
Nr sprawy SP.KD.1141-...1.../2014

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia funkcji Przełożonej Pielęgniarek wraz z 

udzielaniem pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych 
w komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.

KONKURS OFERT

Postępowanie  konkursowe  prowadzone  jest  w  oparciu  o  przepisy  Ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011r.  o 

działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 roku , poz.217 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz art. 140, art. 

141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152,  art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

27  sierpnia  2004r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  (  tekst 

jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze .zm.)  ustawy z dnia 15. 07. 2011 o zawodach pielęgniarki i  

położnej (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1435 ze zm.) oraz w oparciu o wewnętrzne przepisy Szpitala Powiatowego w 

Wyrzysku Spółka z o.o., zwanym dalej Udzielającym Zamówienia. 

Zatwierdził:

.........................................................

Wyrzysk, 22.12.2014 r.



I . 
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsze  szczegółowe  warunki  konkursu  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych,  zwane  dalej 

„Warunkami”  (w  skrócie  SWKO),  określają  przedmiot  konkursu,  warunki  wymagane 

od  Przyjmującego Zamówienie,  kryteria  oceny ofert,  warunki  jakie  powinna  spełniać  oferta,  sposób 

przygotowania  i  składania  ofert,  a  także  zasady  przeprowadzania  konkursu  oraz  tryb  zgłaszania 

i rozpatrywania środków odwoławczych.

2. Opis  przedmiotu  postępowania i  warunki  wymagane od Oferentów są określone we wzorze  umowy 

stanowiącym załącznik nr 3 do SWKO.

3. Użyte w  "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert" oraz w załącznikach do niniejszego dokumentu 

pojęcia oznaczają:

1) Udzielający Zamówienia – Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o.,

2) Oferent  - podmioty  wskazane  w  art.  26  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217ze zm.)

3) Przedmiot  konkursu - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia funkcji Przełożonej 

Pielęgniarek  wraz  z  udzielaniem  pielęgniarskich  świadczeń  zdrowotnych  w  komórkach 

organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.

4) Formularz  oferty -  rozumie  się  przez  to  obowiązujący  formularz  oferty  przygotowany  przez 

Udzielającego Zamówienia, stanowiący załącznik do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,

5) Umowa   –  rozumie  się  przez to  wzory  umów sporządzonych  przez Udzielającego Zamówienia 

stanowiących załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

4. Konkurs  ofert  realizowany  jest  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011r.  

o działalności leczniczej (tekst jedn.  Dz. U. z 2013, poz. 217 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 

ust. 1,  art. 147–150, art. 151 ust. 1,  2 i  4–6, art. 152, art. 153 i  art. 154 ust. 1 i  2  ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 

2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), ustawy z dnia 15. 07. 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. 

U. 2014, poz. 1435 z e zm.) oraz w oparciu o przepisy wewnętrzne Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 

Sp. z o.o.

5. W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym będą 

obowiązywały  przepisy  obowiązujące  w  zakresie  zasad  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przez 

podmioty lecznicze oraz przepisy prawa wewnętrznego, zawarte w aktach wewnętrznych Udzielającego 

Zamówienie, regulujące zasady funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

6. Udzielający Zamówienia zapewnia odpowiednie, niezbędne warunki lokalowe, wyposażenie aparaturę 

i sprzęt medyczny oraz środki transportowe.

7. Udzielający  Zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  ilości  godzin  świadczenia  usługi 

spowodowane:

1) zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości wykonywanych usług medycznych,

2) zmianami w zakresie rodzajów usług medycznych świadczonych przez Udzielającego Zamówienia,

3) czasowym wyłączeniem z działalności  realizowanych usług medycznych w wyniku remontów lub 

zdarzeń losowych.

8. W  sprawach  nieuregulowanych  w  "Szczegółowych  warunkach  konkursu  ofert"  zastosowanie  mają 



przepisy wskazane w ust. 4.

II.
PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia funkcji Przełożonej 

Pielęgniarek wraz z udzielaniem pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych 

Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.  w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zawarcia 

umowy.

2. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń określają właściwe przepisy, a w szczególności ustawa  

z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej ( tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 217 ze zm.), ustawa z 

dnia 27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i  położnej (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1435 ze zm.),   oraz zapisy umów zawartych przez  

Udzielającego Zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

III.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia -  24 m-ce od daty podpisania umowy.  

