
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr /42/2022

z dnia /5.06.2022 r.

SZCZEG6LOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCII

W ZAKRESIE PIELF;GNIARSTWA NA BLOKU OPERACYJNYI\I SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POST ANOWIENIA OGOLNE

I. Niniejsze szezegolowe warunki konkursu ofen na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
piel,gniarstwa na Bloku Operaeyjnym Szpitala Wolskiego. wedlug nast,pujqeyeh rozk/adow:
I) 12 godzinnyeh pomi,dzy godzinq 7.00 a 19.00 : 19.00 a 7.00 dnia nast,pnego w dni powszednie a tak!e

soboty, niedziele i swi,ta lub,
2) 24 godzinnyeh pomi,dzy godzinq 7.00 a 7.00 dnia nast,pnego w dni powszednie a tak!e soboty, niedziele i

swi,ta.
okreslajq m. in.:
a) przedmiot konkursu ofen
b) kryteria oeeny ofen
c) warunki wymagane od oferentow w tym zwiqzane ze sposobem przygotowania ofeny i trybem ieh skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protestow oraz odwolan zwiqzanyeh z tymi ezynnoseiami.

2. W eelu prawid/owego przygotowania i zlo!enia swojej ofeny, oferent winien zapoznac si, ze wszystkimi
informaejami zawanymi w "Szczeg%wyeh warunkaeh konkursu ofen".

3. Konkurs ofen prowadzony jest na podstawie an. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzia/alnosei
leezniezej (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., po". 633 z poin. zm.), an. 140, an. 141. 146 us!. I. an. 147 - ISO, 151 us!.
1,2 i 4 - 6, an. 152, 153 ian. 154 us!. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowolnej
finansowanyeh ze srodkow publieznyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.• po". 1285 z poin. zm.) omz zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 142/2022 z dnia 15.06.2022 r. w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie
speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie piel,gniarstwa na Bloku Operaeyjnym Szpitala Wolskiego
oraz przeprowadzenia konkursu ofert oa wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie,
zwanego dalej zarzqdzeniem.

4. Udzielajqey zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed lerminem sk/adania ofen,
przesuni~cia lenni"u skladania ofert, uniewai:nienia post~powanja konkursowego oraz przesunirycia lenni"u
rozstrzygni,cia posl,powania w przypadku konieeznosei uzupelnienia dokumentow przez oferenta.

5. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh "Szczegolowyeh Warunkaeh Konkursu Ofen" zastosowanie majq
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

6. I1ekroc w ttSzczeg6lowych warunkach konkursu orcrt" oraz w z.ah~cznikachdo lego dokumentu jest mowa 0:
I) oferencie. rozumie si, przez to podmiot. 0 ktorym mowa an. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o

dzialalnosci leezniezej zarejestrowany jako podmiol wykonujqey dzia/alnosc leezniezq w formie indywidualnej
speejalistyeznej lub indywidualnej praktyki piel,gniarskiej wykonywanej w przedsi,biorstwie podmiotu
leczniczego. zgodnie z wymogami ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

2) Udzielajqcym zamow;enia • rozumie si, przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny
Publiezny Zak/ad Opieki Zdrowotnej;

3) formularzu ofert). - rozumie si, przez to obowiqzujqey formularz ofeny przygotowany przez Udzielajqeego
zamowienia., stanowi'lcy zal~czDik Dr 3 do zar~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych";

4) swiadczeniach zdrowotn)'ch - rozumie si, przez 10 swiadezenia, 0 ktoryeh mowa wan. 5 pkt. 40 Ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh obejmujqee speejalistyezne
swiadezenia zdrowotne w zakresie pielo;gniarstwa na Bloku Operaeyjnym wed/ug nast,pujqeyeh rozk/adow:
12 godzinnyeh pomi,dzy godzinq 7.00 a 19.00 ; 19.00 a 7.00 dnia nast,pnego w dni powszednie a lakze
soboty, niedziele i swi,ta lub 24 godzinnych pomi,dzy godzinq 7.00 a 7.00 dnia nast,pnego w dni powszednie
a tak1e soboty, niedziele i swi,ta, w szezegolnosei dla osob b,dqeyeh swiadezeniobioreami w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publicznyeh;
oznaezone CPY: 85141200 -I,

5) umow;e - rozumie si, przez to wz6r umowy opraeowany przez Udzielajqeego zamowienia, stanowiqey
zal~cznik nr 4 do zarzqrlzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien ogolnyeh".
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Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTF;POWANIA KONKURSOWEGO
I. Przedmiotem post~powania konkursowego jest wykonywanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w

zakresie piel~gniarslwa na Sioku Operaeyjnym wyznaezonyeh wedlug nast~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 nastc;pnego,

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

3. L~ezna szaeunkowa liezba godzin obj~ta zam6wieniem dla ealosei post~powania 1440.
4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostanie wybrane najkorzystniejsze oferty.

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

5. Szezeg610we warunki wykonywania swiadezen okreSlaj~ odpowiednie przepisy. a w szezeg61nosei przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniach opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh i
akty wykonaweze wydane na jej podstawie oraz postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski. z kt6rymi
ofere"t moze siC;zapoznac w siedzibie Udzielajl:(cego zam6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
I. Ofert~ skIada oferent posiadaj~ey odpowiednie kwalifikacje i dysponuj~ey uprawnieniami do wykonywania

swiadezen zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem niniejszego post~powania konkursowego (wymogi formalne
oferty) tj. I~eznie spelnia nast~puj~ee warunki:

a) posiadaj~ dyplom potwierdzaj~ey uzyskanie tytulu magistra lub lieenejata oraz prawo wykonywania
zawodu piel~gniarki/ piel~gniarza oraz

b) rna udokumentowane minimum 0,5 roezne doswiadezenie w udzielaniu swiadezen zdrowotnyeh na bloku
operacyjnym.

2. \Varunki~m uwzgllfdnicnia oferty. jako spelniaj~cc.i wymogi forrnalne. jest przedlozenic przcl oferenta
dokumenHlw potwierdz.1:.i,!-cych spdnienie wymogo\'.'. 0 ktorych mowa w ust. I.

