
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 218/2022

z dnia 07.09.2022 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KO:'olKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SI'ECJALISTYCZNYCII SWIADCZEN ZDlWWOTNYCH

I'RZE7.I'IEU;GNIARK~ SYSTE:\IU W SZI'ITALNY.\t ODDZIALE RATUNKOWYI\l SZPITALA
WOLSKIEGO

Rozdzial I. POST ANOWIENIA OGOLNE

1. Niniejsze szczeg6towe warunki konkursu ofert oa udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
piel"gniarstwa przcz piel<;gniark<; systemu w Szpitalnym Oddzialc Ratunkowym Szpitala Wolskiego, wedlug
nast<;puj~cyeh rozkladow:
I) 12 godzinnyeh pomi<;dzy godzin~ 7.30 a 19.30; 19.30 a 7.30 dnia nast<;pnego w dni powszednie a tahe soboty,

niedziele i swi"ta lub,
2) 24 godzinnyeh pomi<;dzy godzin~ 7.30 a 7.30 dnia nast<;pnego w dni powszednie a tahe soboty, niedziele i

swi~ta.
okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oeeny ofert
c) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi'lzanc ze sposobem przygotowania oferty i trybem ich skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolan zwi'lzanych z tymi czynnosciami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zlozenia swojej oferty. oferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi
infonnacjami zawartymi w "Szczeg6lowych warunkach konkursu of en".

3. Konkurs of en prowadzony jest na podstawie an. 26 ust. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnosci leczniczcj
(tekstjedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z pom. zm.), art. 140, art. 141, art. 146 ust. I, art. 147, art. 148 ust. I, art. 149,
art. ISO, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. I i 2 ustawy z dnin 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh
opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh (tekst jedn. Dz. U. z 202 Jr., poz. 1285 z pOin. ZITI.) oraz
zarz~dzenia Dyreklora Szpitala Wolskiego :'oIr 21812022 z dllin 07.09,2022 r, w sprawie udzielenia zamowienia na
udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa przez pielc;gniarkc; systemu w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzcnia konkursu oren na wykonywanie
swiadczen zdrowotnych w przedmiotowym zakresie. zwancgo dalej zarZ<}dzeniem.

4. Udzielajqcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania oren. przesunicrcia
terminu skladania of en. uniewatnienia postc;powania konkursowego oraz przesunic;cia terminu rozstrzygnic;cia
postc;powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.

5. \V sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczegolowych \Varunkach Konkursu Ofert" zastosowanie maj'l
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

6. lIekroc w "Szczegolowych warunkach konkursu orert" oraz w zal'lcznikach do tego dokumentujest mowa 0:
1) ofereorie ~ rozumie sicr przez to podmiot. 0 ktorym mowa art. 26 ust. I Ustawy z dnia IS kwietnia 2011 r.o

dzialalnosci leezniezej zarejestrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnosc leeznie~ w formie indywidualncj
speejalistyezllcj lub indywidualnej praktyki piel"gniarskiej wykonywanej w przedsi"biorstwie poomiotu
leczniczego - zgodnie z wymogami ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

2) Udziclajllc)'1lI zamowienia . rozumie siC; przcz to Szpital \Volski im. dr Anny Gostyfiskiej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotncj:

3) formularzu oferty - rozumie siC;przez to obowi'lzuj'lcy formularz oferty przygotowany przez Udzielaj'lcego
zam6wicnia. stanowi<}cy zall1cznik Dr J do zarz<}dzenia wskazanego w pkt. 3 ,.Postanowien ogolnych";

4) swiadczcniach zdrowotnych . rozumie siC;przcz to swiadczenia, 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt. 40 Ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotncj finansowanych ze srodkow publicznych obejmuj'lce specjalistyczne
swiadczenia zdrowotne w zakresie pielc;gniarstwa przez pielc;gniark~ systemu w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Szpitala Wolskiego wedlug nast<;puj~eyeh rozkladow: 12 godzinnyeh pomi"dzy godzin~ 7.30 a
19.30 ; 19.30 a 7.30 dnia nast~pnego w dni powszednie a takze soboty, niedziele i swi"ta lub 24 godzinnyeh
pomi<;dzy godzin~ 7.30 a 7.30 dnia nast<;pnego w dni powszednie a takze soboty, niedziele i swi"ta, w
szczeg61nosci dla osob bC;d'fcych swiadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o swiadczcniach opieki zdrowotncj finansowanych ze srodkow publicznych; oznaczone CPV: 851212()()'5

5) umowie - rozumie siC;przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj'lcego zamowienia. stanowi<}cy zah,cznik
or -1do zarl'ldzenia wskazanego w pkt. 3 .•Postanowien og6Inych".
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Rozdzial II. PRZEDMIOT POSTF,POWANIA KONKURSOWEGO
I. Przedmiotem post~powania konkursowego jest wykonywanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie

piel~gni.rstw. przez piel~gniark~ systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wyznaczonych wedlug
nast~puj~cych rozklad6w: 12 godzinnych pomi~dzy godzin~ 7.30 a 19.30 ; 19.30 a 7.30 dnia nast~pnego oraz 24
godzinnych pomi~dzy godzin~ 7.30 a 7.30 dnia nast~pnego.

2. Wykonywanie swiadczen zdrowotnych stanowi'lcych przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia
01.10.2022 r. do dni. 31.07.2023 r.

3. 4czna szacunkowa liczba godzin obj~ta zam6wieniem dla calosci postc;powania 3840.
4. \V wyniku przeprowadzonego postc;powania konkursowego zostan~ wybrane najkorzystnicjszc ofcrty. Maksymalna

przewidywana ilose wybranych ofert zawieraj~cych propozycje cenowe znajduj~cc pokrycie w wielkosci srodk6w
przeznaczonych oa sfinansowanie przedmiotu zamowienia wynosi 2

5. Szczeg6Jowe warunki wykonywania swiadczen okre.slaj'l odpowiednie przepisy, a w szczeg61nosci przepisy ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych i akty
wykonawcze wydane na jej podstawie oraz postanowienia um6w zawartych przez Szpital Wolski, z ktorymi oferent
moie sierzapoznac w siedzibie Udzielaj(}cego zamowienia,

Rozdziallll. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~cy odpowiednie kwalifikacje i dysponuj~cy upra"nieniami do wykonywania swiadczen

zdrowotnych obj~ych przedmiotem niniejszego post~wania konkursowego (wymogi formalne oferty) tj. posiadaj~c~
dyplom licencjata lub magistra ukonczenia szkoly w}'zszej na kierunku piel~gniarstwa oraz dodatkowo
• posiada tytul specjalisty lub specjalizuje silt w dziedzinie pielergniarstwa ratunkowego, anestezjologii
intensywnej opieki. chirurgii, kardiologii, lub

• ukonczyla kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielergniarstwa ratunkowego. anestezjologii i intensywnej opieki,
chirurgii, kardiologii oraz posiada co najmniej tn)'letni stlli pracy na oddzialach tych specjalnosci. oddziatach
pomocy dorainej. w izbach przyj,e lub pogotowiu ratunkowym.

2. \Varunkiem uwzglerdnienia oferty, jako spelniajqcej wyrnogi fonnalnc, jest przcdlozenie przez oferenta dokument6w
potwierdzaj~cych spelnienie wymogow, 0 kt6rych mowa w ust. I.

3, Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna. ztozona zgodnie z wymogami opisanyrni w niniejszych
SWKO na formularzu udostc;pnionym przez Udzielaj'lcego zarnowienia oraz zawierae wszystkie wyrnagane
oswiadczenia i dokurnenty opisane w SWKO oraz w tresci fonnularza ofertowego.