             IV.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie warunki udziału:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności - Oferent spełni warunek jeżeli posiada: 
a) aktualne  zaświadczenie o wpisie do prowadzonego przez właściwą Okręgową Izbę rejestru 

Pielęgniarek i Położnych.

b) aktualne zaświadczenie o zarejestrowanej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności  Gospodarczej  -  uprawniające  do  wykonywania  czynności  objętych 

zamówieniem, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, lub  posiadają zaświadczenie o wpisie 

do KRS,

a) aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  właściwego  wojewódzkiego  Rejestru  Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą ,

b) aktualne zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP, 

2) posiadają  wiedzę  i  doświadczenie  w  wykonywaniu  świadczeń  zdrowotnych,  adekwatnych  do 

przedmiotu zamówienia, na który składana jest oferta,

3) posiadają odpowiednie wykształcenie i staż pracy do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem 

konkursu:

a) tytuł  magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i  studia  podyplomowe lub tytuł 

specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej,  lub 

organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Liczba lat pracy w zawodzie  – 3 lata, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym w ochronie 

zdrowia.



b) tytuł  magistra  w  innym  zawodzie,  w  którym  może  być  uzyskiwany  tytuł  specjalisty

w  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie  zdrowia,  i  licencjat  pielęgniarstwa  lub 

położnictwa  lub  średnie  wykształcenie  medyczne  w  zawodzie  pielęgniarka  lub  położna  i 

studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i  

edukacji  zdrowotnej,  lub  organizacji  i  zarządzania,  lub  w  innej  dziedzinie  mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia. Liczba lat pracy w zawodzie -3 lata , w tym 3 lata na 

stanowisku kierowniczym w ochronie zdrowia;

c) licencjat  pielęgniarstwa lub położnictwa i  tytuł  specjalisty  w dziedzinie  pielęgniarstwa lub 

promocji  zdrowia i  edukacji  zdrowotnej,  lub organizacji  i  zarządzania.  Liczba lat  pracy w 

zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje- 5 lat, w tym: 3 lata na stanowisku kierowniczym w 

ochronie zdrowia;

d) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w 

dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej,  lub  organizacji  i  

zarządzania. Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje- 6 lat, w tym 3 lata 

na stanowisku kierowniczym w ochronie zdrowia.

4) złożą,  potwierdzoną  przez  Oferenta  za  zgodność  z  oryginałem,  kopię  obowiązkowej  umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisę OC) (z rozszerzeniem na choroby zakaźne WZW 

i HIV) za szkody wyrządzone w związku z realizacją zamówienia,  ustalane, na podstawie odrębnych 

przepisów - w wysokości odpowiadającej co najmniej minimalnej sumie gwarancyjnej tam wskazanej 

lub zobowiążą się  do zawarcia  umowy takiego  ubezpieczenia  po  wyborze  ich oferty  lub  złożą 

stosowne oświadczenie, że  dostarczą,  potwierdzoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, 

kopię polisy OC - najpóźniej  w dniu podpisania umowy o wykonywanie  świadczeń zdrowotnych, 

będących przedmiotem zamówienia,  

5) złożą  wypełniony  i  podpisany  formularz  ofertowy  z  wykorzystaniem  odpowiedniego  wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SWKO oraz dokumenty wymienione w formularzu ofertowym,

6) zaproponują  warunki  finansowe  odpowiadające  możliwościom  finansowym  Udzielającego 

Zamówienia,

7) złożą oświadczenie o niekaralności w formie pisemnej, dołączone do oferty.

2. Oferent   zobowiązuje się poddać kontroli upoważnionych przedstawicieli NFZ - w zakresie świadczeń 

objętych ofertą - na zasadach określonych w ustawie oraz szczegółowych materiałach informacyjnych o 

przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ustalonych 

dla danego rodzaju świadczeń.

3. Oferent  w  celu  prawidłowego przygotowania  i  złożenia  oferty  powinien  zapoznać się  ze  wszystkimi 

informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

4. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

5. Oferta pod rygorem odrzucenia oferty musi zawierać wszystkie dokumenty i  załączniki wymagane w 

"Szczegółowych warunkach konkursu ofert". 

6. Oferty Oferentów, którzy nie spełniają wymaganych warunków zostaną odrzucone.

7. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie, w oparciu o złożone przez Oferenta dokumenty oraz 

oświadczenia, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”.

8. O  odrzuceniu  oferty  Oferenci  zostaną  zawiadomieni  niezwłocznie  po  dokonaniu  wyboru  ofert. 

Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty.



V.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) na formularzu ofertowym 

stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszych  szczegółowych  warunków  konkursu  ofert,  w  języku 

polskim, w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi dokumentami (dopuszczalne 

jest wypełnienie załączników przy użyciu  niebieskiego długopisu czytelnym pismem).

2. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

3. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  składa  się  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski, 

poświadczonym przez Oferenta.

4. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być trwale spięte lub zszyte celem zabezpieczenia 

przed dekompletacją oraz posiadać kolejno ponumerowane strony. Wskazany jest spis treści oferty.

5. Ofertę oraz każdą z jej stron  oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub 

osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa złożonego w formie pisemnej i dołączonego do 

oferty przez osobę prawnie umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

6. Miejsca oferty,  w których naniesione zostały poprawki lub zmiany w tekście , podpisuje oferent lub 

osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 

7. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok 

niego czytelnego zapisu poprawnego. 

8. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału, lub kopii poświadczonej przez notariusza, adwokata, 

radcę prawnego lub osobę uprawnioną do reprezentacji wynikającej z dokumentu rejestracyjnego.

9. Oferent nie może dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze formularzu.

10. Proponowaną cenę za udzielanie świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem konkursu ofert 

należy uzupełnić w Załączniku Nr 1 do  SWKO -  Formularzu ofertowym.

11. Oferta musi zawierać wszelkie wymagane, w szczegółowych warunkach konkursu ofert, dokumenty.

12. Jeżeli  dokument  przedstawiony  jest  w  postaci  kserokopii  -  poświadczenie,  oprócz  adnotacji:  

„za  zgodność  z  oryginałem”,  musi  być  opatrzone  podpisem  Oferenta  i  ewentualnie  imienną 

pieczątką.

13. Udzielający  Zamówienia  może  żądać  w  trakcie  postępowania  konkursowego,  oryginału  lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentu załączonego przez Oferenta, gdy przedstawiona przez 

Oferenta  poświadczona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości  co  do  jej 

autentyczności.

14. Wszystkie zmiany i poprawki dokonane w ofercie muszą być podpisane przez osobę podpisującą 

ofertę. Podpis winien być czytelny lub uzupełniony imienną pieczątką osoby sporządzającej ofertę.

15. Oferent  może wprowadzić  zmiany lub wycofać złożoną ofertę  przed upływem terminu składania 

ofert,  jeżeli  w formie pisemnej powiadomi Udzielającego Zamówienia o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu  oferty.  Koperta  powinna  być  dodatkowo  oznaczona  napisem  „ZMIANA”  lub 

„WYCOFANE”.

16. W przypadku złożenia oferty niezgodnej z Warunkami, oferta zostanie odrzucona.

17. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

18. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na świadczenie usług zdrowotnych będących przedmiotem 

zamówienia.



19. Udzielający Zamówienia  odrzuca oferty  zgodnie  z  art.  149 ustawy z dnia  27 sierpnia  2004 r.  o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 

164, poz. 1027 ze zm.). 

20. Udzielający  Zamówienia  wezwie  Oferentów,  którzy  nie  złożyli  wymaganych  oświadczeń  i 

dokumentów potwierdzających spełnianie  warunków udziału  w konkursie  ofert,  lub którzy  złożyli 

oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że 

mimo ich  złożenia  oferta  podlega  odrzuceniu  albo  zajdzie  konieczność  unieważnienia  konkursu 

ofert.

21. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który stanowi załącznik Nr 1 do SWKO winien stanowić oryginał, 

natomiast  pozostałe  dokumenty  mogą  stanowić  kserokopie  oryginalnych  dokumentów,  potwierdzone  za 

zgodność z oryginałem.

VI.
SPOSÓB DOKONYWANIA ZMIAN I WYCOFANIA OFERT

1. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert na tych 

samych zasadach i w terminie zakreślonym do składania ofert.

2. Wszelkie zmiany, o których mowa w punkcie poprzedzającym, muszą być złożone według takich 

samych zasad  jak złożona oferta,  odpowiednio  oznakowanych  kopertach  z  dopiskiem „ZMIANA 
OFERTY”.

3. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, 

który  wprowadził  korekty  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonywania  zmian  zostaną 

dołączone do oferty.

4. W przypadku uchybienia terminowi zakreślonemu do składania ofert, koperty z dopiskiem „ZMIANA 
OFERTY”  nie  zostaną  otwarte  oraz  uwzględnione  w  prowadzonym  postępowaniu  a  następnie 

zwrócone Oferentowi bez otwierania.

5. Oferent  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z  postępowania 

konkursowego  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia,  według  tych  samych  zasad  jak  w 

przypadku wprowadzania zmian, z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE OFERTY”.

6.   Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zniszczone komisyjnie.

7. W przypadku uchybienia terminowi zakreślonemu do składania ofert,  koperty z dopiskiem 
„WYCOFANIE  OFERTY”  nie  zostaną  otwarte  oraz  uwzględnione  w  prowadzonym 
postępowaniu a następnie zwrócone oferentowi.

                                                                       VII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

VIII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  I  OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie 

opatrzonej  napisem:  „Konkurs  ofert  na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie  pełnienia 



funkcji  Przełożonej  Pielęgniarek  wraz  z  udzielaniem  pielęgniarskich  świadczeń  zdrowotnych  w 

komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.”

2. Ofertę składa się w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o., ul. 22 Stycznia 41, 89-
300 Wyrzysk, do dnia 16.01.2015 r. do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu).

3. Nie otwierać do dnia 16.01.2015 r. do godz. 12.15
- nazwa i adres Przyjmującego Zamówienie (pieczęć):
…………………………………………………………………........…………………………………..………..