3. Oferta zlowna przez oferenta powinna bye kompletna, zloiona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh
SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadezenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresei formularza ofertowego.

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

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okr.slonymi w "Szezeg6l0wych warunkaeh konkursu ofert"

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

powinna bye mniejsza nii 36 godzin.
3. Maksymalna liezba godzin wykonywania swiadezen przeci~tnie w miesi~eu przez jednego oferent. nie powinna

przekroezye 120 godzin.
4. Oferenci ponos~ wszelkie koszty zwi~ne z przygotowaniem i zloieniem oferty.
5. Ofert~ stanowi wype1niony formul.rz oferty wg zal~ezonego wzoru wraz zal~cznikami wymienionymi w

formularzu oferty.
6. Ofert. winn. bye spo~dzon. w spos6b przejrzysty i ezytelny.
7. Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki n.leiy spo~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueeni. oferty,

z wyl~ezeniem poj~e medyeznyeh.
8. Ofert~ oraz kaid~ zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
9. Strony oferty oraz miejsea. w kt6ryeh naniesione zostaly popr.wki, podpisuje oferenl. Poprawki mog~ bye

dokonane jedynie poprzez przekrdlenie blerdnego zapisu i umieszczenie oOOk niego czytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent moie wprowadzie zmiany lub wyeofae zloion~ofert~. 2m ian. oferty nast~puje poprzez zloienie nowej
oferty zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zloionej wez.sniej. Wyeofanie oferty
nastt;puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~cego zam6wienia 0 tyro fakcie. Zmiana oferty poprzez
zloienie nowej lub wyeofaniu oferty moie nast~pie nie p6iniej jednak nii przed uplywem terminu skladania ofert.
Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. II stosuje si~ odpowiednio.

II. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~eznik.mi naleiy umieseie w zamkni~tej kopereie opatrzonej napisem:
l,Konkurs na calodobowe specjaJistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie pielrgniarstwa na Bloku
Operacyjnym Szpilala Wolskiego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. M. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa.

12. Udzielajllcy zam6wienia zastrzega, it niejest motliwe lllczenie swiadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia na swiadczenie zrlrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie

stosunku praey zawartym z Udzielaj~eym zam6wienia. rA-
13. Oferta zlowna przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski rozwi~1 umow~ na udzielanie swiadezen zdrowotny w
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zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn le",eyeh po
stronie oferenta - podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACII ZALr\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. W eelu uzoania, i.e ofetta spelnia wymagane warunki, oferent zobowiljZ3ny jest dol~ezye do ofetty dokumenty

wskazane w formularzu ofetty.
2. Ookumenty. 0 kt6ryeh mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu. oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii

poswiadezonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.
3. W eelu sprawdzenia autentyeznosei przedlozonyeh dokument6w Udzielaj~ey zam6wienia moze za",dae od

oferenta przedstawienia orygina!u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. gdy kserokopia dokumentu jest
nieezytelna lub budzi w~tpliwosei co do jej prawdziwosei.

4. Oferent jest zobowi~y do zal~ezenia do formularza ofetty dokument6w zwiljZ3nyeh z rejeslraej~ indywidualnej
speejalistyeznej praklyki lekarskiej jako podmiotu wykonuj~eego dzialalnose leeznie~ • zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei leezniezej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofett~ nalezy zlozye w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. 10 a w terminie do dnia 21.06.2022 r. do

godz. 10,00,
2. Do bezposredniego kontaklowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~eego zam6wienia uprawniona jest

Piel~gniarka Naezelna, tel. 022.38.94-876.

Rozdzial VII. TERMIN ZWlr\ZANIA OFERT r\
Oferent zwiljZ3ny jest ofett~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofett.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOWA
I. W eelu przeprowadzenia konkursu ofett Udzielaj~ey zam6wienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szezeg610we zasady praey komisji konkursowej i tryb post~powania okreSia "Regulamin praey Komisji

konkursowej" obowi¥uj~ey na podslawie ~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inyeh".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegaj~ea wyl~ezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanyeh w

"Regulaminie praey komisji konkursowej".
4. W razie konieeznosei wyl~ezenia ezlonka komisji konkursowej z przyezyn, 0 kt6ryeh mowa w Regulaminie praey

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

b~dzie, pomimo wyl~ezeniajej ez!onka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje nowego przewodnie~eego, jeSH wyl~ezenie ezlonka komisji konkursowej

dotyezy osoby pelni~eej t~ funkej~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brak6w formalnyeh w zlownej ofereie. Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupclnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach oa zewn'ttrznej
stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www,wolski.med,pl podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta, stwierdzone W ofercie braki oraz ostateczny termin ich usunic;cia.

8. W przypadku odrzueenia ofetty z przyezyn formalnyeh Komisja konkursowa zamieszeza informaej~ 0 odrzueeniu
ofetty na zewn~trznej stronie intemetowej Szpilala Wolskiego pod adresem www.wol.ki.med.pl wskazuj~e nazw~
(imi~ i nazwisko) skladaj~eego odrzueon~ ofett~ oraz przyezyn~ odrzueenia ofetty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwareie zlownyeh ofett nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konfereneyjna
w dniu 21.06.2022 r. 0 godzinie 10.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJr\CEGO ZAMOWIENIA CENA
JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielaj~eego zam6wienia maksymalna kwota naleinosei za jedn~ godzin~ wykonywania

swiadezen zdrowotnyeh wynosi 60,00 zl brulto, kt6ra bez podatku VAT stanowi kwot~ netto.
2. Cena wskazana w pkt. I zastala przyjc;taW oparciu 0 wielkosc srodk6w przeznaczonych oa sfinansowanie

swiadezen b~d~eyeh przedmiotem zam6wienia.
3. Ofetty zawieraj~ee eeny przekraezaj~ee kwot~ wskazan~ w pkt. I uznaje si~ za nieodpowiadaj~ee wymogom

formalnym i podlegaj~ee odrzueeniu.

Strona 3 z 5

http://www.wol.ki.med.pl


Liezba punkt6w

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

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oeeny

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

Maksymalna liezba punkt6w za oeen~ oferty wynosi: 3,9 pkt.