4, W niniejszyrn posterpowaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlozenie ofert alternatywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sktada oferter zgodnie z wyrnaganiami okreslonymi w "Szczeg6towych warunkach konkursu ofert"

na fonnularzu udosterpnionym przez Udzielaj"cego zam6wienia.
2. Liczba deklarowanych godzin wykonywania swiadczeri zdrowotnych przez jedne~o oferenta miesic;cZllie nie powinna

bye mniejsza nit 12 godzin.
3. Maksymalna liczba godzin wykonywania swiadczeri przeciertnie w miesi~cu przez jedne~o oferenta nie powinna

przekroczye 192 godzin.
4, Deklarowane przez oferenta godziny swiadczenia uslug obejrnuj~ udziclanie swiadczeri zarowno w dni powszednie jak

r6wniez w soboty, niedziele i swierta.
5. Oferenci ponoslCl wszelkie koszty zwi'}zanc z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
6. Oferter stanowi wypelniony formularz oferty wg zal'lczonego WZOTU \\o'razzal~cznikami wyrnienionymi w formularzu

oferty.
7. Oferta winna bye spor~dzona w spos6b przejrzysty i czytelny.
8. Ofert~ oraz wszystkie zal~czniki nalety spor~dzie w j~zyku polskim pod rygorem odrzucenia oferty.

z wyl~czeniem poj~e medycznych.
9. Ofert~ oraz katd~ zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
to. Strony oferty oraz miejsca, w ktorych nanicsione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog" bye dokonane

jedynie poprzez przekreslenie blerdnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
II. Oferent mote wprowadzie zmiany lub wycofae zloton~ ofert,. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlotenie nowej oferty

zawieraj'lcej 7J1liany i uzupclnionej 0 adnotacj~ 0 wycofaniu oferty zlozonej wczeSniej. Wycofanie oferty nastc;puje
poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj'lcego zam6wienia 0 tym fakcic. Zmiana ofcrty poprzez zlozenie nowej lub
wycofaniu oferty moze nast'lpie nie pozniej jednak nii: przed uplywem terminu skladania ofert. Wymogi oznaczenia
koperty opisane w pkt. 12 stosuje si~ odpowiednio.

12. Ofert~ wraz z wyrnaganymi zal'lCZllikami nalelY umiescie w zamkniertej kopercie opatrzonej napisern:
.J(onkllf'S nn .tp«ja/istyczne swiadczenia ztlrowotnt?pr..ez pie/rgnillr!r system" w Szpita/nym Oilt/:ia/e RlItllll!mvYnl

S;pilala Wolskiego" i przeslae na adres: Szpital Wolski ul. M. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.
12. Udzielaj'lcy zam6wienia zastrzega, iz nie jest rnozliwe I~czenie swiadczenia us lug w rarnach urnowy 0 udzielenie
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zamowicnia na swiadczenie zdrowotnc zawartej w wyniku ninicjszego konkursu z zatrudnienicm na podstawic
stosunku pracy zawartym z Udzielajqcym zamowienia.

13. Oferta zloiona przez oferenta. z ktorym Szpital Wolski w ci~gu 5 lat poprzedzaj~cych dzien ogloszenia niniejszego
konkursu rozwi'lzaJ umowty na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego
posttypowania w trybie natychmiastowym z przyczyn lei:"!cychpo stronie oferenta • podlega odrzuceniu.

Rozuz;ul V. INFORMACJA 0 DOK MENTACII ZALJ\CZANYCH I'RZEZ OFERENTA
I. \V celu uznania. ze oferta speJnia wymagane warunki, oferent zobowi'lzany jest dol(Jczyc do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumenty, 0 ktorych mowa w pkt. I niniejszcgo rozdziaJu, oferent przedkJada w fonnie oryginalu lub kserokopii

poswiadczonej przez siebie za zgodnosc z oryginalem.
3. W celu sprawdzenia autentycznosci przedlozonyeh dokumentow Udzielaj~ey zamowienia moZe za~dae od oferenta

przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzoncj kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosei.

4. Oferent jest zobowi~zany do zal~ezenia do formularza oferty dokumentow zwi~zanyeh z rejestraej~ indywidualnej
specjalistyczncj praktyki lekarskiej jako podmiotu wykonujqcego dzialalnosc lecznicZ'J - zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leezniezej.

Rozuziul VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofert, nalezy zlozye w siedzibie Szpitala Wolski ego. Paw. \I, pok. 10 a w terminie do dnia 13.09.2022 r. do godz.

14.00.
2. Do bezposredniego kontaktowania siC;z Oferentami ze strony Udzielaj'lccgo zamowienia uprawnionajest Pielc;gniarka

Naezelna, tel. 022.38.94.876.

ROzUziul VII. TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\
Oferent zwi~zany jest ofert~ do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

Rozuziul VIII. KOMISJA KONKURSOWA
I. W celu przeprowadzenia konkursu orert Udzielajqcy zam6wienia powolujc komisjc; konkursow'l.
2. Szezegolowe zasady pracy komisji konkursowej i tryb post,powania okrdla "Regulamin praey Komisji konkursowej"

obowi'lzujqcy na podstawie zarZ<Jdzeniawskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inych".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegaj~ea wyl~ezeniu z udzialu w komisji w przypadkaeh wskazanyeh w

"Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie koniecznosci v/yJqczenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn. 0 kt6rych mowa w Regulaminie pracy

komisji konkursowej, nowego czlonka komisji powoluje Udzielajqcy zam6wienia.
5. Udzielaj'lcy zamowienia nie powoluje nowego czJonka komisji konkursowej, 0 ile komisja konkursowa Iiczyc bC;dzic,

pomimo wyl~ezeniajej ezlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj~ey zamowienia wskazuje nowego przewodnie~ecgo, jeSii wyl~ezenie czlonka komisji konkursowej dotyczy

osoby pelni~cej t, funkej,.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisjc; konkursowll brakew formalnych w zlozoncj oferde, Komisja konkursowa

wzywa ofercnta do ich uzupelnienia poprzez zamieszczcnie informacji 0 brakach na zewncrtrznej stronie intemetowej
Szpitala \Volskiego pod adresem \\'W\\'.\\'olski.med.pl podaj<Jc nazwcr (imity i nazwisko) oferenta. stwierdzone w
oferde braki oraz ostatecmy tennin ich usunitycia.

8. \V przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza infonnacjc; 0 odrzuceniu
oferty na zewncrtrznej slronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adrcsem W\\'w.wolski.med.pl wskazuj(Jc nazwc;
(imic; i nazwisko) skJadajqcego odrzucon'} ofert~ oraz przyczyncr odrzucenia oferty.

RozuziullX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie zlozonyeh ofert nast~pi w siedzibie Szpitala Wolski ego w Pawilonie \I - Sala Konfereneyjna
w dniu 13.09.2022 r. 0 ~odzinie 14.30.

Rozdzial X. I'ROI'ONOWANA I'RZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAMOWIENIA CENA JEDNOSTKOWA
l. Proponowana przez Udzielajqcego zam6wienia maksymalna kwota naletnosci za jedn'l godzin~ wykonywania

swiadczen zdrowotnych wynosi:
a) 60,00 zl brutto (ktora bez podatku VAT stanowi kwot, netto). za kaZd~ godzin, wykonywania swiadezen w

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do limitu 60 godzin (wl~eznie) w miesi~cu oraz
b) 70,00 zl brutto (ktora bez podatku VAT stanowi kwot, netto). za kazd~ godzin, wykonywania swiadczen w

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powyzej Iimitu 60 godzin w miesi(Jcu.
2. Cena wskazana w pkt. I zostala przyjc;ta w oparciu 0 wielkosc srodk6w przeznaczonych na sfinansowanie swiadczen
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b~~cych przedmiotem zam6wienia.
3. Oferty zawieraj~ce ceny przekraczaj~ce kwot~ wskazan~ w pkt. J uwaje si~ za nieodpowiadaj~ce wymogom

formalnym i podlegaj~ce odrzuceniu.

