
ZARZ1\DZENIE NR 177/2022
Oyrektora Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawic udziclcnia zamowicnia na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych
w zakrcsic proktologii polegajllcych na wykonywaniu badan, zabiegow i konsultacji
spccjalistycznych w Poradni proktologicznej i Oddzialach Szpitala w tym w Klinicznym
Oddziale Chirurgii Ogolnej i Onkologiczncj z cz~scill urazowll Szpitala Wolskicgo oraz
przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych
w przcdmiotowym zakresie.

Na podstawic:
- art. 26 us\. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (tekstjedn. Oz. U. z
2022 r., pOZ.633 z poin. ZITI.),

- art. 140, art. 141, art. 146 ust. I, art. 147, art. 148 us\. I, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i
4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach
opicki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (tekst jedn. Oz. U. z 2021 r., poz.
1285 z poin. zm.)

- ~ 13 us\. 1 pkt. 1 Statutu Szpitala Wolskiego zarzljdzam, co nast<;puje:

~I
Przeprowadza si<; konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie proktologii polegajljcych na wykonywaniu badan, zabiegow i konsuItacji
specjalistycznych w Poradni proktologicznej i Oddzialach Szpitala w tym w Klinicznym
Oddziale Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej z cz<;scilj urazowlj Szpitala Wolskiego przez
Ickarzy prowadzljcych indywidualnlj praktyk<; lekarsklj lub indywidualnlj specjalistycznlj
praktykty lekarsklj w zakresie chirurgii ogolnej wpisanych do rejestru podmiotow
wykonujljcych dzialalnosc leczniczlj prowadzonego przez w/aSciwy organ izby lekarskiej.

~2
W cclu realizacji zadania wskazanego w ~ I niniejszego zarzljdzenia:
I. Zamieszcza siC; ogloszenie 0 konkursie ofert 0 treSci okreslonej w za1llczniku

n r I do zarzljdzenia:
a) na tablicy og/oszen w siedzibie Szpitala Wolskiego,
b) na stronie intemetowcj pod adresem: www.wolski.mcd.pl

2. Okrdla siC;warunki, jakie powinni spc/nic ofcrcnci wskazane w szczeg%wych warunkach
konkursu ofcrt na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
proktologii polegajljcych na wykonywaniu badan, zabiegow i konsultacji specjalistycznych
w Poradni proktologicznej i Oddzialach Szpitala w tym w Klinicznym Oddziale Chirurgii
Ogolnej i Onkologicznej z czc;sciljurazowlj Szpitala Wolskiego stanowiljcych za1llcznik nr
2 do zarzljdzenia,

3. Wprowadza siC;formularz oferty na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresic proktologii polcgajljcych na wykonywaniu badan, zabiegow i konsultacji
spccjalistycznych w Poradni proktologiczncj i Oddzia/ach Szpitala w tym w Klinicznym
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Oddziale Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej z CZyscill urazowll Szpitala Wolski ego
stanowillcy za1llcznik nr 3 do zarzlldzcnia,

4. Zatwierdza siy wzor umowy na udzielanie specjalistycznych swiadczcn zdrowotnych w
zakresie proktologii polegajllcych na wykonywaniu badan, zabicgow i konsultacji
specjalistycznych w Poradni proktologicznej i Oddzialach Szpitala w tym w Klinicznym
Oddziale Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej z CZyscill urazowll Szpitala Wolskiego
stanowillcy za1llcznik nr 4 do zarzlldzenia,

5. Powoluje siy Komisjy Konkursowll do oceny ofer! w skladzie:
a) Przewodniczllcy Komisji:

• Arkadiusz Ciupak - Zastypca Dyrektora ds. Lccznictwa
b) Czlonkowie:
• Zaneta Konieckiewicz - p.o. Kierownika Sekcji Rozliczen Uslug Medycznych
• Alina Dobies - Koordynator Dzialu Kadr i Szkolen
• Monika Lejman - Specjalista Dzialu Kadr i Szkolen

6. Regulamin pracy Komisji Konkursowej i zasady jej obradowania okresla za1llcznik nr 5 do
zarZlldzenia.

~3
I. Termin skladania ofer! wyznacza siy na dzien 22 lipca 2022 r. do godziny 14.00.
2. W ramach postypowania konkursowego Komisja Konkursowa, wskazana w ~ 2 pkt. 5,

dokonuje otwarcia ofer! na swiadczenia zdrowotne objyte przedmiotem zamowienia w
dniu 22 lipca 2022 r. 0 godzinie 14.30.

3. Termin rozstrzygniycia konkursu i jego ogloszenie wyznacza siy na dzien
22 Iipca 2022 r. na godziny 13.00.

4. Komisja rozwilJZujesiy z chwilll rozstrzygniycia konkursu ofer!.

~4
Wykonanie zarZlldzenia powierza siy Kierownikowi Dzialu Kadr iSzkolen.

~5
Zarzlldzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.

~6
Zarzlldzenie podlega ogloszeniu poprzez:

1. umieszczenie na zewnytrznej stronie internetowej Szpitala
2. doryczenie:
• Kierownikowi Dzialu Kadr i Szkolen,
• Komisji zgodnie ze skladem.
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