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

• Dyplom ukonezenia studi6w wyzszyeh potwierdzaj~ey uzyskanie tytulu magistra lub lieenejata piel~gniarstwa
• 2 pkt.

• ZaSwiadczenie dokumentuj~ce minimum 0,5 roczne doswiadczenie w udzielaniu swiadczen zdrowotnych oa
bloku operaeyjnym • I pkt.

L~ezna ilosc punkt6w motliwyeh do uzyskania za oeen~ oferty pod wzgl~dem kwalilikaeji oferenta wynosi 3 pkt.

Ad. 2. Doswiadezenie (DI)
Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny w ramaeh kryterium "Doswiadezenie" bierze pod uwag~ doswiadezenie oferenta
wynikaj~ce ze statu zawodowego zwi~ego z udzielaniem swiadczen w zakresie piel~gniarstwa. DokonujCJ.c oceoy
jakosei na podstawie oswiadezenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa prZYlOaje oferentowi od I do 4

kt. Z odnie z nasi u. c m schematem:
Stai: zawodowy zwhlzany z udzielaniem swiadczen w zakresie piel~gniarstwa os
Rloku 0 erae 'n m
od 0,5 roku - 9 lat
10. 131at
14-171at
" to 17 lat

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 zwi¥aDego z
udzielaniem swiadezen w zakresie piel~gniarstwa na bloku operaeyjnym ponizej 0,5 roku b~d~ podlegaly odrzueeniu.

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 Bloku Operaeyjnym obj~tyeh przedmiotem zam6wienia i prZYlOaje
oferentowi od I do 3 pkl., zgodnie z ponizszymi zalozeniami:

Proponowana cena brutto: Liezba punkl6w
55,01 - 60,00 I okl.
50,01 - 55,00 2okt.
45,00 - 50,00 3 pkt.

Komisja konkursowa dokonuj'lc oceoy ceny zaproponowanej przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofen zawierajqcych
propozyeje eenowe nie maj~ee pokryeia w wielkosei srodk6w przelOaezonyeh na sfinansowanie swiadezen b~d~eyeh
przedmiotem post~powania, tj. powytej 60,00 zl brullO za I godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh.
Oferty zawieraj~ee propozyeje eenowe ponitej 45,00 brutto zl za jedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh
zostan~ ulOane za oferty zawieraj~ee ra4eo nisk~ een~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly
odrzuceniu.

Ad. 4, Dost~pnose (D2)
Komisja konkursowa dokonuj:}c oceny dosterpnosci gwarantowanej przez oferenta, bierze pod uwager minimaln~ Iiczber
godzin oferowanyeh przez oferenta w formularzu oferty dla Bloku Operaeyjnego, zgodnie z zalozeniami:

l\1inimalna ilose 20dzin w oferowanveh nnez oferenta: Liezba nunktow
36 - 61 10k!.
62 - 71 2okt.
n -95 3 nkt.
96 - 120 4okt.
Ocena koncow8 orerty zostanie W)'liczona wg nasterpuj~ccgo wzoru:
WO = LpK x 10% + LpDI x 10% + LpC x 60%+ LpD2 x 20%
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gdzie:
WO - ocena kOlicowa oferly
LpK - Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny kwalijikacji oferenta
LpDI .liczba prmk/ow wynikajqca z oceny dOSwiadczenia oferenla
LpC. Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny ceny proponowanej przez oferenla
LpDl • Iiczba punk/ow wynikajqca z oceny dOSlrpnosci swiadcze" udzielanych przez oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygni~eie konkursu oznaeza wskazanie oferentow wybranyeh w wyniku post~powania konkursowego

zapewniaj~eyeh realizaej~ zapotrzebowania Udzielaj~eego zamowienia odnosnie ilosei godzin wykonywania
swiadezen stanowi~eyeh przedmiot zamowienia, ktorzy uzyskali I~eznie ze wszystkieh kryteriow najwi~ks~ ilose
punktow.

2. Rozstrzygnil'eie konkursu ofert oglasza si~ w mle)seu i terminie okreSlonym w ogloszeniu
o konkursie ofert. na tabliey ogloszen w siedzibie Udzielaj~cego zamowienia oraz na zewn~trznej stronie
intemetowej Udzielaj~eego zamowienia. podaj~e nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzi~ (miejsee zamieszkania i
adres) OferentalOferentow, ktorzy zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni~cia ofert wyznaeza si~ na dzien 21 czerwca 2022 r, 0 godzin!e 12.00,
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~ey zamowienia wskazuje term in

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. W przypadku przekroezen!a Iiezby godzin obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku

wyboru wi~kszej ilosei oferentow ze wzgl~du na konieeznose uwzgl~dnienia ofert spelniaj~eyeh kryteria oeeny
ofert na tym samym poziomie punktowym, UdzieJaj~ey zamowienia zastrzega sobie prawo okreSienia w umowaeh
zawartyeh w tym oferentami takiej Hosci godzin wykonywania swiadezen, ktora umozliwi dostosowanie warunkow
umowy do zapolrzebowania Udzielaj~eego zamowienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLAWCZE
I. W toku post~powania konkursowego, jednakze przed rozstrzygni~eiem konkursu, oferent moze zloZye do komisji

konkursowej w terminie 7 dni robocz)'ch od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, w fonnie pisemnej
umotywowany protest.

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

skladaj~eemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba ze z treSci protestu wynika.

ze jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powlarza zaskarzon~ czynnosc.
6. Of erent, moze zloZyc do Udzielaj~eego zamowienia odwolanie dotye~ee rozstrzygni~cia konkursu w ei~gu 7 dni

od dnia ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. Odwolanie zlorone po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwoianie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwc»ania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.
9. Srodki odwoluv.:cze nie prt:ysluguji} na:

a)\",'yb6r trybu post~powania:
b) niedokonanie wyboru swiadczeniodawcy;
c) uniewatnienie ~X)st~powaniaw sprll\\:ic lm'lfarcia Unlov,:y 0 udzielanie swiadczcri opicki zdrowotnej.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotye~ee post~powania konkursowego przeehowywane s~ w siedzibie Udzielaj~eego zamowienia.
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Za/qcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr /42/2022

z dnia /5.06.2022 r.

Warszawa, dnia .

