
Za/qcznik nr 2 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wo/skiego nr 220/2022

z dnia 07.09.2022 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE PIEL~GNIARSnvA W OSRODKU DIAGNOSTYKI I TERAPIJ

WEWN-\TRZNACZYNIOWEJ W PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGIJ I W PRACOWNI RADJOLOGIJ
ZABIEGOWEJ SZPITALA WOLSKIEGO

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OG6LNE

1. Niniejsze szezeg610we warunki konkursu ofert na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie
piel~gniarstwa w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej Szpitala Wolskiego (w Pracowni
Radiologii Zabiegowej i w Praeowni Elektrofizjologii) wyznaezonyeh wed lug nast~puj~eyeh rozklad6w:
I) 8 godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 7.30 a 15.30 w dni powszednie lub,
2) 12 godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 8.00 a 20.00; 20.00 a 8.00 dnia nast~pnego, w dni powszednie, sohoty,

niedziele i swi~ta lub,
3) 24 godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 8.00 a 8.00 dn;a nast~pnego, w dni powszednie, sohoty, niedziele i swi~ta
okreSlaj~ m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oeeny ofert
e) warunki wymagane od oferent6w w tym zwi~ne ze sposohem przygotowania oferty i trybem ieh skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protest6w oraz odwolaJi zwi~yeh z tymi ezynnoseiarni.

2. W eelu prawidlowego przygotowania i zloZenia swojej oferty, oferent winien zapoznac si~ ze wszystkimi
informaejarni zawartymi w "Szczeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert".

3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 usl. I Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei
leezniezej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z p6in. zm.), art. 140, art. 141, art. 146 ust. I, art. 147, art. 148
usl. I, art. 149, art. 150, art. 151 usl. I, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 usl. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
1285 z p6in. zm.) oraz zar~dzenia Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 220/2022 z dnia 07,09,2022 r, w sprawie
udzielenia zam6wienia oa udzielanie spccjaJistycznych swiadczcn zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa w
Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej (w Pracowni Radiologii Zabiegowej i w Praeowni
elektrofizjologii) Szpitala Wolski ego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie swiadezen
zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, zwanego dalej zal"Z'ldzeniem.

4. Udzielaj<tcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem sldadania ofert,
przesuni~cia tenninu sktadania ofert, uniewatnienia postt;powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu
rozstrzygniercia postc;powania w przypadku koniecZJlosci uzupdnienia dokument6w przez oferenta.

5. W sprawaeh nieuregulowanyeh w niniejszyeh "Szczeg610wyeh Warunkaeh Konkursu Ofert" zastosowanie majq
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

6. lIekroc w "Szezeg610wyeh warunkaeh konkursu ofert" oraz w zal~eznikach do tego dokumentu jest mowa 0:
I) oferencie - rozumie siC;przez to podmiot, 0 kt6rym mowa art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0

dzialalnosei leezniezej zarejestrowany jako podmiot wykonuj~ey dzialalnosc lecznic~ w formie indywidualnej
speejalistyeznej lub indywidualnej praktyki piel~gniarskiej wykonywanej w przedsi~biorstwie podmiotu
leczniczego . zgodnie z wymogami ustawy 0 dziaJalnosci lecllliczej.

2) Udzielaj~eym zam6wienia - rozumie si~ przez 10 Szpilal Wolski im. dr Anny Gostynskiej Sarnodzielny
Publiezny Zak/ad Opieki Zdrowolnej;

3) formularzu oferty - rozumie si~ przez to obowi¥uj~ey formularz oferty przygotowany przez Udzielajqcego
zam6wienia, stanowiqey zal~cznik nr 3 do zar~dzenia wskazanego w pkl. 3 "PostanowieIi og6Inyeh";

4) swiadezeniaeh zdrowotnyeh • rozumie si~ przez to swiadezenia, 0 kt6ryeh mowa w art. 5 pkt. 40 Ustawy
o swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh obejmuj~ee speejalistyezne
swiadczenia zdrowotne w zakresie piel~gniarstwa w Osrodku diagnostyki i terapii wewn.lltrznaczyniowej
Szpitala Wolskiego (w Pracowni Radiologii Zabiegowej i w Praeowni Elektrofizjologii) wyznaezonyeh
wedlug nast~puj~eych rozklad6w: 8 godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 7.30 a 15.30 w dni powszednie lub, 12
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4.
5.

6.
7.

godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 8.00 a 20.00 ; 20.00 a 8.00 dnia nast~pnego w dni powszednie, soboty,
niedziele i swi~ta lub, 24 godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego, w dni powszednie,
soOOty, niedziele i swi~a dla os6b b~d~eyeh swiadezeniobioreami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. 0 swiadezeniach opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh; oznaezone CPV:
85141200-1, 85121231-1

5) umowle - rozumie si~ przez to wz6r umowy opracowany przez Udzielaj~eego zam6wienia, stanowi~ey
zal~eznlk nr 4 do zar~zenia wskazanego w pkt. 3 ,'postanowien og6lnyeh".

6) dnl powszednle - dni tygodnia od poniedzialku do pi~tku z wyl¥zcniem swi~t.

RozdziallI, PRZEDMIOT POSTF;POW ANlA KONKURSOWEGO
I. przedmiotem post~powania konkursowego jest wykonywanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w

zakresie plel~nlarstwa w Osrodku diagnostykii terapii wewn~trznaezyniowej Szpitala Wolskiego
wykonywanyeh w Praeowni Radiologii Zabiegowej i w Pracowni Elektrofizjologii wyznaezonyeh wedlug
nast~puj~eyeh rozklad6w: 8 godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 7.30 a 15.30 w dni powszednie lub, 12 godzinnyeh
pomi~dzy godzin~ 8.00 a 20.00 ; 20.00 a 8.00 dnia nast~pnego w dni powszednie, soOOty,niedziele i swi~ta lub, 24
godzinnyeh pomi~dzy godzin~ 8.00 a 8.00 doia nast~pnego, w dni powszednie, soOOty,niedziele i swi~ta

2. Wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh stanowi~eyeh przedmiot zam6wienia obejmuje okres od dnia
01 pafdzlernlka 2022 r. do dnia 30 wrzesnla 2023 r.

3. L~ezna szaeunkowa liezba godzin obj~ta zam6wieniem w ODiTW wynosi dla ealosei post~powania 10776,00
godzin (miesi~cznie 898 godzin) w Pracowni Radiologii zabiegowej oraz dis ulosd post~powania 2772
godzin (miesi~cznie 231 godzin) w Pracowni elektrofizjologii.

4. W wyniku przeprowadzonego post~powania konkursowego zostan~ wybrane najkorzystniejsze oferty w Hosci
zapewniaj~eej wyezerpanie liezby badall wskazanyeh w pkt. 3, zawieraj~ee propozyeje eenowe znajduj~ee
pokrycie w wielkosci srodk6w przeznaezonyeh na sfinansowanie przedmiotu zam6wienia.

5. Udzielaj~ey zam6wienia, uwzgl~dniaj~e warunki realizaeji zam6wienia zawarte w z1oionyeh ofertaeh, zastrzega
sobie prawo do jednostronnego wskazania w umowach zawieranych Z oferentami wyJonionymi w wyniku
niniejszego post~powania konkursowego, Hosci godzin przeznaezonyeh do realizaeji przedmiotu zam6wienia,
przypadaj~eyeh do wykonania przez danego oferenta.

6. Szczeg610we warunki wykonywania swiadezen okreslaj~ odpowiednie przepisy, a w szczeg6lnosei przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh i
akty wykonaweze wydane na jej podstawie oraz postanowienia um6w zawartyeh przez Szpital Wolski, z kt6rymi
oferent mott si~ zapoznae w siedzibie Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial III. WARUNKI WYMAGANE 00 OFERENT6w
I. Ofert~ sklada oferent posiadaj~cy odpowiednie kwalifikaeje i dysponuj~ey uprawnieniami do wykonywania

swiadczen zdrowotnych objc;tych przedmiotem niniejszego postc;powania konkursowego, minimum srednie
wyksztalcenie medyczne w zawodzie piel~ni8rki oraz aktualne prawo wykonywania zawodu piel~gniarkil
plel~gnlarza.

