
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpilala Wolskiego nr 2/7/2022

z dnia 06.09.2022 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCII

W ZAKRESIE PIEL~GNIARSTWA W KLlNICZNYM ODDZIALE KARDIOLOGICZNYM Z PODODDZALEM
INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO ORAZ ZA ZGODi\ OBU STRON W INNYCH ODDZIALACII

SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Niniejsze szczeg610we warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
piel~gniarstwa w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z pododdzialem intensywnego nadzo'll kardiologicznego oraz
za zgod~ obu stron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego okreslaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oceny ofert
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi~zane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ich skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolarl zwi~nych z tymi czynnoseiarni.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zlozcnia swojej oferty, oferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi informacjarni
zawartymi w "Szczeg6Jowych warunkach konkursu ofert".

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 us!. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei leczniczej
(tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, art. 146 us!. I, art. 147, art. 148 ust. I, art. 149, art.
ISO, art. 151 us!. 1,2 i 4-{i, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r., po'. 1285 z p6in. zm.) oraz zar~dzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 217n022 z dnis 06.09.2022 r. w sprawie udzielenia zam6wienia na udzielanie
speejalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z
pododdzialem intensywnego nadzo'll kardiologicznego oraz za zgod~ obu stron w innych Oddzialach Szpitala Wolski ego
oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie. zwanego
dalej za~dzeniem.

4. Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem sktadania ofert, przesuni~cia
terminu skladania ofert. uniewatnienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu rozstrzygni~cia
post~powania w przypadku koniecznosci uzupclnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg610wych Warunkach Konkursu Ofert" zastosowanie maj~ przepisy i
postanowienia wskazane w pkt. 3.

6. lIekroc w "Szczeg6l0wych warunkach konkursu ofert" oraz w zal~cznikach do tego dokumentu jest mowa 0:
I) ofereneie - rozomie si~ przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 us!. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0

dzialalnosci leczniczej zarejestrowany jako podmiot wykonuj~cy dzialalnosc lecznic~ w formie indywidualnej
specjalistycznej lub indywidualnej praktyki piel~gniarskiej wykonywanej w przedsi~biorstwie podmiotu leczniczego •
zgodnie z wymogarni ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

2) Udzielsj~cym lOmowienis • rozomie si~ przez to Szpital Wolski im. dr Anny Gostyrlskiej Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) formulsrzu oferty • rozumie si~ przez to obowi~uj~cy formularz oferty przygotowany przez Udzielaj~cego
zam6wienia, stanowi~y lOl~cznik nr 3 do zar~zenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych";

4) swisdczenisch zdrowotnych - rozomie si~ przez to swiadczenia, 0 kt6rych mowa w art. 5 pkt. 40 Ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicmych obejmuj~ce specjalistyczne swiadczenia
zdrowotne w zakresie piel~gniarstwa w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z pododdzialem intensywnego
nadzo'll kardiologicznego oraz za zgod~ obu stron w innych Oddzialach Szpitala Wolski ego, w szczeg61nosci dla
os6b b~d~cych swiadczeniobiorcarni w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych; oznaczone CPV: 85141200 -I,

5) umowie - rozumie si~ przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj~cego zam6wienia, stanowi'lcy za1llcmik or.
4 do za~dzenia wskazanego w pk!. 3 ,,Postanowien og6Inych".

Rozdziaill. PRZEDMIOT POST~POWANIA KONKURSOWEGO
1. Przedmiotem postc;powania konkursowego jest wykonywanie specjaIistycmych swiadczen zdrowotnych w zakresie

piel~gniarstwa w Oddziale Neurologicznym, Udarowym i Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz za zgod~ obu
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stron w za zgod~ obu stron w innyeh Oddzialaeh Szpitala Wolskiego. Wykonywanie !wiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh
przedmiot zam6wienia obejmuje oms od dnia 01.10.2022 r. do dnla 30.09.2023 r.

2. Ujczna szaeunkowa liewa godzin obji;ta zam6wieniem dla ealo!ei post~powania 6480.
3. W wyniku przeprowadwnego post~powania konkursowego wstan~ wybrane najkorzystniejsze oferty. Maksymalna

przewidywana Ho!e wybranyeh ofert zawieraj~eyeh propozyeje eenowe znajduj~ee pokryeie w wielko!ci !rodk6w
przemaczonych oa sfinansowanie przedmiotu zam6wienia wynosi 3.

4. Udzielaj~ey zam6wienia, uwzgl~dniaj~e warunki realizaeji zam6wienia zawarte w zlownyeh ofertaeh, zastrzega sobie
prawo do jednostronnego wskazania w umowaeh zawieranyeh z oferentami wylonionymi w wyniku niniejszego
post~powania konkursowego, Ho,ei godzin przeznaewnyeh do realizaeji przedmiotu zam6wienia, przypadaj~eyeh do
wykonania przez danego oferenta.

5. Szczeg610we warunki wykonywania ,wiadezen okre!laj~ odpowiednie przepisy, a w szczeg6lno!ei przepisy ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 !wiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze ,rodk6w publieznyeh i akty wykonaweze
wydane najej podstawie oraz postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi oferent mote si~ zapoznae
w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENT6w

I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~ey odpowiednie kwalifikaeje i dysponuj~ey uprawnieniami do wykonywania ,wiadezen
zdrowotnyeh obji;tyeh przedmiotem niniejszego post~powania konkursowego tj. minimum ,rednie wyksztaleenie
medyezne w zawodzie piel~gniarki wraz z aktualnym prawem wykonywania zawodu piel~niarkil piel~niarza oraz
eertyfikat (zaiwiadezenia) ukonezenia kursu resuseytaeji k~teniowo-oddeehowej, udokumentowania minimum
dwuletniego do!wiadezenia w udzielaniu !wiadezen zdrowotnyeh w zauesie piel~gniarstwa w oddzialaeh szpitalnyeh.

2. Oferta zlowna przez oferenta powinna bye kompletna, zlotona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh SWKO na
formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane o!wiadezenia i
dokumenty opisane w SWKO oraz w tre!ei formularza ofertowego.

3. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zlotenie ofert altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okre!lonymi w 'Szczeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert"

na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia.
2. Liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczen zdrowotnych pezez jednego orerenta miesicrcmie nie powinna

bye mniejsza nit 12 godzin.
3. Maksymalna liezba godzin wykonywania !wiadezen przecii;tnie w miesi~eu przez jednego oferenta nie powiona

przekroezye 180 godzin.
4. Deklarowane przez oferenta godziny swiadczenia usrug obejrnuj'l udzielanie swiadczen zarowno w dni powszednie jak

r6wniei: w soboty, niedziele i swi~a.
5. Oferenei ponos,,! wszelkie koszty zwi~e z przygotowaniem i zloteniem oferty.
6. Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zal~ezonego wwru wraz zal~eznikami wymienionymi w formularzu

oferty.
7. Oferta winna bye sporZlldzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
8. Ofert~ oraz wszystkie zal~ezniki nalety sporz~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzueenia oferty,

z wyl~ezeniem poj~e medyeznyeh.
9. Ofert~ oraz katd~ zjej stron podpisuje oferent osobiSeie.
10. Strony oferty oraz miejsea. w kt6ryeh naniesione wstaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye dokonane

jedynie poprzez przekre!lenie bl~dnego zapisu i umieszezenie obok niego ezytelnego zapisu poprawnego.
II. Oferent more wprowadzie zmiany lub wyeofae zlown~ ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlorenie nowej oferty

zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotaej~ 0 wyeofaniu oferty zlownej weze!niej. Wyeofanie oferty nast~puje
poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~cego zam6wienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzez zJotenie nowej tub
wyeofaniu oferty mote nast~pie nie p6iniej jednak nit przed uplywem terminu skladania ofert. Wymogi oznaezenia
koperty opisane w pkt. 12 stosuje si~ odpowiednio.

12. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~eznikami nalety umicieie w zamkni~tej kopereie opatrwnej napisem: "Konkurs na
calodobowe specjalistyczne swiadczenia zdrowolne w zakresie pielrgnlarstwa w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym
z: pododdzialem intensywnego nadzoru kard/ologlcznego ora: za zgodq obu sIron w innych Oddzialach Stpitala
Wolskiego' i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. M. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.

12. Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega. it nie jest motliwe J'lczenie swiadczenia usJug w ramach umowy 0 udziel m
zam6wienia na swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosu ku
pracy zawartym z Udzielajttcym zam6wienia.

13. Oferta zlowna przez oferenla, z ktorym Szpital Wolski rozwilllal w okresie 5 lat poprzedzaj~yeh ogloszenie niniejsze
postlfPOwaniaumowt; na udzie1anie swiadczen zdrowotnych w zakresie objt;tym przedmiotem niniejszego postt;powania
trybie natyehmiastowym z przyezyn le~eyeh po stronie oferenta - podlega odrzueeniu.

Strona2 z6



Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZAL1\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. W celu uznania. te oferta spelnia wymagane warunki. oferenl 'Obowi~zany jest dol~czye do oferty dokumenty wskazane

w fonnularzu oferty.
2. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w fonnie oryginalu lub kserokopii

poswiadc'Onej przez siebie za zgodnose z oryginalem.
3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedlotonych dokument6w Udzielaj~cy zam6wienia mote za4dae od oferenta

przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierd'Onej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwoSci.

4. Oferent jest zobowi~ny do zal~czenia do fonnularza oferty dokument6w zwi~nych z rejestracj~ indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej jako podmiotu wykonuj~cego dzialalnose lecznic~ - zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15 kwictnia 2011 r. 0 dzialalnosei leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ nalety zlotye w siedzibie Szpitala Wolskiego, Paw. II, pok. 10 a w tenninie do dnia 13.09.2022 r. do godz.

11.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania si~ z Oferentami ze strony Udzielaj~cego zam6wienia uprawniona jest Piel~gniarka

Naczelna, tel. 022-38-94-876.

Rozdzial VII. TERMIN ZWI1\ZANIA OFERT 1\
Oferent zwi~ny jest ofert~ do 30 dni od daty up/ywu tenninu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOMISJA KONKURSOW A
I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj~cy zam6wienia powoluje komisj~ konkursow~.
2. Szczeg610we zasady pracy komisji konkursowej i tryb,post~powania okreSia "Regulamin pracy Komisji konkursowej"

obowi¥uj~cy na podslawie zar~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

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

konkursowej, nowego czlonka komisji powoluje Udzielaj~cy zam6wienia.
5. Udzielaj~cy zam6wienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej, 0 ile komisja konkursowa liczye b~dzie,

pomimo wyl~czeniajej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. UdzielajiJcy zam6wienia wskazuje nowego przewodnicz'lcego, jesli wylqczenie czlonka komisji konkursowej dotyczy

osoby pelni~cej t~ funkcj~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow~ brak6w fonnalnych w zlotonej of ereie, Komisja konkursowa

wzywa oferenta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach oa zewn'rtrznej stronie intemetowej
Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) oferenta, stwierdzone w ofereie
braki oraz ostateczny lennin ich usuni~cia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn fonnalnych Komisja konkursowa zamieszcza jnfonnacj~ 0 odrzuceniu oferty
na zewn~trznej stronie inlemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.medpl wskazuj~c nazw~ (imi~ i
nazwisko) skladaj~cego odrzucon~ ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.

Rozdzial IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwareie zlotonych ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolskiego w Pawilonie II - Sala Konferencyjna
w dniu 13.09.2022 r. 0 godzinie 11.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJ1\CEGO ZAMOWIENIA CENA JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielaj~cego zam6wienia maksymalna kwota nalei:noSci za jedn~ godzin~ wykonywania swiadczen
zdrowotnych wynosi:
0) 60,00 zl bru«o (kt6ra bez podatku VAT stanowl kwot~ netto). za katd~ godzin~ wykonywania swiadczen w

Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z pododdzialem intensywnego nad'Oru kardiologicznego oraz za zgod~ obu
sIron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego do limitu 60 godzin (wl~znie) w miesi~cu oraz

b) 70,00 zJ brullo (kt6ra bez podatku VAT stanowi kwot~ netto) - za katd~ godzin~ wykonywania swiadczen w
Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z pododdzialem intensywnego nad'Oru kardiologicznego oraz za zgod~ obu
siron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego powytej limitu 60 godzin w miesi~cu.

2. Cena wskazana w pkt. I 'Ostala przyj~ta w oparciu 0 wielkose srodk6w przeznac'Onych na sfinansowanie swiadczen
b~d~cych przedmiolem zam6wienia.

3. Oferty zawieraj~ce ceny przekraczaj~ce kwot~ wskazan~ w pkt. I uznaje si~ za nieodpowiadaj~ce wymogom fonnalnym i
podlegaj~ce odrzuceniu.
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Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Krylerla oceny

I. Kwalifikaeje oferenta - 10%
2. Doswiadezenie - 10%
3. Cena:

~ za kazdq godzin~ wykonywania swiadezen w Klinieznym Oddziale Kardiologieznym z pododdzialem
inlensywnego nadzoru kardiologieznego oraz za zgodq obu stron w innyeh Oddzialaeh Szpilala Wolskiego do limitu
60 godzin (wlqeznie) w miesiqeu - 30% oraz

c) !&M..1 za katdlj godzin~ wykonywania swiadezen w Klinieznym Oddziale Kardiologieznym z pododdzialem
intensywnego nadzoru kardiologieznego oraz za zgodq obu stron w innyeh Oddzialaeh Szpitala Wolskiego powyzej
limitu 60 godzin w miesiqeu- 30%

4. Dost~pnose - 20%
Maksymalna liezba punkt6w za oeen~ oferty wynosi: 3,6 pkt.

Ad. I.Kwalifikacje oferenta
Komisja konkursowa dokonujqc oeeny kwalifikaeji oferenta bierze pod uwag~ nast~pujqce dokumenty stanowiqee zalqczniki
do formularza oferty:

• Dyplom ukonezenia studi6w wy:l:szyeh potwierdzajqey uzyskanie tylulu magistra lub lieenejata piel~gniarstwalub uzyskanie
sredniego wyksztaleenia mOOyeznegow zawodzie piel~gniarki - 3 pkt.