SzpitaI Wolski im. dr Anny Gostytiskiej
Samodzielny Publiczn)' Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Warszawie
ul. M. Kasprzaka 17
01 - 211 Warszawa

o FERTA

na udzielanie specjalistycznych swiadczeti zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa na BIoku

Operacyjnym Szpitala Wolskiego

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specjal izacja w zakresie , .

Nr dokumentu specj alizacj i.. .

Nr wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznychl indywidualnych praktyk piel~gniarskich uzyskanego

zgodnie z wymogami ustawy 0 dzialalnosci leczniczej .

Data wpisu do ewidencj i dzialalnosci gospodarczej .

NIP , REGON , .

Nr telefonu , e-mail .

Adres zamieszkania .

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

przedmiotem niniejszej oferly jest udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowolnych w zakresie

piel~gniarstwa na Rloku Operacyjnym Szpitala Wolskiego, zgodnie z przedmiotem zamuwienia

wskazanym w Szczegulowych Warunkach Konkursu Ofert, na zasadach okrdlonych we wzorze umowy

na udzielanie swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, It:

I. Zapoznal si~ z trdci~ ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg6lowymi warunkami konkursu ofert" oraz projektem

umowy i nie zglasza zastrzezcJl.

2. SwiadczeJl zdrowornych obj~tych konkursem udziela.: b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,

w miejscu wskazanym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz przy uzYciu sprz~tu nale~cego do

Udzielaj~cego zam6wienia.

3. SwiadczeJl zdrowotnych udziela.: b~dzie osobiscie.

4. Posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywHnej (OC) na minimaln~ kwot~ gwarantowan~

w wysokosci .
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5. Oswiadcza, it Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie

obj~tym przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiastowym z przyczyn leUicych po stronie

oferenta.

6. Deklaruje min. i max liczb~ godzin udzielania swiadczen zdrowotnych na B10ku

Operacyjnym w miesi~cu.

7. Proponuje wysokosc stawki w kwocie zl nella (r6wnowame z brutto) za I godzin~

udzielania swiadczen.

8. Zakres posiadanych kwalifikacji udokumentowal zal~cmikami od or 3a do or .

9. Oswiadcza, it swiadczen zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa na oddziale/na bloku operacyjnym

udzielal przez okres lat..

ZAL<\CZNIKl:
J. Poswiadczona kopia dokument6w zwi'lZllJlych z wpisem do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnosc

lecmic~ w przedsi~biorstwie podmiotu leczniczego prowadzonego przez ORPiP - laL nr J.
2. Poswiadczony aktualny wydruk z CEIDG - laL nr 2.
3. Kopie dokument6w dotyc~cych posiadanych kwalifikacj i:

dyplom potwierdzaj~cy uzyskanie tytulu mgr lub Iicencjata oraz aktualne prawo wykonywania
zawodu piel~gniarki,
udokumentowanie minimum 0,5 rocmego doswiadczenia w udzielaniu swiadczen zdrowotnych na
bloku operacyjnym,
oraz dodatkowo inne dokumenty potwierdzaj~ce kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe - laL nr
3a, 3b, itd.

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

5. Kserokopia polisy OC lub zlotone oswiadczenie 0 przedloteniu 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.
• niepotrzebne skreslie

O~wiadczenie wyli.onlwcy W'ukrrsie wypelnienia obowillZk6w informlcyjn)'ch pruwidzilnych w 1ft. 13 lub arl. 14 ROOO
CXwiadczam. i.e ""ypclnilem obowi~i informacyjne przewidziane wart. 13 lub an. 14 ROOO' wobec osbb flZ)'cmych, ad kt6rych dane
osobowe belpo~rednio lub posrcdnio pozyskalem w eelu ubiegania si~ 0 udzielenie l.am6wienia w niniejszym poslltPowaniu",

(podpis ipieCZfC olerenta)

I rozporz~dzenie Parlamentu Ewupejskiego iR&dy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony os6b fizycznych W lwi4Ziru z przetwarzanicm
danych osobowych i W sprawie swobodncgo pnqMywu takich danych 0fI1' uchylenia dyrektywy 9S/461\VE (og6lne rozpor:l.lIdzenie 0 ocMonie danych) (02. Un
UE L 119 z 04.0S.2016. su. I) .
•• W prz)'Plldku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobo~ych innych nit bezposrednio jego dOlycZ4cych lub 1.3chodzi wylltczenie siosowama obowilJZku
infonnac)'jnego, slosownie do art. 13 ust." lub art. 14 us!. S ROOO trdci oswiadcl.enia "'ykonawca nie sklada (usuni~cie trdci oswiadczenia np. przezjego
wykreslenle).
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 142/2022

z dnia 15.06.2022 r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIAOCZEN ZOROWOTNYCH W ZAKRESIE PIEL~GNIARSTWA NA

BLOKU OPERACYJNYM SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2022 r. w Watszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym PubJicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z
siedzib~ w Warszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17,01-211 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych
organ izacj i spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru S~dowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. Sl. Warszawy w Warszawie. XIlJ Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr KRS 0000226288, REGON 011035381. NIP 527-10-45-483,
reprezentowanym przez: Roberta Mazura - Oyrektora
zwanym dalej Udzielajqcym zam6wienia

a

Panem/~ , prowadzqcym/~ dzialalnose gospodarczq pod firmq " ", na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Ozialalnosci Gospodarczej z siedzibq pod adresem: ,
Wpisanym/q do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnose leczniczq nr ................•
Posiadajqcymlq NIP i REGON ........................• PWZ .
Zwanym/~ dalej Przyjmujqcym zam6wienie

Iqcznie zwanych Stronami

Przyjmujqcy zamawienie zostal wybrany w wyniku konkursu o/ert na udzielanie specjalistycznych iwiadczen
zdrowotnych przez podmioty okreilone wart. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnoSei leczniczej (tekst
jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.633 z pain. zm.).