2. Udzielaj~ey zam6wienia wymaga od oferenta (oferty zloione bez ponitszyeh dokument6w b~d~ podlegaly
odrzueeniu)
I) przedstawienia eertyfikatu (zaSwiadezenia) ukonezenia kursu resuse)1aeji kr~niowo-{)ddeehowej,
2) udokumentowania minimum 0,5 letniego doswiadczenia w udzielaniu swiadczen zdrowotnych w Pracowni

Radiologii ZabiegowejlPraeowni Elektrofizjologii.
3. Oferta zlozona przez oferenta powinna bye kompletna, zloiona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszyeh

SWKO na formularzu udost~pnionym przez Udzielaj~eego zam6wienia oraz zawierae wszystkie wymagane
oswiadczenia i dokumenty opisane w S\VKO or3Z w tresci formularza ofertowego.

4. W niniejszym post~powaniu konkursowym niedopuszezalne jest zlozenie ofert altematywnyeh.

Rozdzial IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreSionymi w "Szezeg6l0wyeh warunkaeh konkursu ofert"

na formularzu udostc;pnionym przez Udzielajqcego zam6wienia.
2. Liezba deklarowanyeh godzin wykonywania swiadezen zdrowotnyeh przez JOOnego oferenla miesi~eznie nie

powinna bye mniejsza ni.! 48 godzin.
3. Maksymalna Iiczba gOOzin wykonywania swiadczen przecicrtnie w miesi~cu przez jednego oferenta nie powinna

przekroezye 192 godzln.
Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Ofert~ stanowi wypelniony formularz oferty wg zal~ezonego wzoru wraz zal~eznikami wymienionymi w
formularzu oferty.
Oferta winna bye spor~dzona w spos6b przejrzysty i ezytelny.
Ofert~ oraz wszystkie zaI~ezniki naleZy sporz~dzie w j~zyku
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z wyl~czeniem poj~e medyeznyeh.
8. Ofert~ oraz katd~ zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
9. Strony oferty oraz miejsca, w kt6ryeh naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog~ bye

dokonane jedynie poprzez przekreslenie b1~dnego zapisu i umieszczenie obok niego ezytelnego zapisu
poprawnego.

10. Oferent moze wprowadzie zmiany lub wycofae zlozonq ofert~. Zmiana oferty nast~puje poprzez zlozenie nowej
oferty zawieraj~eej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacj~ 0 wyeofaniu oferty zlozonej wezesniej. Wycofanie oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj~cego zam6wienia 0 tym fakeie. Zmiana oferty poprzez
zlozenie nowej lub wycofaniu oferty moze nast~pie nie p6iniej jednak niz przed uplywem terminu skladania ofert.
Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. II stosuje si~ odpowiednio.

II. Ofert~ wraz z wymaganymi zal~eznikami nalery umiescie w zamkni~tej kopercie opatrzonej napisem:
..Konkurs na calodobowe specjalisfyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie pielrgniarstwa w Osrodku
diagnostyki ; leTupii wewnqtnnuclJ'niowej w Pracown; Elektroji;jologii i w Pracown; Radi%gii Zabiegowep'
i przeslae na adres: Szpital Wolski ui. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.

12. Udzielajllcy zam6wienia zastrzega. it nie jest mozliwe J~czenie swiadczenia usJug w ramach umowy 0 udzielenie
zam6wienia oa swiadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem oa podstawie
stosunku pracy zawartym z Udzielaj~eym zam6wienia.

13. Oferta zlozona przez oferenta, z kt6rym Szpital Wolski w ci~gu 5 lat poprzedzajqeych dzien ogloszenia niniejszego
konkursu rozwi~1 umow~ na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego
post~powania w trybie natychmiastowym z przyezyn le4cych po stronie oferenta - podlega odrzueeniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZALJ\CZANYCH PRZEZ OFERENTA
I. W celu uznania, ze oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowi~ny jest dol~czye do oferty dokumenty

wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumenty, 0 ktorych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu, oferent przedklada w formie oryginalu lub kserokopii

poswiadezonej przez siebie za zgodnose z oryginalem.
3. W eelu sprawdzenia autentycznosci przedlozonych dokument6w Udzielaj~ey zamowienia moze za4dae od

oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wqtpliwosci co do jej prawdziwosci.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
I. Ofert~ nalery zlorye w siedzibie Szpitala Wolski ego, Paw. II, pok. 10 a w terminie do dnia 14,09,2022 r, do

godz. 10.00.
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 ZWIJ\ZANIA OFERTJ\
Oferent zwi~ny jest ofertq do 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert.

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

konkursowej" obowi~j~y na podstawie za~dzenia wskazanego w pkt. 3 "Postanowien og6Inyeh".
3. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba podlegajqea wylqezeniu z udzialu w komisji w przypadkach wskazanyeh w

,.Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W rnzie koniecmosci wyl;!Jczeniaczlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt61)'chmowa w Regulaminie pracy

komisji konkursowej, nowego czlonka komisji powoluje Udzielaj~ey zam6wienia.
5. Udzielaj;!Jcyzarnowienia nie powoluje nowego czlonka komisji konkursowej, 0 ile komisja konkursowa liczyc

b~dzie, pomimo wyl~ezenia jej czlonka, co najmniej trzy osoby.
6. Udzielaj;!Jcyzam6wienia wskazuje nowego przewodnicZllcego, jesli wyl;!Jczenieczlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelni~cej t~ funkej~.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ konkursow;!Jbrakow fonnalnych W zlozonej ofercie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupetnienia poprzez zamieszczenie infonnacji 0 brakach na zewn~trmej
stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl podaj,!c nazw~ (imi~ i nazwisko)
oferenta, stwierdzone W ofercie hraki oraz ostateczny tennin ich usuni~ia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informacj~ 0 odrzuceniu
oferty na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj,!c nazw~
(imi~ i nazwisko) skladajqeego odrzucon~ ofert~ oraz przyczyn~ odrzucenia oferty.
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Rozdzlal IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarde z1oZonych ofert nastqpi w siedzibie Szpitala Wolskiego w PawiJonie II - Sala Konfereneyjna
w dniu 14.09.2022 r. 0 godzinie 10.30.

Rozdzial X. PROPONOWANA PRZEZ UDZIELAJJ\CEGO ZAM6WIENIA CENA
JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielajqeego zam6wie~ia maksymalna kwota nalemosd za jednq godzin~ wykonywania
swiadezen zdrowotnyeh wynosi:
a) 65,00 zI brutto (kt6ra bez podatku VAT stanowi kwot~ netto). za kazdq godzin~ wykonywania swiadezen w

Osrodku diagnostyki i terapii wewnqtrznaezyniowej Szpitala Wolskiego do Iimitu 60 godzin w miesiqcu oraz
b) 75,00 zl brulto (kt6ra bez podatku VAT stanowi kwot~ netto). za kazdq godzin~ wykonywania swiadczen w

Osrodku diagnostyki i terapii wewnqtrznaezyniowej Szpitala Wolskiego powy~ej Iimitu 60 godzin w miesiqeu.
2. Cena wskazana w pkt. I zostala przyj~ta w opardu 0 wielkose srodk6w przeznaezonych na sfinansowanie

swiadezen b~dqeyeh przedmiotem zam6wienia.
3. Oferty zawierajqee eeny przekraezajqee kwot~ wskazanq w pkt. I uznaje si~ za nieodpowiadajqee wymogom

formalnym i podlegajqee odrzueeniu.

Rozdzial XL KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oeeny

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

!&nU za katdq godzin~ wykonywania swiadezen w OSrodku diagnostyki i terapii wewnqtrznaezyniowej
Szpitala Wolskiego do Iimitu 60 godzin w miesiqeu. 30% oraz
Cena 2 za katdq godzin~ wykonywania swiadezen w OSrodku diagnostyki i terapii wewnqtrznaezyniowej
Szpitala Wolski ego po~ej limitu 60 godzin w miesiqeu - 30%

4. Dost~pnose • 20%
Maksymalna Iiezba punkt6w za oeen~ oferty wynosi: 3,5 pkt.

Ad. I. KwaUfikJIcje oferenta
Komisja konkursowa dokonujqe oeeny kwalifikaeji oferenta bierze pod uwag~ nast~pujqee dokumenty stanowiqee
zalqezniki do formularza oferty:

• Dyplom ukOJlezenia studi6w wytszyeh potwierdzajqey uzyskanie tylulu magistra lub Iieenejata piel~gniarstwa
• 3 pkL

• Dokument potwierdzajqey srednie wyksztaleenie w zwodzie piel~gniarki. 2 pkt.
• Certyfikat (..swiadezenie) ukonezenia kursu resuseytaeji krq~eniowo-{)ddeehowej. I pkt.