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2015 r. do godziny 12:15 w Sali Narad Szpitala Powiatowego 
w Wyrzysku Sp. z o. o., 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41.

5. Obecność Oferentów nie jest obowiązkowa.

6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem o którym mowa w pkt 1 i  2 ponosi Oferent.

7. Udzielający Zamówienia wystawia pisemne potwierdzenie złożenia oferty, wraz z numerem jakim 

została oznakowana oferta, wyłącznie na wniosek Oferenta.

8. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej  

kopercie  w sposób określony powyżej,  następnie  zaklejoną kopertę  włożyć do kolejnej  koperty  

i zaadresować, z dopiskiem:

„Konkurs  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  pełnienia  funkcji  Przełożonej 

Pielęgniarek  wraz  z  udzielaniem  pielęgniarskich  świadczeń  zdrowotnych  w  komórkach 

organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.”

9. Oferta przesłana pocztą złożona będzie w terminie wyłącznie wówczas, gdy wpłynie do Szpitala 

przed  upływem  terminu  zakreślonego  do  składania  ofert  -  decyduje  data  i  godzina  wpływu 

odnotowana w rejestrze w Sekretariacie Spółki - Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.

                                                                             IX.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cenę  ofertową  należy  wyliczyć  wg  zasad  podanych  poniżej  i  wpisać  w  formularzu  ofertowym, 

którego wzór stanowi załącznik do „Warunków”.

2. Cenę jednostkową należy podać w wartości brutto.

3. Cenę ofertową należy przedstawić z dokładnością 2 miejsc po przecinku.

4. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość oferty brutto.

5. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

                                                                  X.
INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH

1. Udzielający Zamówienia nie dopuszcza podania ceny ofertowej lub jej elementów w walutach obcych. Cena 

winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych.

XI.
KOMISJA KONKURSOWA:

1. W celu  przeprowadzenia  konkursu  ofert  Udzielający  Zamówienia  powołuje  Komisję  Konkursową  w 

składzie co najmniej 3 członków i wyznacza spośród nich przewodniczącego.

2. Członkiem komisji nie może być osoba, która:



1) jest świadczeniodawcą ubiegającym się o zawarcie umowy; 

2) pozostaje  ze  świadczeniodawcą,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  w  związku  małżeńskim  albo  

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia; 

3) jest związana, z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze świadczeniodawcą, o którym mowa w 

pkt 1, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organów osób prawnych biorących 

udział w postępowaniu; 

4) pozostaje  ze  świadczeniodawcą,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  w  takim  stosunku  prawnym  lub 

faktycznym,  że  może  to  budzić  uzasadnione  wątpliwości  co  do  jej  bezstronności,  lub  

w takim stosunku pozostaje ich małżonek lub osoba, z którą pozostają we wspólnym pożyciu. 
3. W razie konieczności wyłączenia członka Komisji Konkursowej z przyczyn, o których mowa w ust. 2, 

nowego członka Komisji powołuje Udzielający Zamówienia.

4. Udzielający  Zamówienia  wskazuje  nowego  przewodniczącego,  jeśli  wyłączenie  członka  Komisji 

konkursowej dotyczy osoby pełniącej tę funkcję.

XII.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU:

1. Otwarcie  ofert  odbędzie  się  w  dniu  16.01.2015  r. o  godz.  12:10  w  Sali  konferencyjnej  Szpitala 

Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o., ul 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk.

2. Konkurs  ofert  rozpoczyna  się  w  miejscu  oraz  terminie  wskazanym  w  ogłoszeniu  i  trwa  do  czasu 

rozstrzygnięcia. 
3. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego następuje jego zakończenie.

4. Rozstrzygając konkurs ofert Komisja Konkursowa podejmuje następujące czynności:

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,

b) otwiera koperty z ofertami,

c) ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu i nie podlegają odrzuceniu,

d) w  przypadku  gdy  oferent  nie  przedstawił  wszystkich  wymaganych  dokumentów  lub  gdy  oferta 

zawiera  braki  formalne  Komisja  Konkursowa  wzywa  oferenta  do  usunięcia  tych  braków   w 

wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty,

e) odrzuca  oferty  na  zasadach  określonych  w  art.  149  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004r. 

o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  (Dz.  U.  z  2008r. 

Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

f) ogłasza  oferentom  poprzez  zamieszczenie  informacji  na  stronie  internetowej: 

www.szpitalwyrzysk.com, które z ofert spełniają warunki konkursu, 

g) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

h) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

4. Komisja Konkursowa rozpatruje złożone oferty w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

5. Komisja  Konkursowa  działa  na  posiedzeniach  zamkniętych  bez  udziału  oferentów,  z  wyjątkiem 

czynności określonych w ust. 3 pkt a, b i g.

6. W  razie,  gdy  do  postępowania  konkursowego  została  zgłoszona  tylko  jedna  oferta,  Udzielający 

Zamówienia może przyjąć tę ofertę, jeżeli Komisja Konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania 

określone w konkursie ofert.