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

w na Bloku Operacyjnym w godzinach wynikajqcych z harmonogramu. 0 kt6rym mowa w ~ 2 i ~ 9 usl. 1
wyznaczonych wedlug nast~pujqcych rozklad6w:
I) 12 godzinnych pomi~dzy godzin~ 7.00 a 19.00 ; 19.00 a 7.00 dnia nast~pnego w dni powszednie a takte

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

swi~ta.
w cyklach trwajqcych nie dlutej nit 24 kolejne godziny. zwanych dalej swiadczeniami zdrowotnymi, dla pacjent6w
Szpitala Wolskiego w szczeg61nosci dla os6b b~dqcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu przepis6w ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w pubJicznych.

2. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~uje si~ do udzielania specjaJistycznych swiadczeri zdrowotnych w zakresie
piel~gniarstwa na Bloku Operacyjnym Szpitala Wolski ego, w iJosci godzin, 0 kt6rej mowa w ~ 9 usl. 1 niniejszej
umowy.

P
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~uje si~ do udzielania swiadczen, 0 kt6rych mowa w ~ 1 w dniach i godzinach

okreslanych w harmonogramie. kt6rego wz6r stano wi Zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy. sporzqdzanym na
okresy miesi~czne w formie pisemnej, uzgodnionym z Piel~gniarkq Oddzialowq Bloku Operacyjnego lub inn~
osobq wskazanq przez Udzielajqcego zam6wienia.

2. Harmonogramy, 0 kt6rych mowa w usl. 1 podlegajq kaMorazowo zatwierdzeniu przez Naczelnq Piel~gniark~.
przed rozpocz~ciem miesiqca kt6rego dotyczq.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiqzuje si~ do wykonania swiadczeri zdrowotnych. 0 kt6rych mowa w ~ I nmleJszej
umowy i oswiadcza. it wykonywae je b~dzie z zachowaniem naleZytej starannosci, zgodnie z posiadanq wiedzq
medycznq i standardam; post~powania obowi~ujqcymi w zakresie piel~gniarstwa na zasadach wynikaj~cych z ustawy
o zawodach piel~gniarki i polotnej (tekst jedn. Oz. U. z 2021 I., pOZ.479 z pMn. zm.), ustawy 0 dzialalnosci leczniczej
(tekst jedn. Oz. U. z 2022 r.• poz. 633 z p6m. zm.). ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodk6w pubJicznych (tekstjedn. Oz. U. z 2021 I.. pOZ. 1285 z p6tn. zm.). ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz. U. z 2020 I.. poz. 849 z p6m. zm.). i innych przepis6w reguluj~cych zasady udzielan~
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zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie b~d~cych przedsi~biorcami oraz ustawy 0 ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6fn. zm.) i innych przepis6w reguluj~cych zasady wykonywania zawodu
lekarza 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 na Sioku Operacyjnym przy u!yciu spr~tu medycznego oraz
aparatury medycznej, kt6rych obslugajest mu znana! z kt6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~cego zam6wienia
najp6fniej w dniu rozpoc~cia udzielania swiadczeIi*, stanowi~cych w/asnosc Udzielaj~cego zam6wienia. Sprz~t i
aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczen obj~tych niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do korzystania z pomieszczeIi oraz sprz~tu
i aparatury medycznej, nalez~cych do Udzielajqcego zam6wienia, zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw spr~tu medycznego nale;;qcego do
Udzielajqcego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzia/an zawinionych przez Przyjmujqcego zam6wienie.

4. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~uje si~ do wykonywania swiadczen medycznych do chwili przekazania
obowi~k6w wynikajqcych z umowy innemu pracownikowi medycznemu przejmujqcemu dyzur.

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

~6
1. Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadczeIi zdrowotnych

wskazanych w umowach zawartych przez Udzielajqcego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiotami oraz przepisach i zasadach obowi~uj~cych u Udzielajqcego zam6wienia, z kt6rymi to zasadami
zosta/ zapoznany.

2. Na ;;qdanie Udzielajqcego zam6wienia Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~ny jest do przedstawienia dokument6w
wymaganych przez NFl lub innego p/atnika swiadczeIi pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielajqcego
zam6wien ia.

p
Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~uje si~ do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz dokumentacji
wymaganej przez NFl, zgodnie z wymogami obowiqzujqcymi w podmiotach leczniczych nieb~d~cych
przedsi~biorcami oraz przepisami i zasadami obowi~zujqcymi u Udzielajqcego zam6wienia, w tym z u!yciem systemu
informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~cymi procedur zwi~nych z ochronq danych osobowych.

~8
1. Za udzielanie swiadczeIi okreslonych w ~ 1 Przyjmujqcemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~cznie

w kwocie stanowi~cej iloczyn wykonanej - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10 -
liczby godzin udzielania swiadczen przez stawk~ za jednq godzin~ w wysokosci zl brullo (s/ownie:
........................................... ).

2. Naleinosci z tylu/u realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielajqcy zam6wienia wyp/aca w terminie do 14
dni po dniu dostarczenia przez Przyjmuj~cego zam6wienie prawid/owo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jest data wplywu oznaczona prezentatq Kancelarii G/6wnej Szpitala Wolski ego.

3. Naleinosc za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmujqcemu zam6wienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze. la dzieIi zap/aty uznaje si~ dzien obciqzenia rachunku bankowego
Udzielajqcego zam6wienia.

1.

2.

3.

4.

~9
Minimalna ilosc godzin udzielania swiadczen, 0 kt6rych mowa w ~ I us!. 2, zgodnie z ofenq zlozonq
w post~powaniu konkursowym, wynosi godzin w miesiqcu. Maksymalna ilosc godzin udzielania
swiadczen, 0 kt6rych mowa w ~ 1 us!. 2, zgodnie z ofenq z/ozonq w post~powaniu konkursowym, wynosi .
godzin w miesiqcu. Rozklad godzin ustala Udzielaj~cy Zam6wienie w oparciu 0 postanowienia zawane w ~ I.

Lqczna szacunkowa wanosc umowy wynosi z/ bruno (s/ownie: )
w okresie jej trwania.