• Zaswiadczenie 0 ukonczenia kursu resuscytacji kr~eniowo-oddechowej - 2 pkt.
• Udokumentowanie minimum dwulebliego doswiadczenia w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w zakresie pie1ergniarstwa . 1
pkt.

!Alezna Hose punkt6w moZliwyeh do uzyskania za oeen~ oferty pod wzgl~dem kwalifikaeji oferenta wynosi 6 pkl.

Ad. 2. Doswiadczenie (01)
Komisja konkursowa dokonujt}c eccoy w ramach kryterium ..Doswiadczenie" bierze pod uwager doswiadczenie oferenta
wynikajqee ze statu zawodowego zwiqzanego z udzielaniem swiadezen w zakresie piel~gniarstwa. Dokonujqe oeeny jakosci
na pOdstawie oswiadezenia oferenta (formularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje oferentowi od 1 do 4 pkt. zgodnie z
nast~pujqeym sehematem:

zaSwiadczeniem, opinict lub

unkt6wLiczba
1 kt.
2 kt.
3 kt.
4 kt.

z udzielaniem !w(adczen w zakresle lei nlarstwaSlat zawodo
od 2lat- 91at
10- 131at
14-171at
o to 171at

W przypadku niepe/nyeh lat kalendarzowyeh niepe/ne lata statu praey zaokrqgla si~ w d61.
Minimum dwuletni stat praey oferent jest zobowiqzany udokumentowae stosownym
rekomendaejq pod rygorem odrzucenia oferty.

Ad. 3. Cena'
Komisja konkursowa dokonuje oeeny oferty pod wzg";dem proponowanej przez oferenta ccny za I godzin~ wykonywania
swiadczen zdrowotnyeh na Oddzialaeh szpitalnyeh obj~tyeh przOOmiotem zam6wienia i przyznaje oferentowi od I do 3 pkt.,
zgodnie z poni:l:szymi zalozeniarni:

Cena 1 (bez Dodatku VAT stanowi kwote nelto)
Proponowana cena brutto za kai:dCJgodzincr udzielania swiadczen w Klinicznyrn Liczba punkt6w
Oddziale Kardiologicznym z pododdzialem intensywnego nadzoru kardiologieznego
oraz za zgodq obu stron w innyeh Oddzialaeh Szpitala Wolskiego do limitu 60 godzin w
miesiClcu:
55.01 - 60.00 1 pkt.
50.01 - 55.00 2 pkt.
45.00 - 50,00 3 pkt.
Komisja konkursowa dokonujqe oeeny eeny zaproponowanej przez oferenta nle b,erze pod uwag~ ofert zaw,erajqcye
propozycje cenowe nie maj<}ce pokrycia w wielkosci srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie swiadczen bcrd<}cyc
przedmiotem post~powania, Ij. powyzej 60.00 zl brulto za katdq godzin~ udzielania swiadezen w Klinieznym Oddziale
Kardiologieznym z pododdzialem intensywnego nadzoru kardiologieznego oraz za zgodq obu stron w innyeh Oddzialaeh
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Szpitala Wolskiego do limitu 60 godzin w miesi~cu. Ofetty zawieraj~ce propozycje cenowe poniZej 45,00 brutto zl za ka:id~
godzin~ udzielania swiadczen w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z pododdzialem intensywnego nadzoru
kardiologicznego oraz za zgod~ obu stron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego do limitu 60 godzin (wl~cznie) w miesi~cu
zostan~ uznane za ofetty zawieraj~ce rai::jco nisk~ cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly odrzuceniu.

Cena 2 (bez podatku VAT stanowi kwote netto)
Proponowana cena brutto za katdll godzin~ udzielania swiadczen w Oddziale Liczba punklnw
Neurologicznym, Udarowym i Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz za zgo~
obu stron w za zgod~ obu stron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego powyiej limitu
60 ~odzin w miesiacu:
65,01 -70,00 I pkt.
60,01-65,00 2 pkt.
55,00 - 60,00 3 pkl.
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny ceny zaproponowanej przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofett zawieraj~cych
propozycje cenowe nie maj~ce pokrycia w wielkosci srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie swiadczen b~d~cych
przedmiotem post~powania, tj. powYZej 70,00 zl brulto za ka:id~ godzin~ udzielania swiadczen w Klinicznym Oddziale
Kardiologicznym z pododdzialem inlensywnego nadzoru kardiologicznego oraz za zgod~ obu stron w innych Oddzialach
Szpitala Wolskiego powyiej limilu 60 godzin w miesi~cu. Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe poniZej 55,00 zl brutto za
ka:id~ godzin~ udzielania swiadczen w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z pododdzialem intensywnego nadzoru
kardiologicznego oraz za zgod~ obu stron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego pOWYZejlimitu 60 godzin w miesi~cu
zostan~uznane za oferty zawieraj'lce ra4co nisk'l cen~W stosunku do przedmiotu zam6wienia i bcrdft podlegaly odrzuceniu .

• Ceny obejmuj~ wyoagrodzenie brutto

Ad. 4. Oosl~pnosc (02)
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny dost~pnosci gwarantowancj przez oferenta, bierze pod uwag~ minimaln~ liczb~ godzin
oferowanych przez oferenta w formularzu oferty dla Klinicznego Oddzialu Kardiologicznego z pododdzialem intensywnego
nadzoru kardiologicznego oraz za zgod~ obo stron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego, zgodnie z zaloieniami:

Minimalna ilose ~odzinW oferowanych przez oferenta: Liczba punklnw
12 - 59 I pkt.
60. 107 2 pkt.
108.143 3 pkt.
144.180 4okt.
Deena koncowa orerty zostanie wyliczona wg nast~puhcego wzoru:
WO = LpK x 10% + LpDl x 10% + LpCl x 30%+ LpC2 x 30%+ LpD2 x 20%

gdzie:
WO - oeena kOllcowa oferly
LpK. Iiezba punkJow wynikajqea z oeeny kwalijikaeji oferenta
LpDl ./iczha punk/ow wynilcajqca Z oceny doswiadczenia oferenta
LpC} ; C2 - liczha punktow wynikajqca Z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpD2 - liczba punk/ow wynikajqca z oceny dostfpnosci iwiadczen udzielanych przez oferenta

Rozdzial Xll. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKl ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygnif;cie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku posttrpowania konkursowego

zapewniaj(Jcych realizacjtr zapotrzebowania Udzielaj(Jcego zam6wienia odnosnie i10sci godzin wykonywania swiadczen
stanowi~cych przedmiot zam6wienia, kt6rzy uzyskali I~cznie ze wszystkich kryteri6w najwi~ks~ ilosc punktnw.