XIII.
OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

http://www.szpital.ilawa.pl/


1. Komisja  Konkursowa,  powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Szpitala  Powiatowego w Wyrzysku 

Spółka z o. o. Nr …......... z dnia …............. przy wyborze oferty będzie kierować się  następującymi 

kryteriami ocen:

1) K - Posiadane wykształcenie – maksymalna ilość punków możliwa do osiągnięcia- 10 pkt, 
 w tym za ;
a) średnie medyczne  średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna, 

tytuł  specjalisty   w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji  zdrowia i  edukacji  zdrowotnej,

lub organizacji i zarządzania – 3 pkt
b) licencjat  pielęgniarstwa  licencjat  pielęgniarstwa  lub  położnictwa  i  tytuł  specjalisty  

w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej,  lub  organizacji  i 

zarządzania – 6 pkt
c) magister pielęgniarstwa na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe 

lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,  

lub  organizacji  i  zarządzania,  lub  w  innej  dziedzinie  mającej  zastosowanie   w  ochronie 

zdrowia – 10 pkt 
2) DZ- Doświadczenie zawodowe – liczba lat pracy na stanowisku, pielęgniarki/ położonej*) - 

maksymalna ilość punków możliwa do osiągnięcia - 10 pkt , w tym za: 
a) Doświadczenie zawodowe – staż pracy  od 3 do 5 lat              -   1 pkt 
b) doświadczenie zawodowe – staż pracy powyżej 5 lat do  lat 10 -   7 pkt
c) doświadczenie zawodowe – staż pracy  powyżej 10 lat - 10 pkt

3) DK- Dodatkowe kwalifikacje – maksymalna ilość punków możliwa do osiągnięcia - 10 
pkt, w tym za:  
a) kursy kwalifikacyjne  lub szkolenia specjalizacyjne               -   8 pkt
b) szkolenia lub kursy specjalistyczne i inne szkolenia podnoszące wiedzę                   -   2 pkt 

4) D- Deklarowany czas pracy  – maksymalna ilość punków możliwa do osiągnięcia -   2 pkt, w 
tym;
a) D1  – 2 pkt – w sytuacji  gdy Przyjmujący Zamówienie zadeklaruje w formularzu ofertowym 

świadczenie usług pielęgniarskich/ położniczych*)  dla  Udzielającego  Zamówienia powyżej 

240 godz. w miesiącu, z czego  160 godzin na stanowisku Przełożonej Pielęgniarek oraz 

ponad  80  godz.  miesięczne  na  udzielaniu  świadczeń  pielęgniarskich/położniczych*)  w 

ramach kontraktu w charakterze pielęgniarki/położnej*)- w okresie obowiązywania umowy.

b) D2 – 1 pkt  –  w sytuacji gdy Przyjmujący Zamówienie zadeklaruje w formularzu ofertowym 

świadczenie usług pielęgniarskich/ położniczych*)  dla  Udzielającego  Zamówienia poniżej 

240 godz. w miesiącu, z czego 160 godzin pracy miesięcznie na stanowisku Przełożonej 

Pielęgniarek oraz poniżej 80 godz. pracy miesięczne na stanowisku pielęgniarki/ położnej) w 

charakterze pielęgniarki/położnej*) -w okresie obowiązywania umowy.

c) X1-  „Stawka za  udzielanie  świadczeń zdrowotnych  w zakresie  objętym konkursem 
ofert”  - maksymalna ilość punków możliwa do osiągnięcia  -  68 pkt

 
2. Kryterium  ceny-  X1-  wartość  punktowa  ocenianego  kryterium  „Stawka  za  udzielanie  świadczeń 

zdrowotnych w zakresie objętym konkursem ofert” oceniane będzie jak niżej:



     
1
min1
Co
CX = x68 pkt.

 gdzie:

X1  –  wartość punktowa ocenianego kryterium ceny

Cmin  – najniższa cena netto ze złożonych ofert

C1  –  cena usług za  1 godz. świadczenia usług zdrowotnych na stanowisku Przełożonej Pielęgniarek  w 

ilości 160 godz. miesięcznie

C2  – cena usług za 1 godz. świadczenia usług zdrowotnych na stanowisku pielęgniarki/ położnej*), 

D1   –  deklarowana w ofercie ilość godzin pracy na stanowisku pielęgniarki/ położnej*) 

D2   – deklarowana  w ofercie łączna ilość godzin pracy na stanowisku Przełożonej Pielęgniarek oraz na 

stanowisku pielęgniarki/ położnej*) 

Co1- średnio ważona cena brutto za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych na stanowisku 

Przełożonej Pielęgniarek oraz na stanowisku pielęgniarki /położnej*)  ocenianej oferty  wyliczona wg wzoru = 