Wynikajqce z us!. 1 zapotrzebowanie na minimalnq ilosc zakontraktowanych godzin przeznaczonych na
realizacj~ przedmiotu umowy moze ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacjq funkcjonowania
kom6rki organizacyjnej Szpitala Wolskiego, w kt6rej realizowane sq swiadczenia bqdz zmniejszeniem srodk6w
finansowych uzyskanych od NFl lub innych p/atnik6w. lmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym
na okresy miesi~czne i nie wymaga spor~dzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Udzielajqcy zam6wienia moze powierzyc Przyjmujqcemu zam6wienie wi~ks~ ilosc swiadczen obj~tych niniej:0
umowq skutkuj~cych przekroczeniem /qcznej szacunkowej wanosci umowy wskazanej w us!. 2, w ram? ~
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srodk6w pieni~znych przeznaczonych na ich sfinansowanie, pochodZljcych z NFZ lub od innych platnik6w,
jednak nie wi~cej niz 0 30%.

~ 10
I. Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do skladania miesi~cznych sprawozdari z Iiczby godzin realizacji

przedmiotu umowy wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w us!. I skladane sq po zakoriczeniu miesiqca kalendarzowego oraz po ich
zatwierdzeniu. Sprawozdania, po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza Piel~gniarka Oddzia!owa Bloku
Operacyjnego oraz Naczelna Piel~gniarka lub inna osoba wskazana przez Udzielajqcego zam6wienia.

~Il
Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje si~ do:

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

2) noszenia imiennych identylikator6w przekazanych przez Udzielajqcego zam6wienie w zwiqzku z niniejsZlj
umowq i realizacji pozostalych obowiqzk6w dotycZljcych identyfikator6w okreslonych w aktach
wewn~trznych Szpitala Wolski ego,

3) przestrzegania procedur obowiqzujqcych u Udzielajqcego zam6wienia zwiqzanych z wykonywaniem
swiadczeri zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

~ 12
Przyjmujqcy zam6wienie nie more prowadzic w Szpitalu Wolskim dzia!alnosci wykraczajqcej poza zakres umowy i
konkurencyjnej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielajqcego zam6wienia.

~ 13
Udzielajqcy zam6wienia zobowiqzuje si~ zabezpieczyc:
I) obslug~ lekarskq oraz adminisrracyjnq i gospodarcZlj w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej

umowy,
2) szkolenie BHP w zakresie wymaganym przepisami ustawy Prawo atomowe oraz wymaganq ochron~ radiologicznq

m.in. wyposazenie w srodki ochrony radiologicznej, dozymetry itp.

~ 14
Przy realizacji zadari obj~tych niniejsZlj umowq Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do wsp6ipracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielajqcego zam6wienia.

~ 15
I. Z tylulu niniejszej umowy strony ponosZlj odpowiedzialnosc solidamq.
2. Przyjmujqcy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn leZljcych po jego stronie,

a w szczeg61nosci wynikajqce z:
a. niewykonania lub niewlasciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
b. przedstawienia danych stanowiqcych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
c. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
d. braku realizacji zaleceri pokonrrolnych,
e. nieprawidlowego wprowadzania danych zwiqzanych z realizacjq procedur, a wymaganych przez NFZ,
f. niestosowanie si, do procedur, regulamin6w obowiqzujqc)'ch w Szpitalu Wolskim.

3. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do Zljdania od Przyjmujqcego zam6wienie pokrycia szkody wyrZljdzonej
niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmujqcego zam6wienie niniejszej umowy, w tym
m.in. koszt6w swiadczeri nieplaconych przez NFZ lub innych platnik6w z tego tytulu oraz kar umownych i
obowiqzk6w odszkodowawczych naloronych na Udzielajqcego zam6wienia przez NFZ lub innych platnik6w w
umowach zawartych z Udzielajqcym zam6wienia.

4. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do Zljdania od Przyjmujqcego zam6wienie zap!aty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych godzin pracy
z op6inieniem, zawinione przez Przyjmujqcego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadczeri lub wczesniejsze
opuszczenie Bloku Operacyjnego, opuszczenie stanowiska bez przekazania dyzuru nast~pnej osobie realizujqcej
zakres Umowy, kt6ra to kara przysluguje Udzielajqcemu zam6wienie niezaleznie od braku zaplaty za kazdq
rozpocz~tq godzin~ sp6inienia lub niewykonywania pracy. Wysokosc kary umownej za kazdq rozpocz~tq godzin~
sp6tnienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki godzinowej okreSlonej w ~ 8 ust. 1 umowy. Za szkody
przekraczajqce wysokosc WW. kary, Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na
zasadach og6lnych. W przypadku stwierdzenia powyzszych naruszeri Udzielajqcy Zam6wienie zastrzega sobie
prawo potrqcenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturach otrzymanych od Przyjmujqcego
Zm6wienie.

~ 16
Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do:
1) zlozenie aktualnej polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujqcej szkody b~dqce
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zdrowotnyeh - zgodnie z art. 25 us!. 1 pk!. 1 ustawy 0 dzialalnosci leezniezej oral wymogami RozporZlldzenia
Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowillZkowego ubezpieezenia odpowiedzialnosei
eywHnej podmiotu wykonuj~eego dzialalnose leeznicZll (!.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 866 z p6in. zm.).

2) utrzymywania przez ealy okres obowi~wania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oral wartosci
ubezpieezenia okreSionyeh w przepisaeh, 0 kt6ryeh mowa w pk!. 1,

3) posiadania zaswiadezenia lekarza medyeyny praey dotyeZlleego uprawniell zwi~nyeh ze swiadezeniem uslug i w
tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologieznyeh,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Izb~ Piel~gniarek i Poloznyeh w Warszawie,
Szpitala Wolskiego jako miejsea udzielania swiadezell zdrowotnyeh oral przedlozenia Udzielaj~eemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~eego dokonanie w/w wpisu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy pod
rygorem rozwi~nia umowy, 0 ile powyzszy dokument nie zostal dol~ezony do formularza oferty.

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

wiadomose przy realizaeji postanowiell niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnie~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuezciwej konkureneji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 L, poz. 1013)
oral podlegaj~ oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh, zgodnie z wymogami
obowi¥uj~eymi u Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Udzielaj~ey zam6wienia powierza Przyjmuj~eemu zam6wienie dane osobowe paejent6w, obejmuj~ee dane
wyszczeg61nione w rozporZlldzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzaj6w, zakres6w i wzor6w
dokumentaeji medyeznej oraz sposobu jej przetwarzania (Oz. U. z 2020 L, poz. 666) oral ustawy 0 swiadezeniaeh
opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Oz. U z 2021 L, poz. 1285 z p6in. zm),
kt6re to dane Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~zuje si~ przetwarzae zgodnie z przepisami ustawy 0 oehronie
danyeh osobowyeh.