Lqezna iJose punkt6w mo:iliwyeh do uzyskania za oeen~ oferty pod wzgl~dem kwalifikaeji oferenta wynosi 4 pkt.

Ad. 2. Doswladczenle D1
Komisja konkursowa dokonujqe oeeny w ramaeh kryterium "Doswiadezenie" bierze pod uwag~ doswiadezenie oferenta
wynikaj~ce ze stazu zawodowego zwi~nego z udzielaniem swiadczen w zakresie pielergniarstwa w pracowniJ
oddzialel osrodku radiologii zabiegowej i elektrofizjologii.
Dokonujqc accny jakosci Da podstawie oswiadczenia oferenta (fonnularz oferty) Komisja Konkursowa przyznaje
oferentowi od 0 do 4 pkt. zgodnie z nast~pujqeym sehematem:

Stat zawodowy zwhtzsny z udzielaniem swiadczen w zakresie pielergniarstwa w Liezba punktow
nraeowniJ oddziale/ osrodku radiolo.,;i zabie_owel i elektrofizlolo_ii
odO.5 91at lokt.
10-131at 2okt.
14-171at 30kt.
I nowvtei 17 Jot 4okt.
W przypadku niepe/nyeh lat kalendarzowych niepe/ne lata sta~u praey zaokrqgla si~ w d61.
Oferty zlowne przez oferent6w posiadajqcych doswiadezenie w praeywynikaj~ee ze stailJ zawodowego zwi~nego z
udzielaniem swiadezen w zakresie pieJ~gniarstwa w praeowniJ oddzialel osrodku radiologii zabiegowej i
elektrofi~ologii poni~ej 0,5 lat b~dq podlega/y odrzueeniu.

Ad. 3. Cena.
Cena I (bez podatku VAT stanowi kwot~ netto)
Komisja konkursowa dokonuje oeeny oferty pod wzgl~dem proponowanej przez oferenta eeny za 1 godzin~
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"zgo me z.0001 zvrnl za ozcmanll:
ProponowHna cena brutto za kat.d~ godzin~ wykonywania swiadezen w Osrodku Liczba punkl6w
diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej Szpitala Wolskiego do limitu 60 godzin w
mieshtcu:
60,01 - 65,00 10k\.
55,01 - 60,00 2o~.
50,00 -55,00 30kt.

wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w ODiTIV obj~tyeh przedmiotem zam6wienia i przyznaje oferentowi od I do 3
~ d' .~. 1 ..

Komisja konkursowa dokonuj~e oeeny eeny zaproponowanej przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert zaw,eraHeych
propozycje eenowe nie maj~ce pokryeia w wielkosci srodk6w (b~d~ one odrzueane) przeznaczonych na sfinansowanie
swiadezen b~d~eyeh przedmiotem post~powania, tj. powyzej 65,00 zl bruno za I godzin~ udzielania swiadezen
zdrowotnyeh.
Oferty zawieraj~ee propozycje cenowe ponizcj 50,00 brutto zl za jedn~ godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych
zostan~ uznane za oferty zawieraj~ee ra4co nisk~ cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly
odrzuceniu.

Cena 2 (bez podatku VAT stanowi kwol~ nelto)
Komisja konkursowa dokonuje oeeny oferty pod wzgl~dem proponowanej przez oferenta eeny za 1 godzin~
wykonywania swiadezen zdrowotnyeh w ODiTW obj~tych przedmiotem zam6wienia i przyznaje oferentowi od 1 do 3
p~., zgodnie z poni~zymi zalozcniami:

Proponowana cena brutto za kat.d~ godzin~ wykonywania swiadezen w Osrodku Liczba punkl6w
diagnoslyki i terapii wewn~trznaczyniowej Szpitala Wolskiego powyzej limitu 60 godzin
w miesi(Jcu.
70,01 - 75,00 1 o~.
65,01 - 70,00 2o~.
60,00 - 65,00 3 o~.
Komisja konkursowa dokonuj~e oceny eeny zaproponowanej przez oferenta nie bierze pod uwag~ ofert zawieraj~eyeh
propozyeje eenowe nie maj~ee pokrycia w wielkosci srodk6w (b~d~ one odrzueane) przeznaczonych na sfinansowanie
swiadezen b~d~eyeh przedmiotem post~powania, tj. powyzej 75,00 zl brulto za 1 godzin~ udzielania swiadezen
zdrowotnych.
Oferty zawieraj~ce propozycje cenowe ponizcj 60,00 brulto zl za jedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh
zostan~ uznane za oferty zawieraj~ee ra4eo nisq een~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia i b~d~ podlegaly
odrzuceniu .

• Ccny obejmuj~ wynagrodzenie brulto

Ad. 4. Dosl~pnosc D2
Komisja konkul;owa dokonuj~e oeeny dost~pnosci gwarantowanej przez oferenta, bierze pod uwag~ minimaln~ Iiezb~
godzin oferowanyeh przez oferenta w formularzu oferty Iiezon~ l~eznie dla Pracowni Radiologii zabiegowej i Pracowni
Elektrofizjologii, zgodnie z zalozeniami:

Minimalna lIose godzin w Osrodku diagnoslyki i terapii Liezba punkl6w
wewnatrznaczvniowei oferowanvch orzez orerenta:
48 - 83 , loki.
84 - 119 2o~.
120 - 155 3 ok\.
156-192 4okt.
Ocena koncow8 oferty zostanie wyliczona wg nast~pujllceg;o wzoru:
.WO = LpK x 10% + LpOt x 10% + LpCl x 30%+ LpC2 x 30%+ LpD2 x 20%

gdzie:
WO - oeena koneowa oferty
LpK - Iiezba punkrow wynikajqea z oeeny kwalifikaeji oferenla
LpDI -Iiczha punktow wyniwjqca Z oceny dofwiadczenia oferenra
LpCI i C2 ./iczha punlctow wynikajqca Z oceny ceny proponowanej przez oferenta
LpD2 ./iczha punlcJ6w wynikajqca Z oceny dostfpnoSci swiadczen udzielanych przez oferenta
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Rozdzlal XII. ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU, WARUNIa ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygni~cie konku"u oznaeza wskazanie oferent6w wybranyeh w wyniku post~powania konkursowego

zapewniaj~eyeh realizaej~ zapotnebowania Udzielaj~eego zam6wienia odnosnie ilosci godzin wykonywania
swiadezen stanowi~eyeh pnedmiot zam6wienia. kt6rzy uzyskali l~eznie ze wszystkieh kryteri6w najwi~ksZlj Host
punkt6w.

2. Rozstrzygni~cie konku"u ofert oglasza si~ w mle)SeU i terminie okreslonym w ogloszeniu
o konkursie ofert, os tablicy ogloszen w siedzibie UdzielajfJcego zam6wienia oraz os zewn~rznej stronie
intemetowej Udzielaj~eego zam6wienia, podajljC nazw~ (imi~ i nazwisko) oraz siedzi~ (miejsee zamieszkania i
adres) Oferenta/Oferent6w. kt6ny zostali wybrani.

3. Termin rozstrzygni~eia ofert wyznaeza si~ na dzien 23.09.2022 r. 0 godzini_ 12.00.
4. Oferentom wybranym w wyniku post~powania konkursowego Udzielaj~ey zam6wienia wskazuje termin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. W pnypadku przekroezenia liezby godzin obj~tej zapotnebowaniem. wskazanej w Rozdz. 11pkt. 3, w wyniku

wyboru wi~kszej Hosci oferent6w ze wzgl~du na konieeznost uwzgl~dnienia ofert spelniaj~eyeh kryteria oeeny
ofert na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo okreslenia w umowaeh
zawartyeh w tym oferentami takiej Hosei godzin wykonywania swiadezen, kt6ra umotliwi dostosowanie warunk6w
umowy do zapotrzebowania Udzielaj~eego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLAWCZE
1. W toku post~powania konku"owego. jednakie pned rozstrzygni~ciem konkursu. oferent m01e z10tyt do komisji

konkursowej w termini_ 7 dni roboczych od dnla dokonanla zaskamn_] czynnosci, w formie pisemnej
umotywowany protest.