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceoy

I. Kwalifikacje oferenta - 10%
2. Doswiadczenie - 10%
3. Cena:

!&.ruLl za kazd~ godzin~ wykonywania swiadczen w Szpitalnym Oddziale Ralunkowym do limitu 60 godzin
(wl~cwie) w miesi~cu. 30% oraz
Cena 2 za katd~ godzin~ wykonywania swiadczen w Szpitalnym Oddziale Ralunkowym powytej Iimitu 60 godzin
w miesi~cu - 30%

4. Dost~pnosc • 20%
Maksymalna Iiczba punkt6w za ocen~ oferty wynosi: 3,3 pkt.

Ad. I. Kwalifikacje orerenta
Komisja konkursowa dokonuj~c oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwag~ nast~uj~ce dokumenty stanowi~ce zal~czniki do
fonnularza oferty:

• Piel~gniark~ posiadaj~c~ tytul specjalisty lub specjalizuj~c~ si~ w dziedzinie piel~gniarstwa ratunkowego, aneslezjologii i
intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii - 3 pkt.

• Pielc;gniarkc; posiadaj'lc'I ukonczony kurs kwalifikacyjny w dzicdzinie pielt;gniarstwa ratunkowego, anestezjologii i
intensywnej opieki, chirurgii. kardiologii ordZ posjadaj~c" co najrnniej trz).letni stni: prac)' na oddzialach tych
specjalnosci, oddzialach pomocy doraincj, w izbach przyj~c lub pogotowiu ratunkowym - 2 pkt.

• za5wiadczenia 0 ukonczonych kursach, szkoleniach, warsztatach ilp.- I pkt.

4czna iloSepunkt6w motli"}'ch do uzyskania za occn~ oferty pod wzgl~em kwalifikacji ofcrenta wynnsi 4 pkt.

Ad. 2. Ooswiadczenie (01)

I kt.
2 kt.
3 kt.

Liczba punkl6w

Komisja konkursowa dokonuj'lc oceny w ramach kr)1erium doSwiadczenia bierze pod uwager doswiadczenie oferenta wynikaj'lcc ZI:

staZuzawodowego ZW'i<}Z3nego z udzielanicmswiadczer1w zakresiew zakresie udzielania swiadczcn opicki zdrowotnej.
Dokonuj~oceny doswiadczcniana podstawieoswiadczeniaoferenta(fonnularzofcrty)KomisjaKonkursowaprzywaje oferentowi
od I do 3 kt. z odnie z nast u' c schematem:
Stai zawodowy zwil}zany z udzielaniem swiadczen przez piel~gniarkt; systemu
z odnie z ustaw 0 Panstwow 'm Ratownictwie 1\1ed czn m
3 lata. Slat
5-151at
ow i.e' IS lat
W przypadku niepe1nych lat kalendarzowych niepe1ne lata statu pracy zaokr~gla si~ w d61.
\V przypadku oferent6w posiadaj~cych ukonczony kurs k",'alifikacyjny w dziedzinie pielt;gniarstwa ratunkowego,
anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii~ kardiologii \\"ymogco najmniej J lat Slazu pracy Da oddzialach tych
specjalnosci~ oddzialach pomoey dorainej, w izbach prz)'jt;Club pogo'owiu ralunkO\\')'m oceDiany jest jako wym6g
us.awowy pod rygorem odrzucenia oferty tj. taki oferen' jesl zobowi~zany udokumentowac lala udzielania
swiadczen zdrowotnych we wskazanych oddzialachl izbach/pogotowiu s'osownym dokumentem pod rygorem
odrzucenia ofer1)'.

Ad. 3••
Cena 1 (bez podatku VAT stanowi kwot~ nctto)
Komisja konkursowa dokonuje oceny oferty pod wzgl~dem proponowanej przez oferenta ceny za I godzin~ wykonywania
swiadczen zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ralunkowym obj~tych przedmiotem zamowicnia i przyznaje oferentowi
od I do 3 okl., zoodnie z oonii.szvmi zaloi.eniami:
Proponowana cena brulto za kaidQgodzinf; udziclania swiadczen w Szpitalnym Liczba punktow
Oddziale Ratunkowvm do limitu 60 oodzin w miesiacu:
55,01 - 60,00 I nkt.
50,01 - 55,00 2 nkl,
45,00 - 50,00 3 nkt.
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Komisja konkursowa dokonuj,!c oceny ceny zaproponon'anej przez oferenta nie bierze pod uwag~ofert zawieraj,!cych
propozyeje eenowe nie majqee pokryeia w wielkosci srodk6w przemaezonyeh na sfinansowanie swiadezen b,dqeyeh
przedmiotem post,powania, tj. powyzej 60,00 zl brutto za kazdq godzin, wykonywania swiadezen w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym do Iimitu 60 godzin w miesiqeu. Ofetty zawierajqee propozyeje eenowe ponizej 45,00 brutto zl za kazdq
godzin~ wykonywania swiadczen w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do limitu 60 godzin w miesi,!cu zostan,! uznane za
oferty zawieraj'lce rai'Jconisk'l cen~w stosunku do przcdmiotu zamowienia i bfYd'Jpodlegaly odrzuceniu.

Cena 2 (bez oodatku VAT stanowi kwote netto)
Proponowana cena brutto za kaid'l godzin~ wykonywania sv.'iadczenw Szpitalnym Liezba punkl6w
Oddziale Ratunkowym oowyzei limitu 60 godzin w miesiaeu:
65,01 -70,00 lokI.
60,01 - 65,00 2okl.
55,00 - 60,00 3 pkt.
Komisja konkursowa dokonuj(Jcoceny ccny zaproponowanej przcz oferenta nie bierzc pod uwagcyofert zawieraj(Jc)'ch
propozycje cenowe nic maj<}cepokrycia w wielkosci srodkow przeznaczonych na sfinansowanie swiadczen bcyd'lcych
przedmiotem post,powania, Ij. powyiej 70,00 zl brutto za kaidq godzin, wykonywania swiadezen w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym powyiej Iimitu 60 godzin w miesiqeu. Ofetty zawierajqee propozyeje eenowe poniiej 55,00 zl brutto za
kaidq godzin, wykonywania .wiadezen w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powyzej Iimitu 60 godzin w miesiqeu
zostanl} uznane za oferty zawieraj'Jce rai:qco niskq cen~ w stosunku do przedmiotu zamowienia i b~d'l podlegaly
odrzuceniu.