2. Rozstrzygni~cie konkursu ofert oglasza si~ w miejscu i terminie okreSlooym w ogloszeniu
o konkursie ofert, oa tablicy ogloszen w siedzibie Udzielaj(Jcego zam6wienia oraz na zewntrtrznej stronie intemetowej
Udzielaj~cego zam6wienia, podaj~c nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzib~ (miejsce zamieszkania i adres)
OfereotalOferent6w, kt6rzy zostaJi wybrani.

3. Termin rozstrzygni~cia ofert wyznacza si~ na dzien 22.09.2022 r. 0 godzinie 12.30.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~cy zamnwieoia wskazuje term in

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. W przypadku przekroczenia liczby godzin objl;lej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyoiku wyboru

wi~kszej Hosci oferenl6w ze wzgl~du na koniecznosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj~cych kryteria oceny ofert na tym
samym poziomie punklowym, Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo okreSleoia w umowach zawartych w tym
oferenlarni lakiej ilosci godzin wykonywania ~wiadczen, kt6ra umoiliwi dostosowanie warunk6w umowy do
zapotrzebowania Udzielaj(Jcego zam6wienia.
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Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
1. W toku post~powania konkursowego. jednak:!e przed rozstrzygnI~clem konkursu, oferent mo:!e zlotyc do komisji

konkursowej w termlnie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarfonej czynno!ci, w formic pisemnej umotywowany
protest.

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

skladajqcemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, cbyba te z trdci protestu wynika, te jest

on bezzasadny.
S. W przypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtarza zaskarwnq czynno!c.
6. Oferent, mote zlotyc do Udzielajqcego zam6wienia odwolanie dotyczqce rozstrzygni~cia konkursu w ciqgu 7 dni od dnia

ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu. '
7. Odwolanie z10wne po terminie nie pOOlegarozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w tenninie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie

umowy do czasujego rozpatrzenia.
9. Srodki OOwolawcze nie przyslugujq na:

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

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotycllIce postc;powania konkursowego przechowywane S't w siedzibie Udzielajllcego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenio
Dyrektora Szpitolo Wo/skiego Nr 2/7/2022

z dnia 06.09.2022 r.

Warszawa, dnia .

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

OFERTA

na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa w

Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z pododdzialem intcnsywnego nadzoru kardiologicznego

oraz za zgodlj obu stron w innycb Oddzialacb Szpitala Wolskiego

Imi~ .

Nazwisko .

PESEL.. .

zaw6d .

Nr pr.w. wykonywani. zawodu .

Specj.lizacj. w zakresie .

Nr dokumentu specj.lizacj i... .

Nr wpisu do rejestru indywidu.lnych specj.listycmych/ indywidualnych praktyk piel~gniarskich uzyskanego

zgodnie z WYffiogamiuslawy 0 dzial.lnosci leczniczej .

Data wpisu do ewidencj i dzialalnosci gospodarczej .

NiP REGON .

Nr lelefonu e-mail .

Adres zamieszkania .

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

Przedmiolem niniejszcj oferty jesl udz!elanie specjalislycznych swiadczen zdrowolnych w zakresie
piel~gniarslwa w Klinicznym Oddziale Kardiologiczoym z pododdzialem inlensywnego nadzoru
kardiologicznego oraz za zgoda obu sIron w innych Oddzialach Szpilala Wolskiego, zgodnie z
przcdmiolem zam6wienia wskazanym w Szczeg610wych Warunkach Konkursu Ofer!, na zasadacb
okreslonych we wzorzc umowy na udzielanie swiadczen zdrowolnych obj~tycb konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, It:
1. zapoznal si~ z treSci~ ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg6loWYffii warunkami konkursu ofert" oraz projektem

umowy i nie zglasza 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 utyciu spr~tu nale4cego do
Udzielaj~cego zam6wienia.

3. Swiadczen zdrowotnych udziel.c b~dzie osobiscie.
4. Posiad. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (DC) na minimaln~ kwol~ gwaranlowan~

w wysokosci .
5. Dswiadcza, it Szpital Wolski nie rozwi~zal z nim w okresie 5 lot poprzedzaj~h ogloszenie niniejszego

po~powani. umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego
post~powania w trybie natychmiastoWYffi z przyczyn let~cych po stronie oferenta.
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6. Deklaruje min. i max lIczb~ godzln udzielania ~wiadczetl zdrowotnych w zakresie
piel~gniarstwa w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z pododdzialem intensywnego nadzo'll
kardiologicznego oraz za zgodq obu stron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego w miesiqcu.

7. Proponuje naSl>pujqcq kwot~ nalel:no~ci za realizacj~ zam6wienia:
wysoko~c stawki w kwocie zl brutto (r6wnowafne z netto) - za kazdq godzin~ wykonywania
~wiadczetl w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z pododdzlalem intensywnego nadzoru
kardiologicznego oraz za zgodq obu stron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego do Iimitu 60 godzin
(wlqcznie) w miesiqcu oraz
wysoko~c stawki w kwocie zl brutto (r6wnowafne z netto) - za kazdq godzin~ wykonywania
~wiadczetl w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z pododdzialem intensywnego nadzoru
kardiologicznego oraz za zgodq obu stron w innych Oddzialach Szpitala Wolski ego p0wyZej Iimitu 60
godzin w miesiqcu.

8. Zakres posiadanych kwalifikacji udokumentowal zalqcznikami od or 3a do nr .
9. O~wiadcza, izswiadczetl zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa udzielal przez okres lat..

ZAL\CZNIKI:
I. Po~wiadczona kopia dokument6w zwiqzanych z wpisem do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalno~c

leczniczq w przedsi~biorstwie podmiotu leczniczego prowadzonego przez ORPiP - zaL nr I.
2. Po~wiadczony aktualny wydruk z CEIDG - zaL nr 1.
3. Kopie dokument6w dotyczqcych posiadanych kwalifikacji:

dyplom ukotlczenia szkoly,
aktualne prawo wykonywania zawodu piel~gniarki,
certyfikat ukotlczenia kursu resuscytacji kr'I2Cniowo-oddechowej,
udokumentowanie minimum dwuletniego do~wiadczenia w udzielaniu ~wiadczetl zdrowotnych w
zakresie piel~gniarstwa,
oraz dodatkowo inne dokumenty potwierdzajqce kwalifikacje i do~wiadczenie zawodowe - zaL nr
3a, 3b, ild.

4. Wykaz podmiot6w, w kt6rych oferent udzielal ~wiadczetl zdrowotnych w zaktesie piel~gniarstwa
wykonywanych z podaniem oktes6w, w kt6rych uslugi te byly udzielane - zaL nr 4.

S. Kserokopia polisy DC - zaL nr 5. ,
6. ~wiadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy 0 braku przeciwwskazatl do wykonywania swiadczeIi

zdrowotnych obj~tych przedmiotem zam6wienia - zaL nr 6.

O~wiadczenie oferenta w zakresie wypelnienia obowiqzk6w informacyjnych przewidzlanych wart. 13 luh
art. 14 RODO
O~wiadczam, te wypelnilem obowiqzki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 ROOO! wobec os6b
fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpo~rednio lub po~rednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udzielenie
zam6wicnia w niniejszym post~powaniu'.