2. Protest z1010ny po terminie nie podlega rozpatneniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstnyga protest w ci~gu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi

skladaj~eemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu posterpowanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba i:e z tresci protestu wynika,

te jest on bezzasadny.
5. W pnypadku uwzgl~dnienia protestu komisja powtana zaskar1on~ ezynnost.
6. Oferent, mote zlotyt do Udzielaj~eego zam6wienia odwolanie dotyeZljee rozstnygni~cia konkursu w ci~gu 7 dni

ad dnia ogloszenia 0 rozstrzygnierciu.
7. Odwolanie z1orone po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni ad dnia jego otrzymania. Wniesienie odwotania wstrzymuje

zawarcie umowy do czasujego rozpatrzenia.
9. Srodki odwolawcze nie pnysluguj~ na:

a)wyb6r trybu post~powania;
b) niedokonanie wyboru swiadezeniodawey;
c) uniewaznienie postc;powania w sprawie zawarcia umowy 0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej.

Rozdzial XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Dokumenty dotycZljce post~powania konkursowego pneehowywane s~ w siedzibie Udzielaj~cego zam6wienia.
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego Nr 220/2022

z dnia 07.09.2022 r.

Warszawa, dn ia .

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

OFER TA

na udzielanie speejalistyeznych swiadczetl zdrowotnyeh w zakresie piel~gniarstwa w Osrodku

diagnostyki i terapii wewnljtrznaczyniowej Szpitala Wolskiego, w Pracowni ElektroflZjologii i w

Pracowni Radiologii Zabiegowej

Imi<; .

Nazwisko .

PESEL.. .

Zaw6d .

Nr prawa wykonywania zawodu .

Specjalizacja w zakresie .

Nr dokumenlu specjalizacj i.. .

Nr wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycmych/ indywidualnych praktyk piel<;gniarskich uzyskanego

zgodnie z wymogami ustawy 0 dzialalnosci lecmiczej .

Data wpisu do ewidencj i dzialalnosci gospodarczej .

NiP REGON .

Nr telefonu e-mail .

Adres zamieszkania .

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

Przedmiolem niniejszej oferty jest udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
piel<;gniarstwa w Osrodku diagnostyki i terapii wewnqtrznaczyniowej Szpitala Wolskiego, w Pracowni
elektrofizjologii i Pracowni Radiologii Zabiegowej zgodnie z przedmiotem zam6wienia wskazanym w
Szczeg610wych Warunkach Konkursu Of crt, na zasadach okreSlonych we wzorze umowy na udzielanie
swiadczen zdrowotnych obj<;tych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, It:

I. Zapomal si<;z tresciq ogloszenia 0 konkursie, "Szczeg6lowymi warunkami konkursu ofcrt" oraz projektem

umowy i nie zglasza zastrzezcn.

2. Swiadczen zdrowotnych obj<;tych konkursem udziela.: b<;dzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w Warszawie,

w miejscu wskazanym przez Udzielajqcego zam6wienia oraz przy u1yciu sprz<;lu nalei'lcego do

Udzielajqcego zam6wienia.

3. Swiadczen zdrowotnych udziela.: b<;dzie osobiscie.

4. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na minimalnq kwot<; gwarantowanq
w wysokosci .
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2.
3.

5. Oswiadeza, iz Szpital Wolski Rle rozwiqzal z nim w okresie 5 lat popmdzajllCYCh og1oszenie niniejszego
~ia umo~ na udzielanie swiadezen zdrowomyeh w zakresie obj~tym przedmiotem niniejszego
post~powania w trybie natyehmiastowym z przyezyn leUjcyeh po stronie oferenta.

6. Deklaruje Iiezb~ godzin udzielania swiadezeJl zdrowomyeh w Osrodku diagnostyki i terapii

wewn~trznaezyniowej, w Praeowni elektrofizjologii i Praeowni Radiologii Zabiegowej w miesi~eu:

min .•........... imax ........•.....
7. Proponuje nas~puj~e~ kwo~ nalernosei za realizaej~ zam6wienia:

• wysoko~c stawki w kwocie zl brutto (r6wnowaine z netta) • za kauhl godzincr
~konywania swiadezeJl w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej w. Praeowni
elektrofizjologii i w Praeowni Radiologii Zabiegowej Szpitala Wolskiego oraz innyeh Oddzialaeh do
Iimitu 60 godzin (wl~eznie) w miesi~eu oraz

• wysokosc stawki w kwocie zl brutto (r6wnowafne Z Detto) ~ za kazd'1 godzintr
~konywania swiadezeJl w OSrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaezyniowej w Praeowni
elektrofizjologii i w Praeowni Radiologii Zabiegowej Szpitala Wolskiego powyzej Iimitu 60 godzin w
miesi'1cu.

8. Zakres posiadanyeh kwalifikaeji udokumentowal zal~eznikami od nr 3a do nr .

'9. Oswiadeza, iz swiadezeJl zdrowomyeh w zakresie piel~gniarstwa w praeowniJ oddzialel osrodku

Radiologii Zabiegowej i Elektrofizjologii udzielal przez okres lat.

ZALJ\CZNIKI:
I. Poswiadezona kopia dokument6w zwi'lZ""yeh z wpisem do rejestru podmiot6w ~konuj~eyeh dzialalnose

leeznie~ w przedsi~biorstwie podmiotu leezniezego prowadzonego przez ORPiP - zaL nr 1.
Poswiadezony aktualny ~druk z CEIDG - zaL nr 2.
Kopie dokument6w dotye~eyeh posiadanyeh kwalifikaeji:

dyplom ukoJlezenia szkoly,
aktualne prawo ~konywania zawodu piel~gniarki,
eertyftkat ukonezenia kursu resuscytaeji kTljZeniowo-oddeehowej,
udokumentowanie minimum 0,5 lemiego doswiadezenia w udzielaniu swiadezeJl zdrowomyeh w
Praeowni Radiologii Zabiegowej/ Praeowni Elektrofizjologii.
paszport dozymetryezny lub potwierdzenie ~slania wniosku 0 wydanie paszportu
dozymetryeznego. Wz6r wniosku 0 ~danie paszportu morna pobrae ze strony:
https:/Ipaa.gov.pl!strona-112-paszport dozymetrvezny.htrnl (wym6g fonnalny) - zaL nr 3a
oraz dodatkowo inne dokumenty potwierdzaj~ee kwalifikaeje i doswiadezenie zawodowe - zaL nr
3b, itd

4. Wykaz podmiot6w, w kt6ryeh oferent udzielal swiadezeti zdrowomyeh w zakresie piel~gniarstwa
~konywanyeh w praeowniJ oddziale! osrodku hemodynarniki i elektrofizjologii z podaniem okres6w, w
kt6ryeh uslugi te byly udzielane - zaL nr 4.

5. Kserokopia polisy OC lub zlozone oswi.dezenie 0 przedlozeniu polisy w terminie wskazanym we wzorze
umo~ - zaL nr 5.

6. ZaSwiadezenie lekarskie od lekarza medyeyny praey 0 braku przeciwwskazaJl do ~konywania swiadezeti
zdrowotnyeh obj~tyeh przedmiotem zam6wienia - zaL nr 6.