• Ccny obejmuj'l wynagrodzenie brutto

Ad. 4. Dosl,pnusc (02)
Komisja konkursowa dokonuj'lc oceny dost~pnosci gwarantowanej przez oferenta, bierze pod uwagtyminimalnq Iiczb~
godzin oferowanych przez oferenta w fonnularzu ofeny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zgodnie z zaloieniami:

l\1inimalna Hose godzin n' oferowan\'ch przez oferel1ta: Liezba punkl6w
36.59 I pkt.
60 - 95 2 pkt.
96.131 3 pkt.
132.168 4okt.
Ocen", koncowa ofert)' zostanie wyliczona wg nast'tpuj1Jcegowzoru;
WO = LpK x 10% + LpDI x 10% + LpCI x 30'%+ LpC2 x 311%+LpD2 x 20%

g,l=ie:
WO - oeena k011cowa ofer/y
LpK. Iic:ba prlnklOw wynikajqca: oceny kwalifikncji oferenla
LpDI - lic=ba punkJ6w wynikajqca = oceny doswiadc=enia oferenta
LpCl iC2 ./ic:ba p"nlcJow wyniknjqca: oceny ceny proponowanej prze: oferenla
LpD2 - lic=ba punk/ow wynik.ajqca = oceny dos/fpnosci swiodc=en ud=ielanych pr=ez oferenta

Rozdzial XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygnitycie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku postcypowania konkursowego

zapewniaj"cych realizacjty zapotrzebowania Udzielaj'lcego zamowienia odnosnie i10sci godzin wykonywania
swiadczen stanowiqcych przedmiot zam6wienia, ktorzy uzyskali i'lcznie ze wszystkich kryteri6w najwicrkszqilose
punkt6w.

2. Rozstrzygnicycie konkursu ofert oglasza sity w mlcJscu i termmle okreslonym W ogloszeniu
o konkursie ofert, na tablicy ogloszen n' siedzibie Udzielajqcego zam6wienia oraz na zewncrtrznejstronie intemetowej
Udzielaj'lcego zam6wienia. podaj<Jc nazwfY (imicr i nazwisko) oraz siedzibcr (miejsce zamieszkania i adres)
Oferenta/Oferent6w, kt6rzy zostali wybrani.

3. Tennin rozstrzygni~cia ofert wyznacza sicrna dzien 22 wrLeSnia 2022 r.o godzinie 13.30.
4. Oferentom wybranym w wyniku posttypowania konkursowego Udzielajqcy zamowienia wskazuje term in

imiejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. W przypadku przekroezenia liezby godzin obj,lej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II pkt. 3, w wyniku

wyboru witykszej ilosci oferentow ze wzgl~du na kOl1iecznoscuwzgl~dnienia ofert spelniaj(Jcych kryteria oceny ofert
na tym samym poziomie punktowym, Udzielajqcy zam6wienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowach
zawartych w tym oferentami takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen. ktora umozliwi dostosowanie warunk6w
umowy do zapotrzebowania Udzielajqcego zamowienia,
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Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE
1. W toku post~powania konkursowego, jednakze przed rozstrzygni~ciem konkursu. oferent maze zloZy': do komisji

konkursowej w terminie 7 dni roboczych ad dnia dokonania ZJlskarionej czynnosci, w formie pisemnej
umotywowany protest.

2. Protest zloiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciqgu 7 clni ad daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi

skladaj'lcemu protest. Nieuwzglrydnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba ie z tresci protestu wyoika. ie

jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzgJ~dnienia protestu komisja powtarza zaskarzon~ czynnos.:.
6. Oferent, maze zlozy.: do UdzieJaj~cego lOmowienia odwolanie dotyc~ce rozstrzygni~cia konkursu w ci~gu 7 dn; ad

dnia ogloszenia 0 rozstrzygnir;ciu.
7. Odwolanie zloione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni ad dnia jego otrzymania. \Vniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie

umowy do czasu jego rozpatrzenia.
9. Srodki odwolawcze nie przystuguj~ na:

a)wybor trybu post~powania;
b) niedokonanie wyboru swiadczeniodawcy;
c) uniewa.i.nienie postc;powania w sprawie zawarcia umO\\"y0 udzielanie swiadczeti opicki zdrowotnej.

Rorozial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotycUJce postc;powania konkursowego przechowywane S'l w siedzibie Udzielaj'lcego zamowienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
DyrekJora Szpitala Wolskiego Nr 218/2022

z dnia 07.09.2022 r.

Warszawa, dn ia .

Szpital Wolski 1m. dr Anny Gostynskicj
Samodziclny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Warszawle
ul. M. Kasprzaka 17
01- 211Warszawa

OFERTA

na udzielanie specjalistycznycb swladczen zdrowotnych przez plel~gniark~ systemu w

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego

Imi~ ; : ; .

Nazwisko .

PESEL .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywaniazawodu .

Specjalizacja w zakresie .

Nr dokumentu specjalizacji.. .

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

zgodnie z wymogami ustawy 0 dzialalnosci leczniczej .

Dala wpisu do ewidencji dzialalnoScigospodarczej .,
NIP ::..REGON.: .

Nr lelefonu e-mail .

Adres zamieszkania .

Adres do korespondencji ( 0 i1enie pokrywa si~ z adresem zamieszkania) .

Przedmiolem nlnie)szej oferty jesl udziel.nie, spccj.lIstycznych swl.dczen zdrowolnych przez

pieI~gniark~ syslemu w Szpll.Inym Oddzi.le Ralunkowym Szpil.l. WolskIego zgodnie z przedmlotem

z.m6wieni. wsk.zanym w Szczeg610wych W.runk.ch Konkursu Ofert, n. zas.d.ch okrdlonych we

wzorze umowy n. udzieI.nie swi.dczen zdrowolnycb obj~tycb konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, It:

1. Zapoznal si~ z tresci~ ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg6lowymi warunkami konkursu ofert" oraz projektem
umowy i nie zglasza zastrzeren.

2. Swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursemudziela~ b~dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,
w miejscu wskazanym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz przy UZyciu spr~tu naJe2ljcego do
Udzielaj~cegozam6wienia.

3. Swiadczen zdrowotnychudziela~ b~dzie osobiscie.
4. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na minimaln~ kwo~ gwaranlowan~

wwysokosci .
5. Oswiadcza, it Szpital Wolski nie rozwiqzal z nim w okresie 5 lal poprzedzajqcychogloszenieniniejszego

post~ia umowy na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym przedmiotem.niniejszego
posl~powaniaw trybie natychmiastowymz przyczyn let~cych po stronie oferenta.
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6. Deklaruje min i mn .•............ lIczb~ godzln udzielania ~wiadezetlzdrowotnyeh w 1.8kresie
piel~gniarstwa przez piel~gniark~ systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego w
miesi~eu.

7. Proponuje nasll'puj~e~kwot~nalezno~ciziIreali1.8ej~zam6wienia:
wy~ko~6 stawki w kWocie....•............;zl brutto (r6wnowazne z netto) • za kat.d~godzln~wykonywania
~w1adezetlprzez piel~gniark~systemu Szpitalnym Oddzlale Ratunkowym Szpltala Wolskiego do limitu
60 godzin (willeznie)w miesi~euomz

•• wysoko~6stawki w kwoeie zl brutto (r6wnowatne z netto) • 1.8kat.d~godzin~wykonywania
~w1adezetlprzez piel~gniark~systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego powy:!ej
limitu 60 godZin w miesi~eu.

8. Zakres posiadanyeh kwalitikaeji udokumentowal zal~eznikamiod nr 3a do nr .
9. mwladeza, iHwiadezetl zdrowotnyehw zakresie piel~gniarstwaudzielalprzez okres lat.., ,

ZAL>\CZNIKI:

I. Po~iadezona kopia dokument6w zwi~yeh z wpisem do rejestru podmiot6w wykonuj~eyehdzialalno~6
leeznie~ w przedsi~blorstwiepodmiotu leezniezego prowadzonego przez ORPiP - zaL nr I.