(podpis ipiecz?c olerenta)

I rozpol'ZlJdzenie Parlamentu Ew--opejskiego i Rady (lIE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra'Aie ocbrony I»6b fizy<:mych w zwilp.ku z przetwananiem
danyc:h osobowych iw sprlwic swobodncgo przeplywu lakich danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/46IWE (og6lne rozpor14dzenic (I ochronie danych) (DL Un.
UE L 119 z 04.05.2016, Sir. 1).
• W przypadlru gdy wykonawca nic prze1cazuje danych osobowych innych nit bezPOSrcdnio jcgo doty(.qcy"ch lub LIIchodzi wyl4czcnie stosowania obowi.uu
infonnacyjncgo. stosownic do art. 13 USl. 4 lub an. 14 ust 5 RODO treSci oSwiadczenia wykonawca me sktada (usum~cie trdci ~wiadczenia np. przez jego
wykrdlenie).
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Zalqeznik nr 4 do zarzqdzenia
DyrekJora Szpitala Wolskiego nr 217/2022

z dnia 06.09.2022 r.

WZ6RUMOWY
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELIlGNIARSTWA W

KLINICZNYM ODDZIALE KARDIOLOGICZNYM Z PODODDZIALEM INTENSYWNEGO NADZORU
KARDIOLOGICZNEGO ORAZ INNYCH ODDZIALACH SZPITALA WOLSKIEGO (ZA ZGOGt\ OBU STRON)

zawarta w dniu 2022 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej z
sicdzib~ w Warszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17, 01-2/1 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych
organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestm S~dowego prowadzonego przez S~d Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288, REGON 011035381. NIP 527-10-45-483,
reprezentowanym przez: Roberta Mazura - Dyrcktora
zwanym dalej Udzielaj~cym zam6wienia

a

Panem/~ ................• prowad~cym/~ dzialalnos~ gospodarc~ pod firm~ ••.....................••• na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem: ....................................•
Wpisanym/~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cych dzialalnos~ lecznic~ nr ,
Posiadaj~cym/~ NIP i REGON ........................• PWZ .
Zwanym/~ dalej Przyjmuj~cym zam6wienie

I~cznie zwanych Stronami

Przyjmujqcy zamawienie zostal wybrany w wyniku konkursu olert na udzlelanie speejalistyeznyeh swladezen
zdrowotnyeh przez podmioty oueS/one wart. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnosei leezniezej (tekst
jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.633 z pain. zm.).

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

w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdzialem intensywnego nadzom kardiologicznego oraz za zgod~
obu stron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego w godzinach wynikaj~cych z harmonogramu. 0 kt6rym mowa
w ~ 2. zwanych d.lej swiadczeniami zdrowotnymi. dla pacjent6w Szpitala Wolskiego w szczeg61nosci dla os6b
b~d~cych swiadczeniobiorcarni w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do udziel.nia specj.listycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
piel~gniarstw. w Klinicznym Oddzi.le kardiologicznym z Pododdzialem intensywnego nadzom kardiologicznego
oraz za zgod~ obu stron w innych Oddzialach Szpit.l. Wolskiego. w ilosci godzin, 0 kt6rej mow. w ~ 9 usl. I
niniejszej umowy. a w szczeg6lnosci:

• udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
• prow.dzenie c.lodobowej kompleksowej opieki piel<;gniarskiej nad p.cjentami przebywaj~cymi w oddziale.
• realizacja zlecen lekarskich i biei.'lce ich dokumentowanie w dokumentacji pacjenta,
• przeprowadzenie czynnosci higienicznych dotycz~cych utrzymania czystos.i ciala chorego.
• organizacja i udzial w transporcie pacjenta na badania diagnostyczne, czy na inny oddzial,
• wykonywanie czynnosci administracyjnych zwi~zanych z pobytem pacjenta w Oddziale.

~2
1. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do udzielani. swi.dczen. 0 kt6rych mowa w ~ I w dni.ch i godzinach

okreSlanych w harmonogramie. kt6rego wz6r stanowi Zal~cznik or I oraz I' do niniejszej umowy. spo~dzanym
na okresy miesi~czne w formie pisemnej, uzgodnionym z Piel~gniark~ Oddzialow~ Klinicznego Oddzialu
kardiologicznego z Pododdzialem intensywnego nadzom kardioJogicznego Szpitala Wolskiego lub inn~ osob~
wskazan~ przez Udziel.j~cego zam6wienia.

2. Harmonogramy. 0 kt6rych mow. w usl. J podlegaj~ kaulorazowo zatwierdzeniu przez Z-c~ Dyrektora ds.
PieJ<;gniarstwa. przed rozpocz<;ciem miesi~ca kt6rego dotyc~.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do wykonania swiadczen zdrowotnych. 0 kt6rych mow. w ~ I nmleJszej
umowy i oswiadcza. it wykonywa~ je b~dzie z zachowaniem naletytej starannosci. zgodnie z posiad.n~ wied~
medyczn~ i standardarni post<;powania obowi¥uj~cymi w zakresie piel~gniarstwa na zasadach wynikaj~cych ~
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o dzialalno~ci leczniczej (tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z p6:tn. zm.), ustawy 0 ~wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze ~rodk6w publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z p6:tn. zm.)i przepis6w wykonawczych
do ww. ustawy, ustawy 0 zawodach piel~gniarki i p%mej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 551), ustawy 0 prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z p6:tn. zm.), ustawy 0 ochronie danych osobowych z
dnia 10.05.2018 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i innych przepis6w reguluj~cych zasady wykonywania
czynno~ci w zakresie piel~gniarstwa oraz udzielania ~wiadczell zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie b~d~cych
przedsi~biorcarni.

g4
I. Swiadczenia zdrowotne obj~te nmleJs~ umow~ udzielane b~~ przez Przyjmuj~cego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61no~ci w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdzialem
intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz za zgod~ obu SIron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego przy
uZyciu sp~tu medycznego oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu znana! z kt6rymi zostal zapoznany
przez Udzielaj~cego zam6wienia najp6tniej w dniu rozpoc~cia udzielania ~wiadczell., stanowi~cych wlasno~c
Udzielaj~cego zam6wienia. Sprz~t i aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania ~wiadczell
obj~tych niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do korzystania z pomieszczen oraz sprz~tu
i aparatury medycznej, naleZllcych do Udzielaj~cego zam6wienia, zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach
okre~lonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w nap raw sprz~tu medycznego naleZllcego do
Udzielaj~cego zam6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialall zawinionych przez Przyjmuj~cego zam6wienie.

4. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do wykonywania ~wiadczen medycznych do chwili przekazania
obowi¥k6w wynikaj~cych z umowy innemu pracownikowi medycznemu przejmuj~cemu dy1:ur.

gs
Umowa zostaje zawarta na czas okre~lony od dnia 2022 r. do dnia ......•..•.• 2023 r.

g6
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania ~wiadczen 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 Zljdanie Udzielaj~cego zam6wienia Przyjmujqcy zam6wienie zobowi~y jest do przedstawienia dokur,nent6w
wymaganych przez NFZ lub innego p1atnika ~wiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielajqcego
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~biorcarni oraz przepisami i zasadami obowi¥Uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia, w tym z uzyciem systemu
informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotyc~cymi procedur zwi~nych z ochron~ danych osobowych.

gs
I. Za udzielanie ~wiadczen okre~lonych w ~ I Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~cznie

w kwocie stanowiqcej iloczyn wykonanej - zgodnie z zatwierdzonymli sprawozdaniemlarni, 0 kt6rym/ch mowa w
~ 10 -liczby godzin udzielania ~wiadczell przez stawk~ zajedn~ godzin~ w wysoko~ci:
a) ...•...... zl brUIIO (slownie: zlotych 001100 groszy) za ka:!.d~godzin~ udzielania ~wiadczen do

limitu 60 godzin (wl~cznie) w miesi~cu oraz
b) zl brullo (slownie: zlotych 00/100 groszy) za ka:!.d~godzin~ udzielania ~wiadczen

powy:!.ej limitu 60 godzin w miesiqcu.
2. Nalemo~ci 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 (na fakturze
przyjmuj~cy zam6wienie uwzgl~dnia w odr~bnych pozycjach udzielanie ~wiadczen w poszczeg61nych oddzialach
Szpitala Wolskiego) wraz z zatwierdzonym/i sprawozdaniemlami, 0 kt6rych mowa w ~ 10. Potwierdzeniem
dostarczenia faktury wraz ze sprawozdaniem/ami jest data wpIywu oznaczona prezentaUj Kancelarii G/6wnej
Szpitala Wolski ego.

3. Nalemo~c za wykonane ~wiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmujqcemu zam6wienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dziell obci~enia rachunku bankowego
Udzielaj~cego zam6wienia.

g9
I. Minimalna ilo~ godzin udzielania ~wiadczen, 0 kt6rych mowa w ~ I us!. 2, zgodnie z ofe~ zlozon~

w post~powaniu konkursowym, wynosi godzin w miesi~cu. Maksymalna ilo~c godzin udzielania
~wiadczen, 0 kt6rych mowa w ~ 1 us!. 2, zgodnie z ofert~ zlo:!.On~w post~powaniu konkursowym, wynosi .
godzin w miesi'lcu.

2. Lqczna szacunkowa warto~c umowy wynosi zl brullo (slownie: )
w okresie jej trwania.
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3. Wynikaj~ce z ust. 1 zapotrzebowanie na minimaln~ Hose zakontraktowanych godzin przeznaczonych na
realizacj~ przedmiotu umowy mote ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania
kom6rki organizacyjnej Szpitala Wolskiego, w kt6rej realizowane s~ swiadczenia b~dt zmniejszeniem srodk6w
finansowych uzyskanych od NFZ lub innych platnik6w. Zmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym
na okresy miesi~czne i nie wymaga spor~dzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

4. Udzielaj~cy zam6wienia moie powierzye Przyjmuj~cemu zam6wienie wi~ks~ ilose swiadczeJi obj~tych niniejs~
umow~ skutkuj~cych przekroczeniem I~cznej szacunkowej wartosci umowy wskazanej w usl. 2, w ramach
srodk6w pieni~inych przeznaczonych na ich sfinansowanie, pochod~cych z NFZ lub od innych p1atnik6w,
jednak nie wi~cej nii 0 30%. pO

I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~y jest do skladania miesi~cznych sprawozdaJi z Iiczby godzin realizacji
przedmiotu umowy wg wzoru stanowi~cego zal~cznik nr 2 oraz 2' do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w usl. I skladane s~ po zakoJiczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po ich
zatwierdzeniu. Sprawozdania, po weryfikacji wykonanych godzin zatwierdza Piel~gniarka Klinicznego Oddzialu
kardiologicznego z Pododdzialem intensywnego nadzoru kardiologicznego Wolskiego Szpitala Wolskiego oraz Z-
ca Dyrektora ds. Piel~gniarstwa lub inna osoba wskazana przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~11
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do:

I) 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 niniejs~
umow~ i realizacji pozostalych obowi~zk6w dotyc~cych identyfikator6w okreslonych w aktach
wewn~trznych Szpitala Wolskiego,

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

~12
Przyjmuj~cy zam6wienie nie mote prowadzie 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~ zabezpieczye obslug~ lekarsk~ oraz administracyjn~ i gospodarc~ w zakresie
niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

~ 14
Przy realizacji zadaJi obj~tych niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~y jest do wsp6lpracy
z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielaj~cego zam6wienia.

'~ 15
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnose solidarn~.
2. Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnose za szkody powstale z przyczyn le4cych po jego stronie,

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

i niekompletny,
d. braku realizacji zaleceJi pokontrolnych,
e. nieprawidlowego wprowadzania danych zwi¥8"ych z realizacj~ procedur, a wymaganych przez NFZ,
f. niestosowanie si~do procedur, regularnin6w obowi~zuj~cychw Szpitalu Wolskim.

3. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmuj~cego zam6wienie pokrycia szkody wyr~dzonej
niewykonywaniem lub niewlaSciwym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zam6wienie niniejszej umowy, w tyrn
m.in. koszt6w swiadczeJi nieplaconych przez NFZ lub innych platnik6w z tego tytulu oraz kar umownych i
obowi~6w odszkodowawczych naloionych na Udzielaj~cego zam6wienia przez NFZ lub innych p1atnik6w w
umowach zawartych z Udzielaj~cym zam6wienia.

4. Udzielaj~cy zarn6wienia uprawniony jest do 4dania od Przyjmuj~cego zam6wienie zaplaty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych godzin
udzielania swiadczeJi z op6inieniem, zawinione przez Przyjmuj~cego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadczeJi
lub wczesniejsze opuszczenie Klinicznego Oddzialu kardiologicznego z Pododdzialem intensywnego nadzoru
kardiologicznego oraz innych Oddzial6w Szpitala Wolski ego, opuszczenie stanowiska bez przekazania dyiuru
nast~pnej osobie realizuj~cej zakres Umowy, kt6ra to kara przysluguje Udzielaj~cemu zam6wienie niezaleinie od
braku zaplaty za kaid~ rozpocz~~ godzin~ sp6inienia lub niewykonywania swiadczeJi. Wysokose kary umownej .
za kaid~ roZpoc~~ godzin~ sp6inienia lub niewykonywania swiadczeJi wynosi 50% stawki godzinowej
okreslonej w ~ 8 usl. .1 umowy. Za szkody przekraczaj~ce wysokose ww. kary, Udzielaj~cy zam6wienia
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych. W przypadku stwierdzenia powyt5zych
naruszeJi Udzielaj~cy Zam6wienie zastrzega sobie prawo po~cenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego
w fakturach otrzymanych od Przyjmuj~cego Zm6wienie.
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~ 16
Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi'lZ"ny jest do:
1) z/o1enie aktualnej polisy (umowy) ubezpieezenia odpowiedzialnosci eywilnej obejmuj~eej szkody b~d~ee

nast~pstwem udzielania swiadezell zdrowotnyeh albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczell
zdrowotnyeh - zgodnie z art. 25 us!. 1 pkt. 1 ustawy 0 dzia/alnosci lecmiczej oraz wymogami RozporZljdzenia
Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi~owego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej podmiotu wykonuj~cego dzia/alnose lecmieZlj (!.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z p6in. zm.).