                                      C1x160 godz. + C2 x D1

                    Co1 =        --------------------------------
         D2

3. Założenie:  
Sposób obliczania wartości punktowej wagi poszczególnych kryteriów .  Liczba uzyskanych 

punktów stanowi sumę wag uzyskanych punktów obliczonych wg kryteriów: K- „Posiadane wykształcenie - 

maksymalnie 10 pkt.”, DZ-„Doświadczenie zawodowe – staż pracy w zawodzie - maksymalnie 10 pkt.”,  DK- 

„ Dodatkowe kwalifikacje” (szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne i inne 

szkolenia) – maksymalnie 10 pkt., D- Deklarowany czas pracy– maksymalnie 2 pkt.”, X1-„Ceny -Stawka za 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  objętym konkursem ofert - maksymalnie 68 pkt.

Maksymalna liczba punków możliwa do uzyskania wynosi 100 pkt.

1) Punktacja  jaką  otrzyma  Oferent  w  ramach kryterium  K- „Posiadane wykształcenie”,  w  niniejszym 

postępowaniu zostanie uwzględniona według algorytmu wymienionego w ust.1 pkt 1.  Maksymalna 

liczba punków wg tego kryterium, możliwa do osiągnięcia, wynosi 10 pkt. Punktowany jest najwyższy 

poziom wykształcenia. 

2) Punktacja jaką otrzyma Oferent w ramach kryterium DZ- „Doświadczenie zawodowe – staż pracy w 

zawodzie pielęgniarki*) położnej zostanie uwzględniona według algorytmu wskazanego w ust.1 pkt  2. 

Maksymalna liczba punków wg tego kryterium, możliwa do osiągnięcia, wynosi 10 pkt. Punktowany 

jest najwyższy staż pracy w zawodzie na oferowanym stanowisku pracy.

3) Punktacja jaką otrzyma Oferent w ramach kryterium  DK- „Dodatkowe kwalifikacje”  na które składają 

się :

a) szkolenia  specjalizacyjne,  kursy  kwalifikacyjne,  kursy  specjalistyczne  i  inne  szkolenia 

w  zakresie  świadczonych  usług  pielęgniarstwa/położnictwa,  w  niniejszym  postępowaniu 

zostanie  uwzględniona  według  algorytmu  wskazanego  w  ust.1  pkt.  3.  Maksymalna  liczba 

punków wg tego kryterium, możliwa do osiągnięcia, wynosi 10 pkt., przy czym;

• gdy Oferent  ma ukończone  kursy kwalifikacyjne  lub szkolenia specjalizacyjne  otrzymuje 

maksymalnie do - 8 pkt.

• gdy Oferent   ma ukończone szkolenia lub kursy specjalistyczne i inne szkolenia podnoszące 



wiedzę   otrzymuje maksymalnie do – 2 pkt.

• gdy  Oferent    ma  ukończone  kursy  kwalifikacyjne   lub  szkolenia  specjalizacyjne  oraz 

szkolenia  lub  kursy  specjalistyczne  i  inne  szkolenia  podnoszące  wiedzę  otrzymuje 

maksymalnie do 10 pkt. ( 8 pkt. + 2 pkt.).

4) Punktacja jaką otrzyma Oferent w ramach kryterium D- ”Deklarowany czas pracy ”– w niniejszym 

postępowaniu  zostanie  uwzględniona  według  algorytmu  wymienionego    w  ust.  1  pkt  4.  – 

maksymalna  liczba  punków  wg  tego  kryterium,  możliwa  do  osiągnięcia,  wynosi  2  pkt  –  gdy 

Przyjmujący Zamówienie złoży w formularzu ofertowym  oświadczenie o możliwości świadczenia 

usług pielęgniarskich/ położniczych  dla  Udzielającego  Zamówienia:

a) D1–  2  pkt  – w  sytuacji  gdy  Przyjmujący  Zamówienie  złoży  w  formularzu  ofertowym 

oświadczenie  o  możliwości  świadczenia  usług  pielęgniarskich/  położniczych*)   dla 

Udzielającego   Zamówienia  powyżej  240  godz.  w  miesiącu  ,  z  czego  160  godzin  na 

stanowisku  Przełożonej  Pielęgniarek  oraz  ponad  80  godz.  miesięczne  na  udzielaniu 

świadczeń pielęgniarskich/położniczych*) w okresie obowiązywania umowy, 

b) D2 – 1 pkt-  w sytuacji  gdy Przyjmujący Zamówienie zadeklaruje w formularzu ofertowym 

świadczenie usług pielęgniarskich/ położniczych  dla  Udzielającego  Zamówienia poniżej 

240 godz. w miesiącu, z czego 160 godzin pracy miesięcznie na stanowisku Przełożonej 

Pielęgniarek oraz poniżej 80 godz. pracy miesięczne na stanowisku pielęgniarki/ położnej) w 

w okresie obowiązywania umowy.