2. Po~wiadezonyaktualnywydruk z CEJDG- zaL nr 2.
3. Kopie dokument6w dotye~eyeh posiadanyeh kwalitikaeji:

- aktualne prawo wykonywaniazawodu piel~gniarki,
- dyplom lieenejata lub magistra ukotlezenia na kierunku piel~gniarstwa;
- dyplom potwierdzaj~cy uzyskanie tytulu specjalisty w dziedzinie piel~gniarstwa ratunkowego

anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, lub dokument potwierdzaj~cy fakt, t.e oferent
jest w trakeie speejali1.8ejiw dziedzinie piel~gniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej
opieki, chirurgii, kardiologii,

- ~wiadezenie 0 posiadaniu ukonczonego kursu kwalitikacyjnego w dziedzinie piel~gniarstwa
ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, oraz ~wiadezenie 0

posiadaniu co najmniej 3.letniego statu pracy w oddzialaeh (ratunkowym.anestezjologii i intensywnej
opiekl, ehirurgil, kardiologii,) oraz oddzialach pomocy dOraZnej, izbaeh przyj~6 lub pogotowiu
ratunkowym.

oraz dodatkowo inne dokumenty potwierdzaj~ee kwalitikaeje i do~wiadezeniezawodowe - wL nr 3a, 3b,
ltd.

4. Wykaz podmlot6w,w kt6ryeh oferent udzie!al ~wiadezetlzdrowotnyehw zakresie piel~gniarstwa- zaL nr 4.
S. Kserokopia polisy OC - zaL nr 5.
6. Z~wiadezenie lekarskie od lekarza medycyny praey 0 braku przeciwwskazatl do wykonywania ~wiadezen

zdrowotnyeh obj~tyehprzedmiotemzam6wienia- zaL nr 6.,

O~wiadezenle oferenta w zakresie wypelnlenla obowi~zk6w Informaeyjnych przewidzianych wart. 13 lub
art. 14 RODO
O~wiadezam, t.e wypelnilem obowi¥ki informacY.ineprzewidziane w art. 13 lub art. 14 ROOO' wobee os6b
tizyeznych, od kt6ryeh dane osobowe bezpo~rednio lub po~redniopozyskalemw eelu ubiegania si~0 udzielenie
zam6wienia w niniejszym post~powaniu•.

(padpis ipiecz?" a/erenta)

I rozpor:z4dzenie ParWnentu Europejskiego i Rady (VE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprlwie ochrony osbb lizycmych w zwi4Zku z pnetwarzaniem
danycb osobowych iw spn.wie Iwobodnego iUeplyv.l1 takieb danych oru uch)ienia dyrektywy 9S/46/WE (og61ne rozpor24dzenie 0 ochronic danych) (Oz. Un;.
UE L 119 z 04.05.2016, stt. I) .
• W przypadlru gdy wykonawca me przewuje danych osobowych innych ni.t be~rednio jego dotycZ4CYch lub Zlchodzi wy~czenie stosowani. obowi4Zku
infonnacyjnego, sl:osownic do art 13 ust. 4 lub art. 14 ust 5 RODO trdci Mwiadczeni. wykonawca nie sU.da (usuni~ie trdci ~.dczcni. "p. pnez jego
wyiadlenie).
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Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 218/2022

z dnia 07.09.2022 r.

WZOR Ul\10WY
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH W PRZEZ PIELF;GNIARKF; SYSTEl\1U W

SZPITALNYI\1 ODDZIALE RATUNKOWYM SZPITALA WOLSKIEGO

zawarta w dniu 2022 t.W Warszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wolskim 1m. dr Anny Goslynsklej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opiekl Zdrowolnej z
sledzlb~ w Warszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, wpisanym do rejeSlrU slowarzyszen, innych
organizacji spolecznych i zawodowyeh, fundaeji oraz samodzielnyeh publieznyeh zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajowego RejeSlrU S~dowego prowadzonego przez S~d RejonO\')' dla m. sl. Warszawy w Warszaw;e, XJII Wydzial
Gospodarezy Krajowego Rejestru S~dowego pod nr KRS 0000226288, REGaN 011035381, NIP 527-10-45-483,
reprezenlowanym przez: Roberla Mazura - Dyreklora
zwanym dalej Udzielaj~eym zam6wienia

a

Panem/~ , prowad~eyrnl~ dzialalnosc gospodare~ pod firm~ " ", na podslawie wpisu do
Cenlralnej Ewideneji i Informaeji 0 Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib~ pod adresem: ,
Wpisanyrnl~ do rejeSlrU podmiol6w wykonuj~eyeh dzialalnosc leeznie~ nr ,
Posiadaj~eyrnl~ NIP i REGaN , PWZ .
Zwanyrnl~ dalej Przyjmuj~eym zam6wienie

I~eznie zwanyeh Stronami

Przyjmujqcy zamowienie zostal wybrany w wyniku Iconkursu ofert na udzielanie specjalistycznych iwiadczen
zdrowotnych przez podmioty okreS/one w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnoSei leczniczej (tekst
jedn. Dz. U. z 2022 r.o poz.633 z pOin. zm.j.

fi 1
I. Przedmiolem niniejszej umowy jesl udzielanie specjalistyeznych swiadezen zdrowolnych w zakresie piel~gniarstwa

przez piel~gniark~ syslemu w Szpilalnym Oddziale Ralunkowym Szpitala Wolskiego w godzinaeh wynikaj~eyeh z
harmonogramu, 0 kt6rym mowa w 9 2, wyznaezonyeh wedlug nasl~puj~eyeh rozklad6w:
I) 12 godzinnych pomi<;dzy godzin~ 7.30 a 19.00 ; 19.30 a 7.30 dnia nasl<;pnego w dni powszednie a tak:!e

soboty, niedziele i swi<;ta lub
2) 24 godzinnyeh pomi<;dzy godzin~ 7.30 a 7.30 dnia nasl<;pnego w dni powszednie a takZe soboty, niedziele i

swi<;la
w eyklaeh lrwaj~eych nie dluzej niz 24 kolejne godziny, zwanyeh dalej swiadezeniami zdrowolnymi, dla paejenl6w
Szpilala Wolskiego w szezeg61nosei dla os6b b~d~eyeh swiadezeniobioreami w rozomieniu przepis6w uslawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowolnej finansowanych ze srodk6w publieznych.

2. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi~je si~ do udzielania speejalistyeznyeh swiadezen zdrowolnych w zakresie
piel<;gniarstwa przez piel~gniark~ syslemu w Szpitalnym Oddziale Ralunkowym Szpilala Wolskiego, w Hosei
godzin, 0 kt6rej mowa w 9 9 usl. I niniejszej umowy.

p
1. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si~ do udzielania swiadezen, 0 kl6ryeh mowa w 9 I w dniaeh i godzinaeh

okreSianych w harmonogramie, kt6rego wz6r stanowi Zal~eznik nr I do niniejszej umowy, spor~dzanym na
okresy miesi~ezne w formie pisemnej, uzgodnionym z Piel~gniar~ Oddzialow~ SOR lub inn~ osob~ wskazan~
przez Udzielaj~eego zam6wienia.

2. Harmonogramy, 0 kl6ryeh mowa w usl. I podlegaj~ kazdorazowo zalwierdzeniu przez Z-e~ Dyreklora ds.
Piel~gniarslwa, przed rozpoe~eiem miesi~ea kl6rego dotye~ .

