
ZARZJ\DZENIE NR 217/2022
Dyrektora Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 06.09.2022 r.

w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie specjalistycznych swiadczeii
zdrowotnych w zakresie pielttgniarstwa w Klinicznym Oddziale kardiologicznym
z Pododdzialem intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz za zgodll obu stron
w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na
wykonywanie swiadczeii zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.

Na podstawie:
- art. 26 ust. I ustawy z dnia IS kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei leezniezej (tekst jedn.
Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z pMn. zm.),

- art. 140, art. 141, art. 146 ust. I, art. 147, art. 148 ust. I, art. 149, art. ISO, art. lSI ust.
I, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0
swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z pom. zm.)

- ~ 13 ust. I pkt. I Statutu Szpitala Wolskiego zarzlldzam, co nastl(puje:

~ 1
Przeprowadza silt konkurs ofert na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh
w zakresie piell(gniarstwa w Klinieznym Oddziale kardiologieznym z Pododdzialem
intensywnego nadzoru kardiologieznego oraz za zgodll obu stron w innyeh Oddzialaeh
Szpitala Wolski ego przez piell(gniarki prowadzllee indywidualnll speejalistyeznll lub
indywidualnll praktykl( piell(gniarskll w przedsil(biorstwie podmiotu leezniezego.

~2
W eelu realizaeji zadania wskazanego w ~ I niniejszego zarzlldzenia:
I. Zamieszeza sift ogloszenie 0 konkuraeh ofert 0 tresci okreslonej w za1llczniku

nr 1 do zarzlldzenia:
a) na tabliey ogloszen w siedzibie Szpitala Wolski ego,
b) na stronie internetowej pod adresem: www.wolski.med.pl

2. Okresla silt warunki, jakie powinni spelnic oferenei wskazane w Szezegolowych
Warunkaeh Konkursu Ofert na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh
w zakresie piell(gniarstwa w Klinieznym Oddziale kardiologieznym z Pododdzialem
intensywnego nadzoru kardiologieznego oraz za zgodll obu stron w innyeh
Oddzialaeh Szpitala Wolskiego - stanowillee za1llcznik nr 2 do niniejszego
zarzlldzenia.

3. Wprowadza silt formularz oferty na udzielanie speejalistyeznych swiadezen
zdrowotnych w zakresie piell(gniarstwa w Klinicznym Oddziale kardiologieznym z
Pododdzialem intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz za zgodll obu stron w
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innych Oddzialach Szpitala Wolskiego- stanowillcy za1llcznik nr 3 do niniejszego
zarzlldzenia.

4. Zatwierdza si« wzor umowy na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych
w zakresie piel«gniarstwa w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdzialem
intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz za zgodll obu stron w innych
Oddzialach Szpitala Wolskiego - stanowillcy za1llcznik nr 4 do niniejszego
zarZlldzenia.

5. Powoluje si« Komisj« Konkursowll do oceny ofert w skladzie:
a) Przewodniczllcy Komisji: Magdalena S«kowska - Z-ca Dyrektora ds.

Piel«gniarstwa,
b) Czlonkowie:

• Zaneta Konieckiewicz - p.o. Kierownika Sekcji Rozliczen Uslug
Medycznych,

• Alina Dobies - Starszy Inspektor - 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.

p
1. Termin skladania ofert wyznacza si« na dzien 13.09.2022 r. do godziny 11:00
2. W ramach post«powania konkursowego Komisja Konkursowa, wskazana w ~ 2 pkt.

5, dokonuje otwarcia ofert na swiadczenia zdrowotne obj«te przedmiotem
zamowienia w dniu 13.09.2022 r. 0 godzinie 11.30.

3. Termin rozstrzygni«cia konkursu i jego ogloszenie wyznacza si« na dzien
22.09.2022 r. 0 godzinie 12.30.

4. Komisja rozwillzuje si« z chwilll rozstrzygni«cia konkursu ofert.

~4
Wykonanie zarzlldzenia powierza si« Kierownikowi Dzialu Kadr i Szkolen.

~5
Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

~6
Zarzlldzenie podlega ogloszeniu poprzez:

I. umieszczenie na zewn«trznej stronie intemetowej Szpitala,
2. dor«czenie:

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