5) Punktacja  jaką  otrzyma  Oferent  w  ramach  kryterium   X1-  „Stawka  za  udzielanie  świadczeń 

zdrowotnych  w  zakresie  objętym  konkursem  ofert”  zostanie  uwzględniona  według  algorytmu 

wskazanego w ust.1 pkt 5  oraz w ust. 2 oraz – maksymalna liczba punków wg tego kryterium, 

możliwa  do  osiągnięcia,  wynosi  68  pkt-  gdy  Przyjmujący  zamówienie  poda  najniższą  średnio 

ważoną cenę (Co1) wśród pozostałych Oferentów, biorących udział  w konkursie,  wyliczoną wg 

wzoru określonego w ust. 2 

5.   Komisja konkursowa odrzuca oferty przekraczające maksymalną wartość zamówienia.

6.  Wartość punktowa oferty (WPO)  = (K) liczba punktów za  posiadane wykształcenie+ DK  – Liczba `

punktów  za dodatkowe kwalifikacje  +  (D) liczba punktów za deklarowany czas pracy +  (DZ) liczba  

punktów  za  doświadczenie  zawodowe  +  (X1) liczba  punktów  za  stawkę  za  udzielanie  świadczeń  

zdrowotnych. 

7. Komisja konkursowa wybierze oferty, które zdobyły największa liczbę punktów wg reguły liczenia oceny 

końcowej dla złożonej oferty i nie przekroczyły możliwości finansowych udzielającego zamówienia.

8.   Komisja konkursowa odrzuca oferty przekraczające maksymalną wartość zamówienia.

XIV.
TERMIN I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert w siedzibie Szpitala Powiatowego 

Sp.  z o. o. w Wyrzysku, 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41

2. Ogłoszenie  o  rozstrzygnięciu  konkursu  ofert  zostanie  umieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  i  stronie 

internetowej Udzielającego Zamówienia. 

3. Do Oferentów, którzy wskazali do kontaktów medium elektroniczne, ogłoszenie zostanie wysłane drogą 



elektroniczną.

4. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego następuje jego zakończenie.

5. Udzielający Zamówienia zawrze umowę z oferentem, którego oferta  została wybrana przez Komisję 

Konkursową i uznana za najkorzystniejszą.

XV.
 PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONKURSU

1. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,

3) liczbę zgłoszonych ofert,

4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu i nie podlegających odrzuceniu,

5) wskazanie ofert, które zostały odrzucone - wraz z uzasadnieniem,

6) wyjaśnienia i oświadczenia oferentów,

7) wskazanie  najkorzystniejszej  dla  Udzielającego  Zamówienia  oferty  albo  stwierdzenie,  że 

żadna z ofert nie została przyjęta - wraz z uzasadnieniem,

8) ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji Konkursowej,

9) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

10) podpisy członków Komisji.

XV.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

1. Prezes Zarządu unieważnia postępowanie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem konkursu ofert w przypadku gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta,

2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt. 2,

3) odrzucono wszystkie oferty,

4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienie przeznaczył na 

sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych postępowaniem,

5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie 

umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Jeżeli  w  toku  konkursu  wpłynęła  tylko  jedna,  niepodlegająca  odrzuceniu  oferta,  Komisja  może 

przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach 

konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

XVI.
ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOWI

1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć 

do Komisji Konkursowej w formie pisemnej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia 

dokonania zaskarżonej czynności. 

2. Do  czasu  rozpatrzenia  protestu  postępowanie  konkursowe  zostaje  zawieszone,  chyba  że  z  treści 

protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 

3. Komisja  rozpatruje  protest  w  ciągu  7  dni  od  dnia  jego  otrzymania  i  udziela  pisemnej  odpowiedzi 



składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

4. Protest wniesiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń 

Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala.

6. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja Konkursowa powtarza zaskarżoną czynność.

7. Oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia 

konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po 

terminie nie podlega rozpatrzeniu.

8. Rozstrzygnięcie odwołania następuje na piśmie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

9. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych do czasu jego 

rozpatrzenia.

10. W  przypadku  uwzględnienia  odwołania  Udzielający  Zamówienia  może  unieważnić  postępowanie 

konkursowe lub unieważnić czynność rozstrzygnięcia postępowania i zarządzić powtórzenie czynności 

oceny ofert.

XVII.
KONTAKT Z OFERENTAMI:

Wszelkich  informacji  w  zakresie  prowadzonego  postępowania  konkursowego  w  imieniu  Udzielającego 

Zamówienia udziela Sekcja Służb Pracowniczych w dni powszednie od godz. 8:00 do 14:00, tel. 67 210 98 

67, e-mail: kadry@szpitalwyrzysk.pl .

XVIII.
ZAWARCIE UMOWY

1. Udzielający  Zamówienie  zawiera  umowę  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  z  Oferentem, 

którego oferta została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza w terminie do 14 

dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

2. Projekt umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 2 do SWKO oraz 
załączniki do umowy ponumerowane od nr 1 do nr 3.

