania swiadczen. 0 kt6rych mowa w S I w dniaeh i godzinach

okreslanyeh w harmonogramie, kt6rego wz6r stanowi Za/~cznik or I do niniejszej umowy, spor~dzanym na
okresy miesi~eme w formie pisemnej, uzgodnionym z Piel~gniark~ Oddzia/ow~ Oddzialu anestezjologii
i intensywnej terapii lub inn~ osob~ wskazan~ przez Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Harmonogramy. 0 kt6rych mowa w USI. 1 podlegaj~ kazdorazowo zatwierdzeniu przez Naczeln~ Piel~gniark~,
przed rozpocz~ciem miesi~ca kt6rego dotyc~.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do wykonania swiadczen zdrowotnyeh. 0 kt6rych mowa w S 1 nIn,e)szej
umowy i oswiadcza, iz wykonywac je b~dzie z zachowaniem naleZylej starannosci. zgodnie z posiadan~ wied~
medyczn~ i standardami post~powania obowi¥uj~cymi w zakresie piel~gniarstwa na zasadach wynikaj~cyeh z ustawy
o zawodaeh piel~gniarki i p%znej (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 479 z p6zn. zm.). ustawy 0 dzia/alnosci lecmiczej
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., pOZ. 633 z p6zn. zm.). ustawy 0 swiadczeniaeh opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodk6w publiemyeh (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r.• pOZ. 1285 z p6zn. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeezniku Praw
Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z p6zn. zm.). i innyeh przepis6w reguluj~cych zasady udzielania swiadezerl
zdrowotnych w podmiotach leezniczyeh nie b~d~cych przedsi~biorearni omz ustawy 0 ochronie danych oso~
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(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6in. zm.) i innych przepis6w reguluj~cych zasady wykonywania zawodu
lekarza oraz udzielania swiadczetl 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 anestezjologii i intensywnej terapii przy uZyciu
sprz,tu medycznego oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu znana! z kt6rymi zostal zapoznany przez
Udzielaj~cego zam6wienia najp6iniej w dniu rozpocz~ia udzielania swiadczetl*, stanowi~cych wlasnose
Udzielaj~cego zam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczetl
obj~tych niniejs~ umow~.

sprz~tu
w celach

Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do korzystania z pomieszczetl oraz
i aparatury medycznej, naletltcych do Udzielaj~cego zam6wienia, zgodnie z ich przemaczeniem i
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medycznego naletltcego do
Udzielaj~cego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialatl zawinionych przez Przyjmuj~cego zam6wienie.

4. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~je si~ do wykonywania swiadczetl medycmych do chwili przekazania
obowi~k6w wynikaj~cych z umowy innemu pracownikowi medycznemu przejmuj~cemu dyzur.

2.

~5
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia 2022 r. do dnia 2022 r.

~6
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadczetl 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 tltdanie Udzielaj~cego zam6wienia Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~y jest do przedstawienia dokument6w
wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczetl 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~biorcami oraz przepisami i zasadami obowi~uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia, w tym z uZyciem systemu
informatycmego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~cymi procedur zwi~nych z ochron~ danych osobowych.

~8
I. Za udzielanie swiadczetl okreslonych w 9 I Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~cznie

w kwocie stanowi~cej iloczyn wykonanej - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w 9 10 -
Iiczby godzin udzielania swiadczetl przez stawk~ za jedn~ godzin~ w wysokosci zl brutto (slownie:
........................................... ).

2. Naleznosci 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 9 10. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu omaczona prezentat~ Kaneelarii Gl6wnej Szpitala Wolskiego.

3. Naleznose za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6wienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzietl zaplaty uznaje si~ dzietl obci~enia rachunku bankowego
Udzielaj~cego zam6wienia.

I.

2.

3.

4.

~9
Minimalna ilose godzin udzielania swiadczetl, 0 kt6rych mowa w ~ I usl. 2, zgodnie z ofert~ zlozon~
w post~powaniu konkursowym, wynosi godzin w miesi~cu. Maksymalna ilose godzin udzielania
swiadczetl, 0 kt6rych mowa w ~ I usl. 2, zgodnie z ofert~ zlozon~ w post~powaniu konkursowym, wynosi .
godzin w miesi~cu. Rozklad godzin ustala Udzielajqcy zamowienie w oparciu 0 postanowienia zawarte w ~ I.

l~czna szaeunkowa wartose umowy wynosi zl brutto (slownie: )
w okresie jej trwania.