3. Przyjmuj~ey zam6wienie oswiadeza, ze znany jest mu fakt, i~ !rese niniejszej umowy, a w szezeg61nosci przcdmiot
umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informaej~ publiezn~ w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informaeji publieznej (tekst jedn. Oz. U. z 2022 L, poz. 902 z p6in. zm.), kt6ra
podlcga udost~pnieniu w trybie przcdmiotowej ustawy, z zastrzezenicm us!. 4.

4. Przyjmuj~ey zam6wienie wyra~ zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w us!. 3, zawartyeh w
niniejszej umowie dotyeZlleyeh go danyeh osobowyeh w zakrcsie obejmuj~eym imi~ i nazwisko, a tak~e inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oral dane w zakresic firmy.

5. Dla eel6w zwi~nyeh z realizaej~ umowy Udzielaj~ey zam6wienia upowaznia Przyjmuj~eego zam6wienie do
przetwarzania danyeh osobowyeh paejent6w, kt6rym Przyjmuj~ey Zam6wienie udzielae b~dzie swiadezell
zdrowotnyeh, w zakresie i dla eel6w zwi~zanyeh z realizaej~ zleeonyeh niniejsZll umow~ swiadezell zdrowotnyeh
oral wymaganyeh stosownymi przepisami ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Prawa Paejcnta, ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh. Przetwarzanie danyeh osobowyeh
przez Przyjmuj~eego zam6wienie dokonywane jest w formic papierowej oraz w formic eleklroniczncjsprz~eie
informatyeznym nale4eym do Udzielaj~eego zam6wienia i podlega przepisom reguluj~eym zasady oehrony danyeh
osobowyeh i proeedurom obowi¥uj~eym u Udzielaj~eego zam6wienia i z lego tytulu Przyjmuj~ey zam6wienie
ponosi odpowiedzialnose wynikaj~e~ z WW. przepis6w oral przepis6w dotyeZlleyeh oehrony danyeh osobowyeh.
Upowa~nicnie do przetwarzania danyeh osobowyeh oral Oswiadezenie podpisane przez Przyjmuj~eego
zam6wienic stanowi~ integraln~ ez~se umowy.

~ 18
1. Przyjmuj~ey zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadezell:

a. przerwy nie przekraezaj~eej l~eznie 20 dni kalendarzowyeh w okresie obowi~wania umowy z zastrze~eniem
ust. 2,

b. przerwy zwi~zanej z potwierdzonym udzialem Przyjmuj~eego zam6wienie w szkoleniaeh lub kursaeh
z zastrzezeniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w us!. 1 wymaga zgody Udzielaj~eego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadezcll zdrowotnyeh zgodnie

z harmonogramem przez Przyjmuj~eego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadezell
spowodowanyeh ehorob~, udokumentowanyeh zaswiadezeniem lekarskim, 0 He Przyjmuj~ey zam6wienie
niezwloeznie powiadomi 0 tym fakeie Udzielaj~eego zam6wienia.

~ 19
Udzielaj~ey zam6wicnia uprawniony jest do odsuni~eia Przyjmuj~eego zam6wienie od wykonywania swiadezell
zdrowotnyeh, na ezas przeprowadzenia post~powania wyjasniaj~eego, w przypadku gdy do Udzielaj~eego zam6wienia
wplynie skarga lub zastrze~cnie dotyeZllee sposobu wykonywania, przez Przyjmuj~ecgo zam6wienie, swiadezell
zdrowotnyeh obj~tyeh niniejsZll umow~, w tym zwi¥anyeh z prowadzenicm dokumcntaeji medyeznej b~dt
przekazywaniem danyeh wymaganyeh przez NFZ.

pO
Umowa ulega rozwi~zaniu w nasl~puj~eyeh przypadkaeh:
I) z uplywem ezasu, na kt6ry zostala lOwarta,
2) na moey porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadezenia ka~dej ze Stron z zaehowaniem 1 miesi~eznego okresu wypowiedzenia,
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4) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z
przyczyn stanowiqcych naruszenie istotnych warunk6w umowy, lei<jcych po stronie Przyjmujqcego zam6wienie, a
dotycZljcych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczeri, zaw~tenia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejszq umowq terminie wymaganych sprawozdari i informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielajqcego zam6wienia zgodnie z procedurami przyj~tymi

w Szpitalu Wolskim, jdli zwiqzane sq one z naruszeniem postanowieri niniejszej umowy lub przepis6w prawa
regulujqcych zasady wykonywania swiadczeri zdrowotnych;

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy;
e. z dniem nast~pujqcym po dniu, w kt6rym nastqpilo przekroczenie wartosci przedmiotu umowy.

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

6) z dniem wyczerpania wartosci umowy 0 kt6rej mowa w ~ 9 usl. 2 Umowy.
7) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku

braku finansowania swiadczeri obj~tych umowq przez publicznego platnika (NFZ) lub zmiany przez Platnika zasad
finansowania swiadczeri zdrowotnych w spos6b uniemozliwiajqcy Udzielajqcemu Zam6wienie dotrzymanie
warunk6w umowy.

~ 21
I. Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwiqzania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym, jeteli Przyjmujqcy zam6wienie rai<jco naruszyl istotne warunki umowy, D.:
I) utraci! prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowiqzki wynikajqce z niniejszej umowy na osob~ trzeciq bez zgody Udzielajqcego

zam6wienia.
3) nie dotrzymal warunk6w okreslonych w ~ 16 umowy,
4) rai<jco naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za rai<jce naruszenie pozostalych istotnych postanowieri umowy, 0 kt6rych mowa w usl. 1 pkt. 4 uznaje si~
naruszenia obowiqzk6w wynikajqcych z ~ 3 i ~ 17 ust. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmujqcy zam6wienie nie
zaniechal pomimo otrzymania od Udzielajqcego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub
naruszenie obowiqzk6w zwiqzanych z bezpieczeristwem pacjent6w.

p2
Udzielajqcy zam6wienia uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie rozwiqzaniu umowa zawarta przez Udzielajqcego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 rozwiqzaniu umowy w tym trybie Udzielajqcy zam6wienia zloty Przyjmujqcemu zam6wienie na
pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

p3
Przyjmujqcy zam6wienie uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku rai<jcego naruszenia postanowieri niniejszej umowy dotycZljcych zwloki w wyplacie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 8 przekraczajqcej 30 dni, po uprzednim wczdniejszym pisemnym powiadomieniu
Udzielajqcego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.p4
I. W zakresie nieuregulowanym niniejsZlj umowq majq zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane

w niniejszej umowie.