2) utrzymywania przez caly okres obowi~wania niniejszej umowy sta/ej sumy gwarancyjnej oraz wartosci
ubezpieczenia okreSionych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pkt. I,

3) posiadania zaSwiadczenia lekarza medycyny pracy dotycZljcego uprawniell zwi'lZ"nych ze swiadczeniem uslug i w
tym zakresie wymog6w sanitamo-epidemiologicmyeh, •

4) zg/oszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez O~gow~ Izb~ Piel~gniarek i Poloinych w Warszawie,
Szpitala Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczell zdrowotnych oraz przed/olonia Udzielaj~cemu zam6wienia
dokumentu potwierdzaj~cego dokonanie w/w'wpisu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy pod
rygorem rozwi~zania umowy, 0 ile powy1szy dokument nie zostal dol~ezony do formularza oferty.

~17
1. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych powzi~/

wiadomose przy realizacji postanowiell niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnic~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233)
oraz podlegaj~ oebronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danych osobowych, zgodnie z wymogami
obowi¥uj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia.

2. Przyjmuj~cy zam6wienie oswiadeza, 10 many jest mu fakt, i1 trese niniejszej umowy, a w szczeg61nosci przedmiot
umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informacj~ publicm~ w rozumieniu art. I us!. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicmej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 z p6in. zm.), kt6ra
podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrze1eniem us!. 3.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie wyrata zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w us!. 2, zawartyeh w
niniejszej umowie dotycZljcych go danych osobowych w zakresie obejmuj~cym imi~ i nazwisko, a takte inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

4. D1a cel6w zwi¥Mych z realizacj~ umowy Udzielaj~cy zam6wienia upowatnia Przyjmuj~cego zam6wienie do
przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmuj~cy Zarn6wienie udzielae b~dzie swiadezell
zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwi'lZ"nych z realizacj~ zleconych niniejsZlj umow~ swiadczell zdrowotnych
oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzecmiku Prawa Paejenta, ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicmyeh. Przetwarzanie danyeh osobowyeh
przez Przyjmuj~cego zam6wienie dokonywane jest w formie papierowej oraz w formie elektronicmej na sprz~cie
informatycmym nale~cym do Udzielaj~cego zam6wienia i podlega przepisom reguluj~cym zasady ochrony danyeh
osobowyeh i procedurom obowi¥uj~cym u Udzielaj~cego zam6wienia i z tego tytulu Przyjmuj~ey zam6wienie
ponosi odpowiedzialnose wynikaj~c~ z ww. przepis6w oraz przepis6w dotycZljcych ochrony danych osobowych.
Upowatnienie do przetwarzania danych osobowyeh oraz Oswiadczenie podpisane przez Przyjmuj~cego zam6wienie
stanowi~ integraln~ cz~se umowy.

~ 18
1. Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczell:

a. przerwy nie przekraczaj~cej /~cmie 20 dni kalendarzowych w okresie obowi~wania umowy z zastrzeloniem
ust. 2,

b. przerwy zwi'lZ"nej z potwierdzonym udzia/em Przyjmuj~cego zam6wienie w szkoleniach lub kursach
z zastrzereniem us!. 2.

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

z harmonogramem przez Przyjmuj~cego zam6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadczell
spowodowanych chorob~, udokumentowanych zaswiadczeniem lekarskim, 0 ile Przyjmuj~cy zam6wienie
niezwlocmie powiadomi 0 tym fakcie Udzielaj~cego zam6wienia.

~19
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmuj~eego zam6wienie od wykonywania swiadczell
zdrowotnyeh, na ezas przeprowadzenia post~powania wyjasniaj~cego, w przypadku gdy do Udzielaj~cego zam6wienia
wplynie skarga lub zastrze1enie dotycZljce sposobu wykonywania, przez Przyjmuj~cego zam6wienie, swiadczen
zdrowotnych obj~tyeh niniejsZlj umow~, w tym zwi'lZ"nych z prowadzeniem dokumentaeji medyemej b~di
przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

po
Umowa ulega rozwi'lZ"niu w nast~puj~cyeh przypadkach:
1) z uplywem czasu, na kt6ry zosta/a zawarta,
2) na moey porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kaidej ze Stron z zachowaniem 3 miesi~cmego okresu wypowiedzenia,
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4) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zam6wienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z
przyczyn stanowi~eych naruszenie istotnych warunk6w umowy, leZllcych po stronie Przyjmuj~cego zam6wienie, a
dotyc~cych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~zenia ich zakresu lub ich niewlaSciwej ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejs~ umow~ terminie wymaganych sprawozdao\ 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 zdrowotnych;

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

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

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

braku finansowania swiadczen obj~tych umow~ przez publicznego platnika (NFZ) lub zmiany przez Platnika zasad
finansowania swiadczen zdrowotnych w spos6b uniemozliwiaj~cy Udzielaj~cemu Zam6wienie dotrzymanie
warunk6w umowy.

pI
1. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~zania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym, jezeli Przyjmuj~cy zam6wienie raz~co naruszyl istotne warunki umowy, tj.:
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 dotrzymal warunk6w okreSlonych w ~ 16 umowy,
4) r~co naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za r~ce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w us!. I pkt. 4 uznaje si~
naruszenia obowi¥k6w wynikaj~cych z ~ 3 i ~ 17 us!. 1 niniejszej umowy, kt6rego Przyjmuj~cy zam6wienie nie
zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania tub
naruszenie obowi¥k6w zwi¥,"ych z bczpieczenstwem pacjent6w.

p2
Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie rozwi~niu umowa zawarta przez Udzielaj~ego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 rozwi~niu umowy w tym trybie Udzietaj~cy zam6wienia zloZy Przyjmuj~cemu zam6wienie na
pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

p3
Przyjmuj~cy zam6wienie uprawniony jest do rozwi¥ania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku r~cego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyc~cych zwloki w wyplacie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 8 przekraczaj~cej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
Udzielaj~cego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.p4
I. W zakresie nieuregulowanym niniejs~ umow~ maj~ zastosowanie m.in. Kodeks cywilny oraz przepisy powolane

w niniejszej umowie.

2. Realizacj~ obowi¥k6w wynikaj~cych z art. 304' Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~cy zam6wienie.

pS
Umow~ spor~dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

~ 26
1. Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznos.i.