.P
1. Przyjmuj~ey zam6wienie zobowi¥uje si<; do wykonania swiadezen zdrowotnych, 0 kt6ryeh mowa w 9 J

niniejszej umowy i oswiadeza, iz wykonywac je b<;dzie z zaehowaniem naleZytej starannosci, zgodnie z posiadan~
wied~ medyezn~ i standardami posl~powania obowi¥uj~eymi w zakresie piel<;gniarstwa na zasadaeh
wynikaj~eyeh z ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. 0 Palistwowyrn Ralowniclwie Medyeznym (leksl jednolity Dz.
U. z 2020 r., poz. 882 z p6tn. zm.), z ustawy 0 dzialalnosci leezniezej (leksl jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z
p6tn. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowolnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (leksl jedn. Dz. U
z 2021 r., poz. 1285) i przepis6w wykonawezych do ww. ustawy, ustawy 0 zawodaeh piel~gniarki i poloznej (leksl
jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 551), Rozpor~dzenia Minislra Zdrowia z dnia 27.06.2019 r. w sprawie Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowego Dz. U. 2019 r. poz. 12/3), uslawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Praw Paejen~
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jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 849), uSlawy 0 ochronie danych osobowych z d. 10.05.2018 r. (Ieksl jedn. Dz. U. z
2019 r., poz. 1781) i innych przepis6w reguluj~cych zasady wykonywania czynnosci w zakresie piel~gniarstwa
oraz udzielania swiadczen zdrowolnych w podmiotach leczniczych nie b~d~cych przedsi~biorcarni.

~4
I. Swiadczenia zdrowolne obj~le niniejs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~cego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w Szpilalnym Oddziale Ratunkowym przy UZyciu sprz~tu medycznego oraz
aparatury medycznej, kt6rych obslugajesl mu znanal z kl6rymi zostal zapoznany przez Udzielaj~cego zam6wienia
najp6tniej w dniu rozpocz~ia udzielania swiadczen', slanowi~cych wlasnos~ Udzielaj~cego zam6wienia. Sprz~t i
aparatura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczen obj~tych niniejs~ umow~.

2. Przyjmuj~cy zarn6wienie zobowi~je si~ do korzyslania z pomieszczen oraz sprz~tu
i aparatury medycznej, nalet~cych do Udzielaj~cego zam6wienia, zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do ponoszenia koszt6w napraw sprz~tu medycznego nale4cego do
Udzielaj~cego zarn6wienia, uszkodzonego w wyniku dzialaJI zawinionych przez Przyjmuj~cego zam6wienie.

4. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do wykonywania swiadczen medycznych do chwili przekazania
obowi~6w wynikaj~cych z umowy innemu pracownikowi medycznemu przejmuj~cemu dytur.

~s
Umowa zoslaje zawarta na czas okreSlony od dnla r. do dnia r.

~6
1. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi¥uje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowotnych

wskazanych w umowach zawartych przez Udzielaj~cego zarn6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiotami oraz przepisach i zasadach obowi¥uj~cych u Udzielaj~cego zam6wienia, z kt6rymi to zasadami
zoslal zapoznany.

2. Na 4danie Udzielaj~cego zam6wienia Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~zany jesl do przedstawienia dokument6w
wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~cego
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 utyciem systemu
informatycznego Szpitala Wolskiego, w tym dotycz~cymi procedur zwi¥anych z ochron~ danych osobowych.

~8
I. Za udzielanie swiadczen okreslonych w ~ 1 Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~cznie

w kwocie stanowi~cej i10czyn wykonanej - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kt6rym mowa w ~ 10 •
liczby godzin udzielania swiadczen przez stawk~ zajedn~ godzin~ w wysokosci:
a) .•........ zl brulto (slownie: zlotych 00/100 groszy) za kazd~ godzin~ wykonywania swiadczen

do limitu 60 godzin (wl~cznie) w miesi~cu oraz
b) zI brulto (slownie: zlotych 00/100 groszy) za kazd~ godzin~ wykonywania

swiadczen powytej limilu 60 godzin w miesi~cu.
2. Naletnosci 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 wraz z
zalwierdzonym sprawozdaniem, 0 kl6rym mowa w ~ 10. POlwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jesl data wplywu oznaczona prezental~ Kancelarii GI6wnej Szpitala Wolskiego.

3. Naleznos~ za wykonane swiadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6wienie na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci~enia rachunku bankowego
Udzielaj~cego zam6wienia.

~9
I. Minimalna ilo~ godzin udzielania swiadczen, 0 kt6rych mowa w ~ 1 us!. 2, zgodnie z ofe~ zlozon~

w post~powaniu konkursowym, wynosi godzin w miesi~cu. Maksymalna i1os~ godzin udzielania
swiadczen, 0 kl6rych mowa w ~ 1 us!. 2, zgodnie z ofe~ zloton~ w post~powaniu konkursowym, wynosi .
godzin w miesi~cu. Rozklad godzin ustala Udzie1aj~cy Zam6wienie W oparciu 0 postanowienia zawarte w ~ I.

2. L~czna szacunkowa wartos~ umowy wynosi zl brullo (slownie: )
w okresie jej trwania.

3. Wynikaj~ce z usl. 1 zapolrzebowanie na minimaln~ ilos~ zakontraklowanych godzin przeznaczonych na
realizacj~ przedmiotu umowy mote ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania
kom6rki organizacyjnej Szpilala Wolskiego, w kl6rej realizowane ~ 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 spo~dzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

4. Udzielaj~cy zarn6wienia mote powierzy~ Przyjmuj~cemu zam6wienie wi~ks~ i1os~ swiadczen obj~tych niniejs~
umow~ skulkuj~cych przekroczeniem I~cznej szacunkowej wartosci umowy wskazanej w us!. 2, w ramach
srodk6w pieni~znych przeznaczonych na ich sfinansowanie, pochod~cych z NFZ lub od innych plalnik6w,
jednak nie wi~cej nit 0 30%.

Strona 2 z 6



~ 10
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~y jest do skladania miesi~cznych sprawozdall z Iiczby godzin realizacji

przedmiotu umowy wg wzoru stanowi~cego zal~cznik or 2 do niniejszej umowy.
2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w us!. I skladane s~ po zakOllczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po ich

zatwierdzeniu. Sprawozdania, po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza Piel~gniarka Oddzialowa SOR
oraz Z-ca Dyrektora ds. Piel~gniarstwa lub inna osoba wskazana przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~II
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¥k6w dotyc~cych identyfikator6w okreslonych w aktach
wewn~trznych Szpitala Wolskiego,

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

~12
Przyjmuj~cy zam6wienie nie mote prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczaj~cej poza zakres umowy i
konkurencY-inej wobec dzialalnosci statutowej prowadzonej przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ 13
Udzielaj~cy zam6wienia zobowi¥uje si~ zabezpieczyc:
I) obslug~ lekarsk~ oraz administracyjn~ i gospodarc~ w zakresie niezb~dnyrn dla realizacji przedmiotu niniejszej

umowy,
2) szkolenie BHP w zakresie wymaganym przepisami ustawy Prawo atomowe oraz przepis6w wykonawczych oraz

wyrnagan~ ochron~ radiologiczn~ m.in. wyposatenie w srodki ochrony radiologicznej, dozymetry itp.

p4
Przy realizacji zadan obj~tych niniejs~ umow~ Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do wsp6lpracy
z personelem medycznym zatrudnianyrn przez Udzielaj~cego zam6wienia.

~ IS
I. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnosc solidarn~.
2. Przyjmuj~cy zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn leZljcych po jego stronie,

a w szczeg61nosci wynikaj~ce z:
a. niewykonania lub niewl.sciwego wykonania swiadczenia zdrowotnego,
b. przedstawienia danych stanowi~cych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznyrn,
c. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny,
d. braku realizacji zalecell pokontrolnych,
e. nieprawidlowego wprowadzania danych zwi~ych z realizacj~ procedur, a wymaganych przez NFZ,
f. niestosowanie si~ do procedur, regulamin6w obowi¥Uj~cych w Szpitalu Wolskim.

3. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do Zljdania od Przyjmuj~cego zam6wienie pokrycia szkody ~dzonej
niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zam6wienie niniejszcj umowy, w tym
m.in. koszt6w swiadczen nieplaconych przez NFZ lub innych plamik6w z tego tytulu oraz kar umownych i
obowi~6w odszkodowawczych naloronych na Udzielaj~cego zam6wienia przez NFZ lub innych p1atnik6w w
umowach zawartych z Udzielaj~cyrn zam6wienia.

4. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do Zljdania od Przyjmuj~cego zam6wienie zaplaty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych godzin pracy
z op6inieniem, zawinione przez Przyjmuj~cego zam6wienie przerwy w udzielaniu swiadczell lub wczesniejsze
opuszczenie miejsca pracy, opuszczenie stanowiska bez przekazania dyzuru nast~pnej osobie realizuj~cej zakres
Umowy, kt6ra to kara przysluguje Udzielaj~cemu zam6wienie niezaleinie od braku zaplaty za kazd~ rozpoc~tlj
godzin~ sp6inienia lub niewykonywania pracy. Wysokosc kary umownej za kazd~ rozpoc~tlj godzin~ sp6inienia
lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki godzinowej okreslonej w ~ 8 ust. 1 umowy. Za szkody
przekraczaj~ce wysokosc ww. kary, Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na
zasadach og6lnych. W przypadku stwierdzenia powy:1.szych naruszen Udzielaj~cy Zam6wienie zastrzega sobie
prawo potr~cenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturach otrzymanych od Przyjmuj~cego
Zm6wienie.

~ 16
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~y jest do;
1) zlozenia aktualnej polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj~cej szkody b~d~ce

nast~pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczell
zdrowotnych - zgodnie z art. 25 us!. 1 pkt. I ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz wymogami Rozpor~dzenia
Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi~owego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej podmiotu wykonuj~cego dzialalnosc lecznic~ (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z p6in. zm.),
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2) utrzymywania przez ealy okres obowi'lZYwania niniejszej umowy stalej sumy gwaraneyjnej oraz wartosci
ubezpieezenia okreSlonyeh w przepisaeh, 0 kt6ryeh mowa w pkt. I,

3) posiadania i przedlotenia zaSwiadezenia lekana medyeyny praey dotyeZljeego uprawnieIi zwi'll"nyeh ze
swiadezeniem uslug, w tym w lOkresie wymog6w sanitamo-epidemiologieznyeh,

4) zgloszenia w ksi~ze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gow~ Izb~ Piel~gniarek i Polotnyeh w WarslOwie,
Szpitala Wolskiego jako miejsea udzielania swiadezeIi zdrowotnyeh oraz przedlotenia Udzielaj~eemu lOm6wienia
dokumentu potwierdlOj~eego dokonanie w/w wpisu w terminie do 7 dni od dnia lOwarcia umowy pod rygorem
rozwi'll"nia umowy, 0 ite powytszy dokument nie zostal dol~ezony do formulana oferty

5) posiadania i zlotenia eelem dokonania stosownyeh przez udzielaj~eego lOm6wienia stosownyeh wpis6w •
paszportu dozymetryeznego pod rygorem rozwi'll"nia umowy.

p7
I. Przyjmuj~ey lOm6wienie zobowi~uje si~ do lOehowania w tajemniey wszelkieh informaeji, 0 kt6ryeh powzi~1

wiadomose przy realizaeji postanowieIi niniejszej umowy i kt6re stanowi~ tajemnie~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalezaniu nieuezciwej konkureneji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233)
oraz podlegaj~ oehronie w rozumieniu ustawy 0 oehronie danyeh osobowyeh, zgodnie z wymogami
obowi~uj~eymi u Udzielajqeego lOm6wienia.

2. Przyjmuj~ey lOm6wienie oswiadelO, te znany jest mu fakt, it trese niniejszej umowy, a w szezeg61nosci przedmiot
umowy i wysokose wynagrodzenia stanowi~ informaej~ publieznq w rozumieniu art. 1 us!. I ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informaeji publieznej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 z p6m. lID.), kt6ra
podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z lOstrzeteniem us!. 3.

3. Przyjmuj~ey lOm6wienie wyrata zgod~ na udost~pnienie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w us!. 2, lOwartyeh w
niniejszej umowie dotyeZljeyeh go danyeh osobowyeh w lOkresie obejmujqeym imi~ i nazwisko, a taUe inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w lOkresie lirmy.

4. Dla eel6w zwi~anyeh z realilOejq umowy Udzielaj~ey zam6wienia upowamia Przyjmuj~eego zam6wienie do
przetwarzania danyeh osobowyeh paejent6w, kt6rym Przyjmujqey lam6wienie udzielae b~dzie swiadezen
zdrowotnyeh, w zakresie i dla eel6w zwi~yeh z realilOejq zleeonyeh niniejsZlj umowq swiadezen zdrowotnyeh
oraz wymaganyeh stosownymi przepisami ustawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Prawa Paejenta, ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh. Przetwarzanie danyeh osobowyeh
przez Przyjmuj~eego lOm6wienie dokonywane jest w formie papierowej oraz w formie elektronieznej na sprz~cie
informatyeznym nale~eym do Udzielajqcego zam6wienia i podlega przepisom reguluj~cym zasady ochrony danyeh
osobowyeh i procedurom obowi~ujqeym u Udzielaj~eego lOm6wienia i z tego tytulu Przyjmujqey zam6wienie
ponosi odpowiedzialnose wynikaj~e~ z ww. przepis6w oraz przepis6w dotyeZljeyeh ochrony danyeh osobowyeh.
Upowamienie do przetwarzania danyeh osobowyeh oraz Oswiadezenie podpisane przez Przyjmujqeego lOm6wienie
stanowiq integralnq ez~se umowy.

~ 18
I. Przyjmujqey lOm6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadezen:

a. przerwy nie przekraezajqeej Iqeznie 20 dni kalendarzowyeh w okresie obowi~ania umowy z lOslrzeteniem
ust. 2,

b. przerwy zwi'll"nej z potwierdzonym udzialem Przyjmujqeego lOm6wienie w szkoleniaeh lub kursaeh
z zastrzeteniem us!. 2.

2. Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w us!. I wymaga zgody Udzielajqeego zam6wienia.
3. Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie swiadezen zdrowotnyeh zgodnie

z harmonogramem przez Przyjmujqeego lOm6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania swiadezen
spowodowanyeh ehorobq, udokumentowanyeh lOswiadezeniem lekarskim, 0 ile Przyjmujqey lOm6wienie
niezwloeznie powiadomi 0 tym fakeie Udzielajqeego lOm6wienia.

~ 19
Udzielajqey lOm6wienia uprawniony jest do odsuni~eia Przyjmujqeego lOm6wienie od wykonywania swiadezen
zdrowotnyeh, na ezas przeprowadzenia post~powania wyjasniajqeego, w przypadku gdy do Udzielajqeego zam6wienia
wplynie skarga lub zastrzetenie dotyeZljee sposobu wykonywania, przez Przyjmujqeego lOm6wienie, swiadezeIi
zdrowotnyeh obj~tyeh niniejsZlj umow~, w tym zwiqzanyeh z prowadzeniem dokumentaeji medyeznej bqdi
przekazywaniem danyeh wymaganyeh przez NFZ.