2. Realizacj~ obowiqzk6w wynikajqcych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmujqcy zam6wienie.

pS
Umow~ sporZljdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla katdej ze Stron.

p6
1. Zmiany do umowy dokonywane sq w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Udzielajqcy zam6wienia dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy uzasadnionych interesem Udzielajqcego
zam6wienia jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie prawidlowej organizacji wykonywania swiadczeri,
kl6rych pOlrzeba wprowadzenia b~dzie wynikiem zmian obowiqzujqcych przepis6w prawnych w tym dotycZljcych
zasad wynagradzania personelu medycznego.

p7
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sqd powszechny, wlasciwy dla siedziby Udzielajqcego
zam6wienia.

* njepotrzebne zos/an;e skres/one

Przyjmujqcy zam6wienie:
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KIauzula inrormac)'jna RODO
Zgodnic z art. 13 ust. 1 Og61nego Rozpol'Z4dzenia 0 Ochronic Danych (ROOO) infonnujemy. 2e:
1) Administralorem danych osobo\\)'ch Przyjmuj~ccgo zam6wienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyilskiej Samodziclny PubliclJ1Y Zaklad
Opieki Zdrowotnej z sicdzib~ przy ul. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrany Danych, z kt6rym mog~ si~ Panstwo kontaktowaf w sprawach przetwarzania Panslwa danych
osobowych za po~rednictwem poczty elektronicznej: iod@wolski.med.pl;
3) Administrator b~d7.ie przctwllml.l dane osobowe na podstawic an. 6 ust. Ilil. b) i c) ROOO w zw. z art. 26 Usta,*,)' z dnia IS kwietnia 2011 r,o
dzialalno~ci leczniczej, tj. przctwarzanie jest niezb~dne w celu wykonania umowy, kt6rej stronq jest osoba. kt6rej dane dotyc~, lub do podjc;cia
dzialan na tlIdanie osoby, kt6rej dane dotyc~, pned zawarciem umowy oraz pT7.etwarzanie jest ni~dne do w)'Pelnienia obowi~u prawnego
ci~cego na administratorze;
4) Dane osobowe mogq byf udost~pnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepis6w prawa, a lakte podmiotom. 1. kt6rymi
administrator 7.awarl umow~ Yo' zwilllku z realizaejq uslug na rzecz administratora (np. kanedariq prawnlj., dostawelt oprogramowania., zcv.ncrtrzn)1n
aUd)10rcm);
5) Administrator nie zamierza przckazywaf danyeh osoboW)'ch do panslwa trzeeiego lub organizacji mi~dzynarodowej;
6} Przyjmujqey zam6wienie rna prawo uzyskac kopicr swoieh danyeh osobowych w siedzibie adrninistratora.
Dodatkowo zgodnie z an. 13 ust. 2 ROOO infonnujemy, te:
1) Panstwa dane osobowc ~dll przeehowywane przez okrcs 10 lat od konea roku kalcndarzowego. w kt6rym umowa zostala W)'konana, chyba te
niezbl;dny ~dzjc dtuiszy okrcs przetwarzania np. z uwagi na dochod1..enie roszczetl,
2) PTZ)jrnujllcemu zam6wienic przysluguje prawo dost~pu do trclci swoich danych, ich sproslowania lub ograniczenia przctwarzania.. a tak1.e prawo
do wniesienia sprzeciv.u wobee przetwarzania, prawo do przeniesicnia danych orlZ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa
U~du Ochrony Danych Osobo\' •.yeh;
3} Podanie danych osoboW)'ch jest dobrowolne. jednak2:e niez~dne do zawarcia umow)'. Konsekwenej4 nicpodania danych osobo\\o')'ch bl;dzie brak
realizaeji umowy;
4) Administrator nic podejmuje decyzji w sp0s6b zautomat)7.owany w opareiu 0 dane osobowe Przyjmujllcego zam6wienie.

pod pis Pl7JjnwJqcego zanulwienie
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Za/qcznik nr / do umowy na udzie/anie swiadczen
zdrowolnych w zakresie pie/~gniarstwa na B/oku
Operacyjnym Szpitala Wolskiego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PIEL~GNIARSTWA NA BLOKU OPERACYJNYM

miesilJc................... ..••. ro k .

(imitt i nazwisko Przyjrnuj'lcego zam6wienie)

DZIEN OD GODZINY' DO GODZINY'
SUMAGODZIN
W DANYM DNIU*

Razem
* wpis obejrnuje wylqcznie peine godziny lub 0,5 godz.

Cz)1elny podpis PrLYJrnuj4cego piecz~c i podpis Piel~gniarkiOddzialowej pieczt;C i podpis Piel~gniarki Naczelnej

zam6wienie



Zalqcznik nr 2 do umowy na udzie/anie iwiadczen
zdrowo/nych w zakresie pie/rgniarstwa na B/oku
Operacyjnym Szpitala Wolskiego

MIESI~CZNY SPRA WOZDANIE UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PIEL~GNIARSTW ANA BLOKU OPERACYNYM SZPITALA

WOLSKIEGO
mIcslllc •••..•.•••.•..••.•..•.••ro k .

(imier i nazwisko PrLyjmujqcego zam6wienie)

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

Razcm
• wpis obejrnuje wylqcznie peIne godziny lub 0,5 godz.

CZ)1elnypodpis Przyjmuj~cego

zam6wienie

pie~~ i podpis Pielc;gniarki Oddzialowej piecZlf~i podpis Piellfgniarki Naczelnej