Wynikaj~ce z usl. I zapotrzebowanie na minimaln~ ilose zakontraktowanych godzin przemaczonych na
realizacj~ przedmiotu umowy moze ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania
kom6rki organizacyjnej Szpitala Wolskiego, w kt6rej realizowane s~ swiadczenia b~d:! zmniejszeniem srodk6w
finansowych uzyskanych od NFZ lub innych platnik6w. Zmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym
na okresy miesi~czne i nie wymaga spo~dzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Udzielaj~cy zam6wienia moze powierzye Przyjmuj~cemu zam6wienie wi~ks~ ilose swiadczetl obj~tych niniejsi./l
umow~ skutkuj~cych przekroczeniem I~cznej szacunkowej wartosci umowy wskazanej w usl. 2, w ramace~
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srodk6w pieni~tnych przemaczonych na ich sfinansowanie, pochodZljcych z NFZ lub od innych platnik6w,
jednak nie wi~cej nit 0 30%.

~ 10
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jest do skladania miesi~cmych sprawozdan z liczby godzin realizacji

przedmiotu umowy wg wzorn stanowi~cego zal~cmik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w usl. 1 skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po ich
zatwierdzeniu. Sprawozdania, po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza Piel~gniarka Oddzialowa
Oddzialu anestezjologii i intensywnej terapii oraz Naczelna Piel~gniarka lub inna osoba wskazana przez
Udzielaj~cego zam6wienia.

~11
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do:

1) 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¥ku z niniejsZlj
umow~ i realizacji pozostalych obowi¥k6w dotycZljcych identyfikator6w okreSlonych w aktach
wewn~trmych Szpitala Wolskiego,

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

~12
Przyjmuj~cy zam6wienie nie moie 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:
I) obslug~ lekarsk~ oraz administracyjn~ i gospodarcZlj w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej

umowy,
2) szkolenie BHP w lOkresie wymaganym przepisami ustawy Prawo atomowe oraz wymagan~ ochron~ radiologicm~

m.in. wyposaienie w srodki ochrony radiologicmej, dozymetry itp.

~ 14
Przy realizacji lOdal\ obj~tych niniejsz~ umow~ Przyjmuj~cy lOm6wienie zobowi¥MY jest do wsp6lpracy
z personelem medycmym lOtrudnianym przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 15
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponosZlj odpowiedzialnosc solidarn~.
2. Przyjmuj~cy lOm6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn leZljcych po jego stronic,

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

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

3. Udzielaj~cy lOm6wienia uprawniony jest do Zljdania od Przyjmuj~cego lOm6wienie pokrycia szkody wyrZljdzonej
niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego lOm6wienie niniejszej umowy, w lym
m.in. koszt6w swiadczen nieplaconych przez NFZ lub innych platnik6w z tego tytulu omz kar umownych i
obowi¥k6w odszkodowawczych nalozonych na Udzielaj~cego lOm6wienia przez NFZ lub innych platnik6w w
umowach zawartych z Udzielaj~cym lOm6wienia.

4. Udzielaj~cy lOm6wienia uprawniony jest do t~dania od Przyjmuj~cego lOm6wienie zaplaty kary umownej lo
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. lo rozpoczynanie wyznaczonych godzin pracy
z op6i.nieniem, zawinione przez Przyjmujqcego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadczen lub wczesniejsze
opuszczenie Oddzialu anestezjologii i intensywnej terapii, opuszczenie stanowiska bez przekazania dyturu
nast~pnej osobie realizujqcej zakres Umowy, kt6ra to kara przysluguje Udzielaj~cemu zam6wienie niezaletnie od
braku zaplaty za kazd~ rozpocz~U! godzin~ sp6i.nienia lub niewykonywania pracy. Wysokosc kary umownej lo
kazd~ rozpoc~t~ godzin~ sp6i.nienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki godzinowej okreslonej w ~ 8
ust. 1 umowy. Za szkody przekraclOj~ce wysokosc ww. kary, Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do
dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych. W przypadku stwierdzenia powyzszych naruszen Udzielaj~cy
Zam6wienie zastrzega sobie prawo potr~cenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturach
otrzymanych od Przyjmuj~cego Zm6wienie.

p6
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥MY jest do:
I) zloienie aktualnej polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj~cej szkody b~d~ce

nast~pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem lOniechania udzielania swiadczen
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zdrowotnych - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz wymogami RozporZ'!dzenia
Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej podmiolU wykonujqcego dzialalnose lecznicZ'! (I.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z p6tn. zm.).