Ojwi.dcunir ofrnnta w zakrc-slr wypelnlrnil obowi4zkow informacyjnych przrwldziao)'cb w ut. 13 lub nL .4 ROllO
OSwiadczam, tt ",,)'pdnilem obowi¥-ki inforrnacyjnc: prze""idziane w art. 13 lub art. 14 ROOOI wobec os6b f1z)'ClJ1ych,od kt6rych dane
osobowe bezpo~rednio lub ~rtdnio pozyskalem w celu ubiegania si~ 0 udziclenie zam6wienia w niniejszym postl;powaniu.,

(podpis ipiecz~c a/eren/a)

I rOzpDrZ4dzenieParlamentu Ew-opejskiegoi Rady (VE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W !pRowieocmouy os6b lizycznyth w zwillZkuz przerwarzaniem ll:
danych osobo'ol.ychi Wspnwie swobodnego przeplywu takich danych oraz ucbylenia dyrektywy 9S/46/WE (ogOlnerozpcn:,dzenie 0 ocbronie danych) (Dz.. Un. 0
UEL 119 z04,OS.20\6, Slf, I). )...;.
• W przypadku gdy wykonawca rue prz.ekazujedanych osobowych innych nit beZP05r"ednioje~o dotyc:~cych lub zachodzi wyqczcnie stosowlnia obowi~
inforrnacyjnego, stosownie do art 13 ust. 4 lub art. 14 un S RODO trdci ~wiadczenil wykOllawcanie sklada (usuni~ie trdci oiwiadczenia np. przez je~
wykrdlenie), A

Q
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Zalqeznik nr .J do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 220/2022

z dnia 07.09.2022 r.

WZOR UMOWY
NA UDZIELANIE SPECIALISTYCZNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCII W ZAKRESIE PIELF;GNIARSTWA W
OSRODKU DIAGNOSTYKI I TERAPII WEWNt\TRZNACZYNIOWEJ SZPITALA WOLSKIEGO. W PRACOWNI

ELAKTROFIZJOLOGII I W PRACOWNI RADIOLOGII ZABIEGOWEJ

zawarta w dniu 2022 r. w Warszawie

pomi~dzy:

Szpilalem Wol,kim im. dr Anny Go'lyn,kiej Samodzielnym Publicznym Zakladem Opicki Zdrowolnej z
,iedzib~ w Warszawie, adres: ul. M Kasprzaka 17,01-211 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszen. innych
organ izaej i spoleemych i zawodowyeh, fundaeji oraz samodzielnych publiemyeh zaklad6w opieki zdrowotnej
Krajowego Rejcstru S~dowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial
Gospodarezy Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr KRS 0000226288. REGON 011035381. NIP 527-10-45-483.
reprezentowanym przez: Roberla Mazura - Dyreklora
zwanym dalej Udzielajqeym zam6wienia

a

Panem/~ "', prowadzqeymlq dzialalnosc gospodarezq pod firmq ,,'" ", na podstawie wpisu do
Centralnej Ewideneji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarezej z siedzibq pod adresem: ''',
Wpisanyml~ do rejestru podmiot6w wykonujqeyeh dzialalnosc leemiezq nr ,
Posiadajqeym/q NIP i REGON ........................• PWZ .
Zwanym/q dalej Przyjmujqeym zam6wienie

lqemie zwanych Slronami

Przyjmujqcy zamowienie zostal wybrany w wyniku konkursu ofert na udzielanie speejali.'ityeznyeh swiadezefr
zdrowotnyeh przez podmioty okreSlone wart. 26 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei leezniezej (tekst
jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z pOin. zm.).

~I
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie speejalistyemyeh swiadezen zdrowotnych w zakresie piel~gniarslwa

w Osrodku diagnostyki i terapii wewnqtrmaezyniowej. w szczeg61nosci: uczestniczenie w zabiegach
hemodynamiemych i w zabiegaeh w,zezepien rozrusznik6w serca w godzinaeh wynikajqeych z harmonogramu, 0

kt6rym mowa w ~ 2 wymaezonyeh wed lug nast~pujqeyeh rozklad6w w Praeowni Radiologii zabiegowej lub
Pracown; Elektrofizjologii:
I) 8 godzinnyeh pomi~dzy godzinq 7.30 a 15.30 w dni powszednie lub,
2) 12 godzinnyeh pomi~dzy godzinq 8.00 a 20.00 ; 20.00 a 8.00 dnia nast~pnego w dni powszednie. soboty.

niedziele i swi~ta lub,
3) 24 godzinnyeh pomi~dzy godzinq 8.00 a 8.00 dnia nast~pnego w dni powszednie. soboly. niedziele i swi~la

2. Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzuje si~ do udzielania specjalistyeznyeh swiadczen zdrowotnych w zakresie
piel~gniarstwa w Osrodku diagnostyki i terapii wewnqtrmaczyniowej -w Praeowni elektrofizjologii i w Pracowni
Radiologii Zabiegowej Szpitala Wolski ego w cyklaeh trwajqeyeh nie dluZej ni! 24 kolejne godziny. w Hosci
godzin.o kt6rej mowa w ~ 9 usl. I niniejszej umowy.

3. Przyjmujqey zam6wienie dodatkowo odpowiada tak!e za pozostawienie miejsea praey w pelnej gotowosci a
szczeg61nosei jest zobowiqzany do przeprowadzania dekontaminaeji, sprawdzenia. przygotowywania i pakowania
material6w i narz~dzi do sterylizaeji.

P
1. Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzuje si~ do udzielania swiadczen, 0 kt6ryeh mowa w ~ 1 w dniach i godzinaeh

okreslanyeh w harmonogramie. kt6rego wz6r stanow; Zalqemik or 1 do niniejszej umowy. sporzqdzanym na
okresy miesi~ezne w formie pisemnej. uzgodnionym z Piel~gniarkq Oddzialowq Osr<idka diagnoslyki i terapii
wewnqtrznaezyniowej lub innq osobq wskazanq przez Udzielajqcego zam6wienia.

2. I1armonogramy. 0 kt6ryeh mowa w usl. I podlegajq kazdorazowo zatwierdzeniu przez Naezelnq Piel~gniark~.
przed rozpoez~eiem miesiqea kt6rego dotyczq.

p
Przyjmujqey zam6wienie zobowiqzuje si~ do wykonania swiadezen zdrowotnyeh, 0 kt6rych mowa w ~ 1 ntnteJszej
umowy i oswiadeza, i! wykonywac je b~dzie z zachowaniem naleZytej starannosei, zgodnie z posiadanq ~
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medyezn~ i slandardaml POsI~powania obowiljZuj~eymi w zakresie piel~gniarslwa na zasadaeh wynikaj~eyeh z uSlawy
o dzialalnosci leczniczej (Ieksljedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z p6in. zm.), ustawy 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej
finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh (Ieksl jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z p6tn. zm.), ustawy 0 zawodaeh
piel~gniarki i polomej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 551), uslawy 0 prawaeh paejenta i Rzeezniku Praw Paejenta
(Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z p6in. zm.), uSlawy 0 oehronie danyeh osobowyeh z dnia 10.05.2018 r. (teksljedn. Dz. U. z
2019 r., poz. 1781) i innyeh przepis6w reguluj~eyeh zasady wykonywania ezynnosei w zakresie piel~gniarstwa oraz
udzielania swiadezen zdrowolnyeh w podmiotaeh leczniczych nie b~d~eyeh przedsi~biorcami.

fi4
J. Swiadczenia zdrowolne obj~te niniejs~ umow~ udzielane b~d~ przez Przyjmuj~cego zam6wienie

w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosci w Osrodku diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej przy
utyeiu sp~tu medyeznego oraz aparatury medycznej, kl6rych obsluga jesl mu znana! z kl6rymi zoslal zapoznany
przez Udzielaj~cego zam6wienia najp6iniej w dniu rozpocz~cia udzielania swiadczen", slanowi~cych wlasnosc
Udzielaj~eego zam6wienia. Sprz~t i aparalura spelniaj~ wymagania niezb~dne do wykonywania swiadczen
obj~tych niniejs~ umow~.

pomieszczen oraz sprz~lu
ich przemaczeniem i w celach

Przyjmuj~cy zam6wienie 2ObowiljZUje si~ do korzystania z
I aparatury medycznej, naletllcych do Udzielaj~cego zam6wienia, zgodnie z
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiljZuje si~ do ponoszenia koszt6w napraw spr~tu medycznego naletllcego do
Udzielaj~cego zam6wienia, uszkodzonego w wynlku dzialaJI zawinionych przez Przyjmuj~cego zam6wienie.

4. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiljZUje si~ do wykonywania swiadezen medyemyeh do chwili przekazania
obowiljZk6w wynikaj~cych z umowy innemu pracownikowi medycznemu przejmuj~cemu dytur.