~ 20
Umowa ulega rozwi'll"niu w nast~pujqeyeh przypadkaeh:
I) z uplywem ezasu, na kt6ry zostala zawarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadezenia katdej ze Siron z lOehowaniem I miesi~eznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadezenia Udzielajqeego lOm6wienia z lOehowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z

przyezyn stanowiqeyeh naruszenie istotnyeh warunk6w umowy, le~eyeh po stronie Przyjmujqeego lOm6wienie, a
dotyeZljeyeh:
a. ograniezenia dost~pnosci swiadezen, lOw~tenia ieh zakresu lub ieh niewlaSciwej Hosei i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejsZlj umowq terminie wymaganyeh sprawozdaIi i informaeji;
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c. uzasadnionych skarg pacjentow, umanych przez Udzielaj~cego zamowienia zgodnie z procedurami przyj~tymi
w Szpitalu Wolskim, jeSli zwi~e s~ one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub przepisow prawa
reguluj~cych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych;

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

5) w wyniku oswiadczenia Udzielaj~cego zamowienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia, jeteli
Przyjmuj~cy zamowienie narusza inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy, istotne dla zapewnienia
prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.

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

braku finansowania swiadczen obj~lych umo~ przez publicznego p1atnika (NFZ) lub zmiany przez Platnika zasad
finansowania swiadczen zdrowotnych w spos6b unicmotliwiaj~cy Udzielaj~cemu Zamowienie dotrzymanie
warunkow umowy.

pi
1. Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do rozwi~zania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym, jeteli Przyjmuj~cy zamowienie r~co naruszyl istotne warunki umowy, tj.:
1) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
2) przeniosl prawa i obowi¥ki wynikaj~ce z niniejszej umowy na osob~ trzeci~ bez zgody Udzielaj~cego

zamowienia,
3) nie dotrzymal warunkow 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!. 1 pkt. 4 umaje si~
naruszenia obowi¥kow wynikaj~cych z ~ 3 i ~ 17 us!. 1 niniejszej umowy, ktorego Przyjmuj~cy zamowienie nie
zaniechal pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zam6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub
naruszenie obowi¥kow zwi~ych z bezpieczeflstwem pacjentow.

~ 22
Udzielaj~cy zamowienia uprawniony jest do rozwi~nia niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w ktorym
ulegnie rozwi~niu umowa zawarta przez Udzielaj~cego zamowienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 rozwi~niu umowy w tym trybie Udzielaj~cy zam6wienia zloty Przyjmuj~cemu zam6wienie na
pismie, niezwlocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

p3
Przyjmuj~cy zamowienie uprawniony jest do rozwi~nia 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 zamowienia 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. 3041 Kodeksu pracy zapewnia Przyjmuj~cy zamowienie.

pS
Umow~ spo~zono w dw6chjednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla ka!dej ze Stron.

p6
I. Zmiany do umowy dokonywane s~ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewatnosci.
2. Udzielaj~cy zamowienia dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy uzasadnionych interesem Udzielaj~cego

zamowienia jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie prawidlowej organizacji wykonywania swiadczen,
ktorych potrzeba wprowadzenia b~dzie wynikiem zmian obowi~zuj~cych przepisow 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 skreilone

Przyjrnuhcy zamowienie:
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Klauzull informlcyjnl ROOD
Zgodoie z art. 13 ust. 1 Og61nego Rozpor74dzenia 0 Ochronie Dan)'ch (RODO) infonnujemy. U:
1) Administratorem danych osobowych PlZ)jmujllcego zam6wienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostytlskiej SlUTlodzielny Publicmy laklad
Opieki Zdrowotnej z siedzibll przy ul. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa;
2) Administrator ~maczyl Inspektora Ochrony Danych. z kt6rym mOM sit; Paflstwo kontaktowae w sprawach przctw81'lJlllia Paftstwa danych
osobowyeh za po~rednietwem poczty elektronicmej: iod@wolski.med,pl;
3) Administrator ~ie przetwarzal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ic) RODO w zw. z art. 26 Usta~ z dnia IS kwietnia 201 J r.o
dzialaln~ci leczniczej, tj. przetwarzanie jest nie~dne w celu wykonania umowy, kt6rej stronll jest osoba, kt6rej dane dotyCZ4, lub do podjt;Cia
dziafaft na t4danie osoby, kt6rej dane dotyc74, przcd zawan::iern umo~ omz przetwarzanie jest niczb~dne do wypelnienia obowi~ praYmcgo
ci~cego na administratorz.e;
4) Dane osobowe rnogll bye udostt;l)nione iMym upraYmionym podmiotorn. na podstawie przepis6w prawa. a tak1:e podmiotom, z kt6rymi
administrator zawarl urnow~ w zwi4Zku z rcalizacjll uslug na rzccz administratora (np. kancelarill prawn4, d05tawcll oprogramowania, zewnt;trznym
aud}1orem);
S) Administrator nie zamierza prz.ekazywae danych osobowych do paf1srn'a tneciego lub organil.Bcji mi~arodowej;
6) Przyjmujllcy zam6wienie rna prawo uzyskac kopit; swoich danych osobo"''Ych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 ROOO infonnujemy. te:
1) Paftstwa dane osobowe bt;d4 przecho~wane przez okres 10 lat ad kotlca roku kalendarzowego, w kt6rym urnowa zestala wykonana, chyba u
nie~dny ~dzie dlutszy okres przetwarzania np, z uwagi na dochodzenie roszczetJ,
2) Przyjmujllccmu zam6wienie przysruguje prawo dostt;pu do trdci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwanania, a tak2:e prawo
do \\niesienia sprzeciwu wohee przetwarzania, prawo do przeniesienia danych araz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj, Prezesa
Urzt;du Ochrony Danych Osobo"'Ych;
3) Podanie dan)'ch osobowych jest dobrowolne, jedna.k2:e niezbt;dne do zawarcia umowy. Konsekwencjll niepodania dan)'ch osobowych bt;dzie brak
rea.lizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautornatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Ptzyjmujllcego zam6",ienic,
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Za/qcznik nr J do umow.y no udzielanie iwiadczen
zdrowotnych przez pie/rgniar/;f systemu w SOR Szpita/a
Wo/skiego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
PRZEZ PIEL~GNIARK~ SYSTEMU W SOR SZPITALA WOLSKIEGO

mies illC ••••••...••••••••...•••• rok ••••.••..••••.•••.•••.•..•••.•.......•..

....................................................................................................................................
(imi~ i nazwisko Przyjmuj~cego zam6wienie)

DZIEN ODGODZINY' DO GODZINY' SUMAGODZIN
W DANYM DNW"

Razem
" wpis obejrnuje wylllcznie peine godziny lub 0,5 godz.

czytclny podpis Przyjmuj4tego pic~c ipodpis pjcl~gnjarldOddzialowcj

zam6wienic
picc~c i podpis Piclygniarki Naczclncj,



Zalqcznik nr 2 do umowy no udzielanie iwladzzen
zdrowotnych przez pie/fgniarkf systemu w SOR
Szpitala Wolskiego

MIESII;CZNY SPRA WOZDANIE UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
PRZEZ PIELI;GNIARKI; SYSTEMU W SOR SZPITALA WOLSKI EGO

micsiljc... ......•.••.••.•.••.•.rok .

...................................................................................................................................................
(imi~ i nazwisko Przyjmuj'lcego zarn6wicnie)

DZIEN ODGODZINY' DO GODZINY' SUMAGODZIN
W DANYM DNIU'

. ,

•

Razcm
• wpis obcjmuje wylljcznie peIne godziny lub 0,5 godz.

cz)1elny podpis Przxjmujqcego piec~c i podpis Piel~gniarkiOddzialowej pie~c ipodpis Pielygniarki Naczc:lnej
zam6wienie