2) utrzymywania przez caly okres obowiqzywania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz wartosci
ubezpieczenia okreSionych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pkt. I,

3) posiadania z",wiadczenia lekarza medycyny pracy dotycZ'!cego uprawnien zwiqzanych ze swiadczeniem uslug i w
tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologicznych,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Ok"gowq Izb~ Piel,gniarek i Polotnych w Warszawie,
Szpitala Wolski ego jako miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych oraz przedlotenia Udzielajqcemu zam6wienia
dokumentu potwierdzajqcego dokonanie w/w wpisu w terminie 7 dni 00 dnia podpisania niniejszej umowy pod
rygorem rozwiqzania umowy, 0 ile powytszy dokument nie zostal dolqczony do formularza oferty.

~17
1. Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych powziql

wiadomose przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowiq tajemnic~ przedsi,biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1013)
oraz pOOlegajq ochronie w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych, zgodnie z wymogami
obowiqzujqcymi u Udzielajqcego zam6wienia.

2. Udzielajqcy zam6wienia powierza Przyjmujqcemu zam6wienie dane osobowe pacjent6w, obejmujqce dane
wyszczeg61nione w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzaj6w, zakres6w i wzor6w
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz ustawy 0 swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze srOOk6w publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2021 1" poz. 1285 z p6tn. zm),
kt6re to dane Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si, przetwarzae zgodnie z przepisarni ustawy 0 ochronie
danych osobowych.

3. Przyjmujqcy zam6wienie oswiadcza, to znany jest mu fakt, it treSe niniejszej umowy, a w szczeg61nosci przedmiot
umowy i wysokose wynagrodzenia stanowiq informacj, publicznq w rozumieniu art. I usl. I ustawy z dnia 6
wezeSnia 2001 I, 0 dost,pie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 1" poz. 902 z p6tn. zm.), kt6ra
podlega udost,pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeteniem usl. 4.

4. Przyjmujqcy zam6wienie wyrata zgod~ na udost,pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w ust. 3, zawartych w
niniejszej umowie dotycZ'!cych go danych osobowych w zakresie obejmujqcym imi, i nazwisko, a takte inne dane
wymagane przez NarOOowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

5. Dla cel6w zwiqzanych z realizacjq umowy Udzielajqcy zam6wienia upowatnia Przyjmujqcego zam6wienie do
przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmujqcy zam6wienie udzielae b,dzie swiadczen
zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwiqzanych z realizacjq zleconych niniejsZ'! umowq swiadczen zdrowotnych
oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych. Przetwarzanie danych osobowych
przez Przyjmujqcego zam6wienie dokonywane jest w formie papierowej oraz w formie elektronicznejsprz<;cie
informatycznym naletqcym do Udzielajqcego zam6wienia i podlega przepisom regulujqcym zasady ochrony danych
osobowych i procedurom obowiqzujqcym u Udzielajqcego zam6wienia i z tego tytulu Przyjmujqcy zam6wienie
ponosi odpowiedzialnose wynikajqcq z ww. przepis6w oraz przepis6w dotycZ'!cych ochrony danych osobowych.
Upowatnienie do przetwarzania danych osobowych oraz Oswiadczenie pOOpisane przez Przyjmujqcego
zam6wienie stanowiq integralnq cz,se umowy.

p8
I. Przyjmujqcy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczen:

a. przerwy nie przekraczajqcej Iqcznie 20 dni kalendarzowych w okresie obowiqzywania umowy z zastrzetoniem
ust. 2,

b. przerwy zwiqzanej z potwierdzonym udzialem Przyjmujqcego zam6wienie w szkoleniach lub kursach
z zastrze2.eniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w usl. I wymaga zgody Udzielajqcego zam6wienia.
3. Nie stanowi nacuszenia wacunk6w umowy nie udzielanie swiadczen zdrowotnych zgodnie

z harmonogramem przez Przyjmujqcego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczen
spowodowanych chorobq, udokumentowanych zaSwiadczeniem lekarskim, 0 ile Przyjmujqcy zam6wienie
niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajqcego zam6wienia.