2.

fiS
Umowa 20staje zawarta na czas okreslony od dnia 2022 r, do dnla •..•..... 2023 r.

fi6
I. Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiljZuje si~ do przestrzegania zasad wykonywania swiadczen zdrowolnych

wskazanych w umowach zawartych przez Udzielaj~cego zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiolami oraz przepisach i zasadach obowi~zuheych u Udzielaj~eego zam6wienia, z kt6rymi to zasadami
zoslal zapoznany.

2. Na tlldanie Udzielaj~eego zam6wienia Przyjmuj~cy zam6wienie zobowi~ny jest do przedstawienia dokumenl6w
wymaganych przez NFZ lub innego platnika swiadczen pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Udzielaj~eego
zam6wienia.

p
Przyjmuj~cy zam6wienie zobowiljZuje si~ do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz dokumentaeji
wymaganej przez NFl, zgodnie z wymogami obowi¥uj~cymi w podmiotach leczniczych nieb~d~eych
przedsi~biorcami oraz przepisami i zasadami obowiljZUj~cymi u Udzielaj~cego zam6wienia, w tym z utyciem syslemu
informatyemego Szpitala Wolskiego, w tym dotycz~cymi procedur zwi~nych z ochron~ danych osobowych.

fi8
J. Za udzielanie swiadczen okreSionych w ~ I Przyjmuj~cemu zam6wienie przysluguje wynagrodzenie miesi~eznie

w kwocie stanowi~cej iloczyn wykonanej • zgodnie z zatwierd20nym sprawozdaniem, 0 kl6rym mowa w ~ 10.
Ilezby godzin udzielania swiadezen przez stawk~ zajedn~ godzin~ w wysokosci:
a) zl brulto (slownie: zlotych 00/100 groszy) za katd~ godzin~ wypraeowan~ do limilu

60 godzin w miesi~cu oraz
b) zl brulto (slownie: zlotych 00/1 00 groszy) za katd~ godzin~ przepracowan~ powytej

limitu 60 godzin w miesi~cu.

2. Nalemosci z tytulu realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielajqcy zam6wienia wyplaea w terminie do 14
dni po dniu dostarezenia przez Przyjmuj~cego zam6wienie prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym sprawozdaniem, 0 kl6rym mowa w ~ 10. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze
sprawozdaniem jesl data wplywu omaczona prezentat~ Kaneelarii G/6wnej Szpitala Wolskiego.

3. Nalemosc za wykonane swiadczenia zdrowotne 20stanie przekazana Przyjmuj~cemu zam6wienie na jego
raehunek bankowy wskazany na fakrurze. Za dzien zaplaty uznaje si~ dzien obci¥enia rachunku bankowego
Udzielajqcego zam6wienia.

fi9
J. Mlnimalna ilosc godzin udzielania swiadczen, 0 kt6rych mowa w ~ I, zgodnie z ofertq zloton~ w posl~powaniu

konkursowym, wynosi godzin w miesi~cu w Osrodku diagnoslyki i terapii wewn~trmaczyniowej - w
Pracowni eleklrofizjologii i w Pracowni Radiologii Zabiegowej. Maksymalna ilosc godzin udzielania swiadczen,
o kl6ryeh mowa w ~ I, zgodnie z ofe~ zlotonq w posl~powaniu konkursowym, wynosi godzin w~
miesi~cu w Osrodku diagnostyki i lerapii wewnqtrznaczyniowej • w Praeowni elektrofizjologii i w Pracowni
Radiologii Zabiegowej. W harmonogramie b~d~ wykazywane godziny pracy w Pracowni Eleklrofizjologii oraz w
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Pracowni Radiologii Zabiegowej. Rozklad godzin ustala Udzielaj~cy zamllwienie w oparciu 0 poslanowienia
zawarte w ~ I.

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

3. Wynikaj~ce z usl. I zapotrzebowanie na minimaln~ ilosc zakontraktowanych godzin przeznaczonych na
realizacj~ przedmiotu umowy moze ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj~ funkcjonowania
komIlrki organizacyjnej Szpitala Wolskiego, w ktIlrej realizowane s~ swiadczenia b~dtzmniejszeniem srodkIlw
finansowych uzyskanych od NFZ lub innych platnikIlw. Zmiana uwzgl~dniana jest w harmonognamie ustalanym
na okresy miesi~czne i nie wymaga spor~dzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

4. Udzielaj~cy zamllwienia moze powierzyc Przyjmuj~cemu zamllwienie wi~ks~ ilosc swiadczen obj~tych niniejs~
umow~ skutkuj~cych przekroczeniem I~cznej szacunkowej wartosci umowy wskazanej w usl. 2, w ramach
srodk6w pieni~znych przeznaczonych na ich sfinansowanie, pochodz~cych z NFZ lub od innych p1atnik6w,
jednak nie wi~cej niz 0 30%.

~ 10
I. Przyjmuj~cy zamllwienie zobowi~y jest do skladania miesi~cznych sprawozdaII z liczby godzin realizacji

przedmiotu umowy wg WZOrustanowi~cego zal~cznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania, 0 ktIlrych mowa w usl. I skladane s~ po zakonczeniu miesi~ca kalendarzowego oraz po ich
zatwierdzeniu. Sprawozdania, po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza Piel~gniarka Oddzialowa
Osrodka diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej oraz Naczelna Piel~gniarka lub inna osoba wskazana przez
Udzielaj~cego zam6wienia.

~II
Przyjmuj~cy zam6w;enie zobowi¥uje si~ do:

1) 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 identyfikatorIlw przekazanych przez Udzielaj~cego zamllwienie w zwi~u z niniejs~
umow~ i realizacji pozostalych obowi~zkIlw dotyc~cych identyfikatorIlw okreSlonych w aktach
wewn~trznych Szpitala Wolskiego,

3) przestrzegania procedur obowi¥uj~cych u Udzielaj~cego zam6wi"nia zwi¥anych z wykonywaniem
swiadczen zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

~ 12
Przyjmuj~cy zamllwienie nie moze prowadzic 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~ zabezpieczyc:
1) obslug~ lekarsk~ oraz administracyjn~ i gospodarc~ w zakresie niezb~dnym dla realizacji przedmiotu niniejszej

umowy,
2) szkolenie BHP w zakresie wymaganym przepisami ustawy Prawo atomowe oraz wymagan~ ochron~ radiologiczn~

m.in. wyposazenie w srodki ochrony radiologicznej, dozymetry itp.

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

~ IS
1. Z tytulu niniejszej umowy strony ponos~ odpowiedzialnosc solidarn~.
2. Przyjmuj~cy zamllwienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn lez~cych po jego stronie,

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

i niekompletny,
d. braku realizacji zalecen pokontrolnych, .,
e. nieprawidlowego wprowadzania danych zwi'lzaJ'lych z realizacj'l procedur, a wyrnaganych przez NFZ,
f. niestosowanie si~ do procedur, regulamin6w obowi~zuj~cych w Szpitalu Wolskim.

3. Udzielaj~cy zam6wienia uprawniony jest do ~dania od Przyjmuj~cego zam6wienie pokrycia szkody wyr~dzonej
niewykonywaniem lub niewlasciwym wykonywaniem przez Przyjmuj~cego zamllwienie niniejszej umowy, w tym
m.in. koszt6w swiadczen nieplaconych przez NFZ lub innych p1atnik6w z tego tytulu oraz kar umownych i
obowi¥k6w odszkodowawczych nalozonych na Udzielaj~cego zam6wienia przez NFZ lub innych platnik6w w
umowach zawartych z Udzielaj~cym zam6wienia.