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~zuj~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 zostanie sueS/one

Przyjmuj~ey zamowienie:
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Klauzula Inrormac:yJna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. I 0g6lnego Rozpol'l4dzenia 0 Ochronie Danych (ROOO) infonnujemy, 1e:
I) Administratorem danych osohowych Przyjmuj~cego zam6wienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostytlskiej Samodzielny Publicmy Zaklad
Opieki ZdrowOInej z siedzib~ przy ul. Kasprzaka 17, 01.211 Warsza\\oll;
2) Administrator wymaczyl lnspektora Ochrony Danych, z kt6rym mOgll si~ Paflstwo kontaktowac w sprawach przetwanania Paflstwa danych
osobowych za po~rednict\\lem poczty elektronicmej: iod@wolskLmed.pl;
3) Administrator ~ie prn:twlU7Jl1 dane osobowe na podstawie art 6 usC. I lit. b) i c) RODO w zw, z art. 26 Ustawy z dnia IS kwietnia 2011 r.o
dzialaln~ci lecmiczej, tj, przetwarzanie jest nie~dne w celu wykonania umowy. kt6rej stron~ jest osoba, kt6rej dane dotycl4. 19b do podjercia
dziaJafl na tltdanie osoby, kt6rej dane dotyCZ40przed zawarciern umowy Oral przetwananie jest niezb~e do wypeJnienia obowilJZku prawnego
cil\t4cego na administratorze;
4) Dane osobowe D10R bye udost~nione innym uprawnionym podmiotom. na podsta\\oie przepis6w prawa, a laktc podrniotom, z kt6rymi
administrator zawarJ umower w zwilllku z rea1izacj~ usJug na rzecz administratora (np. kancelari~ prawn~ dostawc~ oprogramowania, zewn~rmym
audytorem);
5) Administrator nie zamierza przekazywac danych osobO\"ych do paflstwa rrzeciego 19b organizacji mi~dzynarodowej;
6) Przyjrnujllcy zarn6wienie rna prawo uzyskae kopi~ swoich danych osobowych w siedzibie adrninistratora..
Dodatkowo zgodnie z art. 13 uSl. 2 ROOO inforrnujemy. ie:
I) Pailstwa dane osobowe ~II: przcchowywane prz.ez okres 10 lat ad konca roku kalendanowego, w kt6rym urnowa zostala wykonana, chyba tt
nie~dny ~dzie dlu1.szy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) Przyjmujlj,ccrnu zam6wienie przysJuguje prawo dost~pu do tre~ci swoich danych, ich sprostoYo'ania 19b ograniczenia przctwarzania, a takt..e prawo
do wniesienia sprzeciYou wobe<: przctwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nad7.orczego, tj. Pracsa
U~du Ochrony Danych Osobo\\ych;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. jtdnald:e niezberdne do zawarcia urnoW)'. Konsekwencjll niepodania danych osobowych ~ie brak
realizacji urnowy;
4) Administrator nie podejmuje decrz-ji w spos6b zautornaryzowany w oparciu 0 dane osobowe Przyjrnuj~go zam6wienie.

podpis Pf7J'jnutjqcego ZJJmO",imi.
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Zolqcznik nr J do umolry na udzieJanie iwiadczen
zdrowotnych w zakresie pielfgniarstwa w K/iniczrrym
Oddziale Kardiologicznym z pododdziolem
intensywnego nadzoro kardiologicznego Szpitala
Wolskiego

MlESl~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANlA SWlADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PIEL~GNlARSTW A W KLINlCZNYM ODDZlALE KARDlOLOGlCZNYM Z

PODODDZlALEM INTENSYWNEGO NADZOWU KARDlOLOGlCZNEGO SZPlTALA
WOLSKlEGO

micsi1}c rok. .

...................................................................................................................................
(irnit; i nazwisko Przyjrnuj<}cego zam6wienie)

DZIEr\! 00 GODZINY' DO GODZINY' SUMAGODZIN
W DANYM DNIU*

,

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

czytc:lny podpis PrzY.jmujllcego pic:c~~ i podpis Pic:l~gniarkiOddzialowej piec~e i podpis Z<y Dyrektora ds. Pic:J~gniarstwa

zam6wienie



Zalqcznik nr J I do umollY na udzieJanie iwiadczen
zdrowolnych w zakresie pielrgn/arstwa w Oddziale ••.......................•...••.•..........................•..•...••... .

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

••
rnies illc...••••...•..•.••..••.••r0k .

...................................................................................................................................
(irnier i nazwisko PfZ)jmujqcego zam6wicnie)

DZIEN ODGODZINY' DO GODZINY'
SUMAGODZIN
W DANYM DNW.

c,

f

Razem
• wpis obejrnuje wy1llcznie peIne godziny lub 0,5 godz.

czytelny podpis Pnyjmuj~cego piccz;~ipodpis Piel~gniarkiOddzialowej piec~~ ipodpis Z-ey Dyrektora ds. Pic:l~gniarstwa

zam6wienie

•• wpisac oddzial ..n' kt6rym ~d~ udZlelanesWladezenl•• za 19od~obu ,tron,



Zalqcznik nr 2 do umowy na udzielanie iwiadczen
zdrowotnych w zakresie pielfgniarstwa w KJinicznym
Oddzia/e Kardia/agicznym z padaddzia/em
intensywnego nadzoru kardiologicznego Szpitala
Wa/skiego

MIESI~CZNY SPRA WOZDANIE UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PIEL~GNIARSTW A W KLINICZNYM ODDZIALE KARDIOLOGICZNYM Z

PODODDZIALEM INTENSYWNEGO NADZOWU KARDIOLOGICZNEGO SZPIT ALA
WOLSKIEGO

. . . krnlestllc ro .

(imitr i nazwisko Przyjmuj4Cego zam6wicnie)

DZIEN ODGODZINY' DO GODZINY" SUMAGODZIN
W DANYM DNIU*

, I "

Razem
• WPIS obeJrnuJe wylqczme peine godziny Iub 0,5 godz .

................... ,'..................... . , ,............... . .
czytelny podpis Przyjrnujllcego piec~~ i podpis Piel~gniarldOddzialowej piec~~ ipodpis z. cy Dyrektora ds. Piel~gniarstwa
zam6wienie



Zalqcznik nr 2 do umo~ na udzielanie swiadczen
zdrowotrrych w zagesie pie/~gnfarstwaw K/inicznym
Oddzlale Kardlologicznym z pododdzialem
intensywnego nadzoru kardiologicznego Szpilala
Wolskiego



Zalqcznik nr 2' do umo>ryna udzielanie Jwiadczen
zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa w Oddziale

••

MIESII;CZNY SPRA WOZDANIE UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PIELI;GNIARSTWA W ODDZIALE **

micsillc... ro k .

..................................................................................................................................................
(imi~ i nazwisko przyjrnujflcego zam6wienie)

DZIEN ODGODZINY' DO GODZINY' SUMAGODZIN
, W DANYM DNIU*

,
i \

.
Razem

* wpis obejrnuje wy1llcznie peine godziny lub 0,5 godz.

czytc:Jny podpis Przyjrnujllcego pic:c~c i podpis Piel~gniarkiOddzialowej pic:c~c i podpis Za cy Dyrektora ds. Piel~gniarstwa

zam6wienie
1 •

•• wpisacoddzial kt6 dzi I byly"ad' d bDa rym u c ane ;)Wl czenJa za zgo 140 u stron f