~ 19
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do odsuni,cia Przyjmujqcego zam6wienie od wykonywania swiadczeJi
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post,powania wyjasniajqcego, w przypadku gdy do Udzielajqcego zam6wienia
wplynie skarga lub zastrzetenie dotycZ'!ce sposobu wykonywania, przez Przyjmujqcego zam6wienie, swiadczeJi
zdrowotnych obj,tych niniejsZ'! umowq, w tym zwiqzanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej bqdi
przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

po
Umowa ulega rozwiqzaniu w nast,pujqcych przypadkach:
1) z uplywem czasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia katdej ze Stron z zachowaniem 3 miesi,cznego okresu wypowiedzenia,
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4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z
przyczyn stanowi~cych naruszenie iSlolnych warunk6w umowy, lei.qcych po stronie Przyjmuj~cego zam6wienie, a
dotyc~cych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~tenia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci i jakoSci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umow~ terminie wymaganych sprawozdall i informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielaj~cego zam6wienia zgodnie z procedurami przyj~tymi

w Szpitalu Wolskim,jesli zwi~e s~ one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub przepis6w prawa
reguluj~cych zasady wykonywania swiadczen zdrowolnych;

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kl6rym mowa w 9 2 umowy;
e. z dniem nast~puj~cym po dniu, w kt6rym nast~pilo przekroczenie wanosci przedmiotu umowy.

5) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia, jete Ii
Przyjmuj~cy zam6wienie narusza inne nit wskazane w pkt. 4) poslanowienia umowy, istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizacji przedmiotu zam6wienia.

6) z dniem wyczerpania wanosci umowy 0 kl6rej mowa w 9 9 ust. 2 Umowy.
7) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zarn6wienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku

braku finansowania swiadczen obj~tych umo~ przez publicznego platnika (NFZ) lub zmiany przez Platnika zasad
finansowania swiadczen zdrowolnych w spos6b uniemotliwiaj~cy Udzielaj~cemu zam6wienie dotrzymanie
warunk6w umowy.

pi
1. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zania umowy bez wypowiedzenia ze skulkiem

natychmiaslowym,jeteli Przyjmuj~cy zam6wienie raz~co naruszyl istome warunki umowy, lj.:
1) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowi¥ki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielaj~cego

zam6wienia,
3) nie dOlrzymal warunk6w okr.slonych w 9 16 umowy,
4) rai.qco naruszyl pozostale islotne postanowienia niniejszej umowy.

2. za rai.qce naruszenie pozostalych istomych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w ust. I pkt. 4 uznaje si~
naruszenia obowi¥k6w wynikaj~cych z 9 3 i 9 17 ust. 1 niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~y zam6wienie nie
zaniechal pomimo olrzymania od Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub
naruszenie obowi~zk6w zwi~anych z bezpieczenstwem pacjent6w.

~ 22
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie rozwi~niu umowa zawaMa przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 rozwi~zaniu umowy w tym trybie Udzielaj~cy zam6wienia zloiy Przyjmuj~cemu zam6wienie na
pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

~ 23
Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku raz~cego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyc~cych zwloki w wyplacie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w 9 8 przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
Udzielaj~cego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wypIacie w/w wynagrodzenia.p4
I. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umow~ maj~ zaslosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane
w niniejszej umowie.

2. Realizacj~ obowi~k6w wynikaj~cych zan. 304' Kodeksu pracy zapewnia PrZY.imuj~cyzam6wienie.

pS
Umow~ spo~dzono w dw6chjednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

~ 26
I. Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewainosci.

2. Udzielaj~cy zam6wienia dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy uzasadnionych interesem Udzielaj~cego
zam6wienia jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie prawidlowej organizacji wykonywania swiadczen,
kt6rych potrzeba wprowadzenia b~dzie wynikiem zmian obowi~uj~cych przepis6w prawnych w tym dotyc~cych
zasad wynagradzania personelu medycznego.

p7
Spory powstale na tIe realizacji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszechny, wlasciwy dla siedziby Udzielaj~cego
zam6wienia.