4. Udzielaj~cy zamllwienia uprawniony jest do z~dania od Przyjmuj~cego zam6wienie zaplaty kary umownej za
niezgodne z harmonogramem realizowanie przedmiotu umowy, tj. za rozpoczynanie wyznaczonych godzin pracy
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2.
3.

z op6mieniem, zawinione przez Przyjmuhcego zam6wienie przerwy w udzielaniu ~wiadczen lub wcze~niejsze
opuszczenie O~rodka Diagnostyki i Terapii Wewnijtrmaczyniowej -Pracowni elektrofizjologii i w Pracowni
Radiologii Zabiegowej, opuszczenie stanowiska bez przekazania dyzuru nast~pnej osobie realizujijcej zakres
Umowy, kt6ra to kara przysluguje Udzielajijcemu zam6wienie niezalemie od braku zaplaty za katdij rozpoc~tij
godzin~ sp6mienia lub niewykonywania ~wiadczen. Wysoko~~ kary umownej za kazdij rozpocz~tij godzin~
sp6mienia lub niewykonywania ~wiadczen zgodnie z harmonogramem wynosi 50% stawki godzinowej okr.slonej
w ~ 8 ust. 1 umowy. Za szkody przekraczajijce wysoko~~ ww. kary, Udzielajijcy zam6wienia uprawniony jest do
dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych. W przypadku stwierdzenia powytszych naruszen Udzielajijcy
Zam6wienie zastrzega sobie prawo potrijcenia kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w fakturach
otrzymanych od Przyjmujijcego Zm6wienie.

p6
Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do: I;

I) Posiadania aktualnej polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialno~ci cywilnej obejmujijcej szkody b~dijce
nast~pstwem udzielania ~wiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
~wiadczen zdrowotnych - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. I ustawy 0 dzialalno~ci leczniczej oraz wymogami
Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiijZkowego ubezpleczenia
odpowiedzialno~ci cywilnej podmiotu wykonujijcego dzialalno~~ leczniczq (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z
p6m. zm.).

2) utrzymywania przez caly okres obowiijZywania niniejszej umowy stalej sumy gwarancyjnej oraz warto~ci
ubezpieczenia okre~lonych w przepisach, 0 kt6rych mowa w pkt. I,

3) posiadania zMwiadczenia lekarza medycyny pracy dotyczqcego uprawnien zwiqzanych ze ~wiadczeniem uslug
i w tym zakresie wymog6w sanitamo-epldemiologicznych,

4) zgloszenia w ksi~dze rejestrowej prowadzonej przez Okr~gowij Jzb~ Piel~gniarek i PoIoznych w Warszawie,
Szpitala Wolskiego jako miejsca udzielania ~wiadczen zdrowotnych oraz przedlo!enia Udzielajijcemu
zam6wienia dokumentu potwierdzajijcego dokonanie w/w wpisu w terminie 7 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy pod rygorem rozwiqzania umowy, 0 ile powy!szy dokument nie zostal dolijczony do
formularza oferty,

5) posiadania i zlo!enia celem dokonania przez udzielajijcego zam6wienia stosownych wpis6w - paszportu
dozymetrycznego pod rygorem rozwiqzania umowy.

~J7
1. Przyjmujijcy zam6wienie zobowiqzuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych powziijl

wiadomo~~ przy realizacji postanowien niniejszej umowy i kt6re stanowiij tajemnic~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 20202 r., poz. 1233)
oraz podlegajq ochronie w rozumieniu ustaw)' 0 ochronie danych osobowych, zgodnle z wymogami
obowiijZujijcymi u Udzlelajijcego zam6wienia.

2. Przyjmujijcy zam6wienie o~wiadcza, !e znany jest mu fakt, i! tre~~ nlniejszej umowy, a w szczeg6lno~ci przedmiot
umowy i wysoko~~ wynagrodzenia stanowiij informacj~ publicznq w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrze~nia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 z p6m. zm.), kt6ra
podlega udost~pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrze!eniem ust. 4.

3. Przyjmujijcy zam6wienie wyra!a zgod~ na udost~pnlenie w trybie ustawy, 0 kt6rej mowa w ust. 3, zawartych w
niniejszej umowie dotyczqcych go danych osobowych w zakresie obejmujijcym imi~ i nazwisko, a tak!e inne dane
wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane w zakresie firmy.

4. D1a cel6w zwiqzanych z realizacjij umowy Udzielajijcy zam6wienia upowa!nia Przyjmujijcego zam6wienie do
przetwarzania danych osobowych pacjent6w, kt6rym Przyjmujijcy Zam6wienie udziela~ b~dzie ~wiadczen
zdrowotnych, w zakresie i dla cel6w zwiqzanych z realizacjij zleconych ninlejszq umowij ~wiadczen zdrowotnych
oraz wymaganych stosownymi przepisami ustawy 0 prawach pacjenta i Rzecznlku Prawa Pacjenta, ustawy
o ~wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ~rodk6w publicznych. Przetwarzanie danych osobowych
przez Przyjmujijcego zam6wienie dokonywane jest w formie papierowej oraz w formie elektronlcznej na sprz~cie
informatycznym nale!ijcym do Udzielajijcego zam6wienia i podlega przepisom regulujijcym zasady ochrony danych
osobowych i procedurom obowiijZujijcym u Udzielajijcego zam6wienia I z tego tytulu Przyjmujijcy zam6wienie
ponosi odpowiedzialno~~ wynikajijcij z ww. przepis6w oraz przepis6w dotyczqcych ochrony danych osobowych.
Upowawienie do przetwarzania danych osobowych oraz O~wiadczenie podpisane przez Przyjmujijcego
zam6wienie stanowiij integralnij cz~~~ umowy.

p8
I. Przyjmujijcy zam6wienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu ~wiadczen:

a. przerwy nie przekraczajijcej lijcznie 30 dni kalendarzowych w okresie obowiijzywania umowy z zastrze!eniem
ust. 2,

b. przerwy zwiqzanej z potwierdzonym udzialem Przyjmujijcego zam6wienie w szkoleniach lub kursach
z zastrze1:eniem ust. 2. ~

Skorzystanie z przerwy, 0 kt6rej mowa w ust. I wymaga zgody Udzielajijcego zam6wienia.
Nie stanowi naruszenia warunk6w umowy nie udzielanie ~wiadczen zdrowotnych zgodnie
z harmonogramem przez Przyjmujijcego zam6wienie, w przypadku niezdolno~ci do wykonywania ~wiadczen

Strona 4 z6



spowodowanych chorob", udokumentowanych lOswiadczeniem lekarskim, 0 He Przxjmujqcy lOm6wienie
niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udzielajqcego lOm6wienia.

~ 19
Udzielajqcy lOm6wienia uprawniony jest do odsuni~cia Przyjmujqcego lOm6wienie od wykonywania swiadczen
zdrowotnych, na czas przeprowadzenia post~powania wyj.sniajqcego, w przypadku gdy do Udzielajqcego lOm6wienia
wplynie skarga lub lOstrzetenie dotyczqce sposobu wykonywania, przez Przyjmujqcego lOm6wienie, swiadczen
zdrowotnych obj~tych niniejszq umowq, w tym zwiqzanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej bqdt
przekazywaniem danych wymaganych przez NFZ.

po
Umowa ulega rozwiqzaniu w nast~pujqcych przypadkach:
I) z uplywem czasu, na kt6ry zostala lOwarta,
2) na mocy porozumienia Stron,
3) w wyniku oswiadczenia kat.dej ze Stron z lOchowaniem I miesi~cznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego lOm6wienia z lOchowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z

przyczyn stanowiqcych naruszenie istotnych warunk6w umowy, letqcych po stronie Przyjmujqcego lOm6wienie, a
dotyczqcych:
a. ograniczenia dost~pnosci swiadczen, zaw~tenia ich zakresu lub ich niewlasciwej ilosci i jakosci;
b. nie przedstawiania w ustalonym niniejszq umowq terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
c. uzasadnionych skarg pacjent6w, uznanych przez Udzielajqcego lOm6wienia zgodnie z procedurami przyj~tymi

w Szpitalu Wolskim, jesli zwiqzane sq one z naruszeniem postanowien niniejszej umowy lub przepis6w prawa
regulujqcych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych;

d. w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu, 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy;
5) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z lOchowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia, jeteli

Przyjmujqcy zam6wienie naruslO inne nit wskazane w pkt. 4) postanowienia umowy, istotne dla lOpewnienia
prawidlowej realilOcji przedmiotu lOm6wienia.

6) z dniem nast~pujqcym po dniu, w kt6rym nastqpilo przekroczenie wartosci przedmiotu umowy wynikajqcej z ~ 9
us!. 2.

