
ZARZJ\DZENIE NR 142/2022
Dyrektora Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 15.06.2022 r.

w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych w zakresie pieI~gniarstwa na Bloku Operacyjnym Szpitala
WoIskiego oraz przeprowadzenia konkursu orert na wykonywanie swiadczen
zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.

Na podstawie:
- art. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniezej (tekst jedn.
Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z poin. zm.),

- art. 140, art. 141, 146 ust. 1, art. 147 - 150, 151 ust. 1, 2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art.
154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodkow publieznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285)

- S 13 ust. 1 pkt. 1 Statutu Szpitala Wolskiego zarz!!dzam, co nast~puje:

~ 1
Przeprowadza si~ konkurs ofert na udzielanie speejalistyeznych swiadczen
zdrowotnych w zakresie w zakresie pieI~gniarstwa na Bloku Operacyjnym Szpita1a
WoIskiego przez piel~gniarki prowadz!!ce indywidualn!! specjalistyezn!! lub
indywidualn!! praktyk~ piel~gniarsk!! w przedsi~biorstwie podmiotu leczniczego.

~2
W celu realizacji zadania wskazanego w S 1 niniejszego zarzlldzenia:
1. Zamieszcza si~ ogloszenie 0 konkurach ofert 0 tresei okreslonej w za1llczniku

nr 1 do zarzlldzenia:
a) na tablicy ogloszen w siedzibie Szpitala Wolskiego,
b) na stronie intemetowej pod adresem: www.wolski.mcd.pl

2. Okresla si~ warunki, jakie powinni spelnic oferenci wskazane w Szczegolowyeh
Warunkach Konkursu Ofert na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych
w zakresie pieI~gniarstwa na Bloku Operacyjnym Szpitala WoIskiego -
stanowillce za1llcznik nr 2 do niniejszego zarzlldzenia.

3. Wprowadza si~ formularz oferty na udzielanie specjalistycznyeh swiadezen
zdrowotnyeh w zakresie pieI~gniarstwa na BIoku Operacyjnym Szpitala
WoIskiego - stanowilley za1llcznik nr 3 do niniejszego zarzlldzenia.

4. Zatwierdza si~ wzor umowy na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen
zdrowotnyeh w zakresie w zakresie pieI~gniarstwa na BIoku Operacyjnym
Szpitala WoIskiego - stanowillcy za1llcznik nr 4 do niniejszego zarzlldzenia.

5. Powoluje si~ Komisj~ Konkursowll do oeeny ofert w skladzie:
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a) Przewodniczllcy Komisji: Agnieszka Walczak - PielcrgniarkaOddzialowa
Oddzialu anestezjologii i intensywnej terapii i Bloku Operacyjnego,

a) Czlonkowie:
• Zaneta Konieckiewicz - p.o. Kierownika Sekcji Rozliczen Usrug

Medycznych,
• Alina Dobies - Koordynator Dziaru Kadr i Szkolen,
• Monika Lejman - Specjalista Dziaru Kadr i Szkolen.

6. Regulamin pracy Komisji Konkursowej i zasady jej obradowania okrdla zah}cznik
nr 5 do zarzlldzenia.

~3
1. Termin skladania ofert wyznacza sicrna dzien 21.06.2022 r., do godziny 10.00.
2. W ramach postcrpowania konkursowego Komisja Konkursowa, wskazana w ~ 2 pkt.

5, dokonuje otwarcia ofert na swiadczenia zdrowotne objcrte przedmiotem
zamowienia w dniu 21.06.2022 r. 0 godzinie 10.30.

3. Termin rozstrzygnicrcia konkursu i jego ogloszenie wyznacza sicr na dzien
21.06.2022 r. 0 godzinie 12.00.

4. Komisja rozwillzuje sicrz chwilll rozstrzygnicrcia konkursu ofert.

~4
Wykonanie zarzlldzenia powierza sicrKierownikowi Dziaru Kadr i Szkolen.

~5
Zarzlldzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.

~6
Zarzlldzenie podlega ogloszeniu poprzez:

1. umieszczenie na zewncrtrznej stronie intemetowej Szpitala,
2. dorcrczenie:

• Kierownikowi Dzialu Kadr i Szkolen,
• Komisji zgodnie ze skladem.
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