* niepotrzebne zos/an;e slcre1lone

Przyjmujqcy zamowienie:
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Klauzula inrormacyjna RODO
Zgodnic z an. 13 ust. IOg61nego Rozpol74dzenia 0 Ochronic Danych (RODO) informujcmy, le:
I) Administratorem danych osobowych Przyjmuj~cego zam6v.ienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyflskiej Samodzielny Publiczny Zaklad
Opieki Zdrowotnej z siedzib4 przy ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych, z kt6rym moglt si~ Pailstwo kontaktowac w sprawach prz.etwanania Panstwa danych
osobowych za po~rcdnietWem poczty elektronicznej: iod@wolski.med.pl;
3) Administrator ~zie przetwarzal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) ROOO w zw. z art. 26 Ustawy z dnia IS kwietnia 2011 r.o
dzialalnoSci Jeczniczej, g. przetwarzanie jest nie~dne w celu wykonania umowy, kt6rcj stron4 jest osoba. kt6rcj dane dotyCJ..4, lub do podj~ia
dzjalail na tqclanie osoby, kt6rej danc dotycl4. przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezb~dne do wypelnienia obov.i¥-ku prawnego
ci42.4cego na administratorze;
4) DllRe osobowe mOM bye udostwnione innym uprawnionym podmiotom, na podstav.ie przepis6w prawa. a tak1e podmiotom. z kt6rymi
administrator zawarl umo~ w zv.i4Zku z realizacj_ uslug na rzecz administratora (np. kancclari4 prav.TI4. dostawc4 oprogramowania, zCVolwtrlllym
audytorem);
S) Administrator nie zamierza przekazywac danych osobowych do paflstwa trzeciego lub organi7,.8cji mi~dlynarodowej;
6) Przyjmuj4cy zam6wienie rna prawo uzyskae kopi~ swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 us!. 2 ROOO infonnujemy, te:
I) paflstwa dane osobowe bC;d_przechowywanc przez okres to lat od konca roku kalendarzowego. w kt6rym umowa zostala wykonana.. chyba te
nie~dny ~dzie dlut5zy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzcnie roszczen.
2) Przyjmuj_cemu zam6wienie przyshJguje prawo dost~pu do tre~ci swoich danych, ich sproslowania lub ograniczenia przetwarzania, a taku prawo
do wniesienia sprzeci"'ll wobec przetwlll'1JlJ1ia. prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa
Urz~du Ochrony Danych Osobov.ych;
3) Podanie danych osobo~chjest dobrowolne,jednakt.e niel~dne do zawarcia umowy. Konsekwencj4 niepodania danych osobowych ~dzie brak
realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomaryzowany w oparciu 0 dane osobowe PJZY.imuj_ccgo zam6wienie.

podpis P",jmuJqct!/{o ZJlmOwienie
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Za/qcznik nr J do umo,",yna udzielanie swiadczen
zdrowotnych w zakresie pie/~gniars1Wa na Oddziale
anestezj%gii i intensywnej terapii Szpitala Wo/skiego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PIEL~GNIARSTW A W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I

INTENSYWNEJ TERAPII SZPIT ALA WOLSKIEGO

miesillc •.•..••..........•..•... rok ........•....•..........•......•..•••..

...................................................................................................................................
(imit; i nazwisko Przyjmuj'lcego zarn6wienie)

DZIEN ODGODZINY' DO GODZINY'
SUMAGODZIN
W DANYM DNIU*

Razem
* wpis obejmuje wylllcznie peine godziny lub 0,5 godz.

cZ}1elny podpis Przyjmujqcego

zam6wienie

piec~c i podpis Piel~g.niarkiOddzialowej piec~c i podpis Piel~gniarkiNaczelnej



Zalqcznik nr 2 do umowy fUl udzie/anie swiadczen
zdrowotnych w zakresie pielrgniarstwa na Oddziale
anestezjologii j intensywnej terapii Szpitala Wolskiego

MIESI~CZNY SPRA WOZDANIE UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PIEL~GNIARSTW A W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I

INTENSYWNEJ TERAPII SZPIT ALA WOLSKIEGO
m ies ilie .••..•....•..•..•...•... ro k .

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

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

Razem
• wpis obejmuje \vylllcznie peIne godziny lub 0,5 godz.

CZ)1elny podpis PrzyjrnujjJccgo
zam6 .•.•.ienie

piec~c i podpis Piel~gniarkiOddzialowej piec~c i podpis Piel~gniar1dNaczelnej