7) w wyniku oswiadczenia Udzielajqcego zam6wienia z lOchowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku
braku finansowania swiadczen obj~tych umowq przez publicznego p1atnika (NFZ) lub zmiany przez Platnika zasad
finansowania swiadczen zdrowotnych w spos6b uniemotliwiajqcy Udzielajqcemu Zarn6wienie dotrzymanie
warunk6w umowy.

pI
1. Udzielajqcy lOm6wienia uprawniony jest do rozwiqlOnia umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym,jeteli Przyjmujqcy lOm6wienie ratqco naruszyl istotne warunki umowy, tj.:
I) utracil prawo wykonywania lOwodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego lOwieszone,
2) przeni6s1 prawa i obowiqzki wynikajqce z niniejszej umowy na osob~ trzeciq bez zgody Udzielajqcego

lOm6wienia,
3) nie dotrzymal warunk6w okreslonych w ~ 16 umowy,
4) ratqco naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umowy.

2. Za ratqce naruszenie pozostalych istotnych postanowien umowy, 0 kt6rych mowa w us!. 1 pkt. 4 uznaje si~
naruszenia obowiqzk6w wynikajqcych z ~ 3 i ~ 17 us!. I niniejszej umowy, kt6rego Przyjmujqcy lOm6wienie nie
zaniechal pomimo otrzymania od Udzielajqcego lOm6wienia pisemnego wezwania do jego zaprzestania lub
naruszenie obowiqzk6w zwiqzanych z bezpieczenstwem pacjent6w.

p2
Udzielajqcy lOm6wienia uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w kt6rym
ulegnie rozwiqzaniu umowa lOwarta przez Udzielajqcego lOm6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oswiadczenie 0 rozwiqlOniu umowy w tym trybie Udzielajqcy lOm6wienia zloty Przyjmujqcemu lOm6wienie na
pismic, niezw!ocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

~ 23
Przyjmujqcy lOm6wienie uprawniony jest do rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku ratqcego naruszenia postanowien niniejszej umowy dotyczqcych zwloki w wyplacie
wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ~ 8 przekraclOjqcej 30 dni, po uprzednim wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
Udzielajqcego zam6wienia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wyplacie w/w wynagrodzenia.

p4
I. W lOkresie nieuregulowanym niniejszq umowq majq lOstosowanie m.in. Kodeks cywHny oraz przepisy powolane

w niniejszej umowie.
2. ReaJilOcj~ obowiqzk6w wynikajqcych z art. 3041 Kodeksu pracy lOpewnia Przyjmujqcy lOm6wienie.

pS
Umow~ sporzqdzono w dw6chjednobrzmiqcych egzemplarlOch, po jednym dla katdej ze Stron.

p6
1. Zmiany do umowy dokonywane sq w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewatnosci. .
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2. Udzielaj~cy zam6wienia dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy uzasadnionych interesem Udzielaj~cego
zam6wienia jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie prawidlowej organizacji wykonywania swiadcze6,
kt6rych potrzeba wprowadzenia b~dzie wynikiem zmian obowi~zuj~cychprzepis6w prawnych w tym dotyc~cych
zasad wynagradzania personelu medycmego.

~27
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy rozpatruje S~d powszechny, wlaSciwydla siedziby Udzielaj~cego
zam6wienia .

• niepotrzebne zostanie skrel/one

Przyjmuhcy zam6wlenle: Udzielaj~cy zam6wienia:

KI.uzul. Informuyjnl RODO
Zgodnie z art, 13 ust. I Og61nego RozpoJ24dzenia 0 Ochronie Danych (RODO) informujemy. t-e:
I) Administratorem danych osobowych Przyjrnuj~ccgo zam6wienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gosrynskiej Samodzielny Publicmy Zaklad
Opieki Zdrowotnej z siedzib" przy u1. Kasprzaka 17,01.211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl lnspektora Dehrony Danych, z kt6rym moglt si~ Pailstwo kontaldowac W sprawach przetwan.ania Pailstwa danych
osobowych za po~rednictwem poczty elektronicznej: iod@wolski.med.pl;
3) Administrator ~dzie przetwBT7.a1dane osobowe Da podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) RODO w ZVo', z art. 26 UstBY"Y z dnia 15 kwietnia 2011 r.o
dzialaln~ci leczniczej, Ij. przetwarzanie jest nie~dne w celu wykonania umowy. kt6rej stronll jest osoba. kt6rej dane dotycZ4, lub do podj~ia
dlialan na t4danie osoby. kt6rej dane dotycl4. przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezb~dne do wypelnienia obowi¥Jru prawnego
ciq.t4cego na adminislralorze;
4) Dane osobowe mogl!: bye udost~nione innym uprawnionym podmiotom. na podstawie pt7cpis6w prawa, a tak1:e podmiotom. z kt6T)mi
administrator zawarl umow~ w zwi~ku z realizacjll ustug na t7ecz administratora (np. kancelarill praWl1lJ,dostawc4 oprogramowania, zewn~l7J1ym
audytorem);
S) Administrator nie zamierza pt7ekazywac danych osobowych do paitslwa trzeciego lub organizacji mi~dzynarodowej;
6) Przyjmujllcy zam6wienie rna prawo UZ)'skac kopi~ swoich danych osobo\\o)'ch w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art, 13 ust. 2 ROOO infonnujemy, te:
I) Paitstwa dane osobowe ~dl!: przechowywane przez okres 10 lat od konca roku kalendarzo ••••'tgo, w kt6rym umowa zostala \\oykonana, chyba u
nie~dny b~dzie dlu1.Szy okres przetwarzania np, z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) Przyjmujllccmu zam6wienie przysluguje pra ••••u dos~pu do lreSci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia pr7.elwarzania, a tald.c prawD
do wniesienia sprzeciy,u wobec przetwarnlllia, prawo do przeniesienia danych oraz pra ••••u do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa
U~du DehTOny Danych Osobo ••••ych;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. jednakte nie7~dne do zawarcia umowy. Konsekvlencjl!: niepodania danych osobowych ~ie brak
realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Przyjmujllcego zam6wienie,

podpis P17;)'jmujqcego zanWwienie
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Zalqcznik nr J do umowy na udzie/anie swiadczen
zdrowotrrych w zakresie pielfgniarstwa w ODirw
Szpitala Wolskiego

MIESI~CZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOlNYCH
W ZAKRESIE PIEL~GNIARSTW A W OSRODKU DIAGNOSTYKI I TERAPII

WEWNt\TRZNACZYNIOWEJ, W PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII I W PRACOWNI
RADIOLOGII ZABIEGOWEJ

m IeSlllc............................ ro k .

...................................................................................................................................
(irnic;i nazwisko Przyjmuj~cego zam6wienie)

DZIEN ODGODZINY' DO GODZINY'
SUMAGODZIN PRACOWNIA
W DANYM DNW" ODiTW""
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Razem
" wpis obejmuje wyl~cznie peIne godziny lub 0,5 godz.
"" Pracownia elektrofizjologii - 'PE' lub Pracownia radiologii zabiegowej • 'PRZ'

czytelny podpis Przyjmuj4cego

zam6wienie

piec~c i podpis Piel~gniarlciOddzialOVo'ej
" ,

..
I

piec~c iPooPis Piel~gniarkiN~lnej

,



Zaiqcznik nr 2 do umowy na udzielanie swiadczen
zdrowotnych w zakresie pielfgniarstwa w ODiTW
Szpi/a/a Wo/skiego

MIESlEiCZNY SPRA WOZDANIE UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOlNYCH
W ZAKRESIE PIELEiGNIARSTW A W OSRODKU DIAGNOSTYKI I TERAPII

WEWNJ\ TRZNACZYNIOWEJ, W PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII I W PRACOWNI
RADIOLOGII ZABIEGOWEJ

. . km IcsIIIc...... ro ,..

..................................................................................................................................................
(imj~j nazwisko Przyjmujflcego zam6wicnie)

WPIS obcJrnuJc wy11lczmepeine godzmy Iub 0,5 godz.
** Pracownia elektrofizjologii - 'PE' lub Pracownia radiologii zabiegowej • 'PRZ'

OZIEr\! 00 GOOZINY' 00 GOOZINY' SUMA GODZIN PRACOWNIA
W DANYM DNIU* ODiTW**
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czytelny pOOpisPrzyjrnujllcego pie~c i podpis Pic:I~gniarkiOddzialowej pic:~c i podpis Piel~gniarldNaczelnc:j

zam6wic:nie