XIX.
INNE POSTANOWIENIA

1. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu,  przesunięcia  terminu składania 

ofert lub terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

2. Zapytania od Oferentów dotyczące wyjaśnienia treści „Szczegółowych warunków konkursu ofert” mogą 

być  składane  w  terminie  nie  późniejszym  niż  3  dni  robocze  przed  wyznaczonym  końcem  terminu 

składania ofert. 

3. O odwołaniu konkursu ofert Udzielający Zamówienia zawiadamia pisemnie oferentów biorących w nim 

udział.

Załączniki:
1. formularz oferty – załącznik nr 1,

2. wzór umowy – załącznik nr 2.



Nr sprawy SP.KD.1141-...1../2014
Załącznik nr 1 do SWKO 

....................., dnia ..................... 2014 r.

OFERTA

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia funkcji Przełożonej Pielęgniarek wraz z 
udzielaniem pielęgniarskich/ położniczych*) świadczeń zdrowotnych 

w komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.

Imię: .............................................................................. Nazwisko: ....................................................................

PESEL ........................................................................................ 
Zawód .............................................................

Nr prawa wykonywania zawodu ..........................................................................................................................

Nr wpisu do właściwego rejestru .........................................................................................................................

NIP: ...... ........................................................................ 
Regon: .................................................................. . .....

Pełna nazwa firmy, pod którą oferent prowadzi działalność gospodarczą: .......................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.Adres praktyki pielęgniarskiej: ....................................................................................... . .................................

Adres do 
korespondencji: .....................................................................................................................................

Nr polisy ubezpieczeniowej …..……………………..……………………….………………………..........................

Okres obowiązywania polisy …....………….………………………………………………………….........................

Posiadane specjalizacje (nazwa, data uzyskania) 

….........................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

Staż pracy w zawodzie pielęgniarki/ położnej*)

Staż pracy na stanowisku kierowniczym w ochronie zdrowia. …........................................................................

….....................….................................................................................................................................................

Telefon: ..................................................................... e – mail: ...........................................................................

Przedmiotem  niniejszej  oferty  jest  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  pełnienia  funkcji  

Przełożonej  Pielęgniarek  wraz  z  udzielaniem  pielęgniarskich/  położniczych*)  świadczeń  zdrowotnych  

w komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. ,  zgodnie z wzorami umów 

stanowiących załączniki nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

1. Oświadczam, że:

1) zapoznałem/ łam  się z treścią ogłoszenia o konkursie, Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz 

wzorami umowy i nie zgłaszam w tym zakresie zastrzeżeń,

2) będę  wykonywał/ła  świadczenia  zdrowotne  objęte  przedmiotem  konkursu  za  zaoferowaną  cenę  w 

pkt.17,

3) posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i zobowiązuje się do przedłożenia kopii  

polisy  OC  na  dzień  podpisania  umowy.  Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  warunkami 



przedstawionymi w załączonym „projekcie umowy” i przyjmuję je bez zastrzeżenia i zobowiązuję się,  

w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w umowie, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Udzielającego Zamówienia,

4) zapoznałem/am się z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert,

5) uważam się związany/a ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

6) świadczenia zdrowotne wykonywać będę w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia  

41, 89-300 Wyrzysk,  w pomieszczeniach udostępnionych przez Udzielającego Zamówienia i  na jego 

warunkach,

7) posiadam aktualne  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  z  rozszerzeniem na  choroby 

zakaźne  (WZW  i  HIV),  zgodnie  z  przepisami  ustawy  i  działalności  leczniczej.  Suma  gwarancyjna 

ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia wynoszącym …..... m-cy stanowi, według zawartej przeze 

mnie  umowy  w  sprawie  obowiązkowego  ubezpieczenia,  równowartość  …………..  zł)**.  Wiem,  że 

obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia udzielania 

świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy,

8) w  przypadku  nie  dołączenia  umowy  ubezpieczenia  do  oferty,  dostarczę  umowę  ubezpieczenia 

odpowiedzialności  cywilnej  (polisę  ubezpieczeniową)  najpóźniej  w  dniu  podpisania

umowy i że będę ją utrzymywał przez cały okres trwania umowy z Udzielającym Zamówienia,

9) oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Szpitalu  Powiatowym 

w Wyrzysku  Sp.  z  o.  o.  zgodnie  z  warunkami  konkursu  i  projektem umowy na  świadczenie  usług 

zdrowotnych  na rzecz pacjentów Szpitala  Powiatowego w Wyrzysku Sp.  z  o.  o.  oraz na podstawie 

przedstawionego przez Oferenta i  zatwierdzonego przez Szpital  Powiatowy w Wyrzysku Sp. z  o.  o. 

harmonogramu świadczenia usług zdrowotnych w  zakresie objętym ofertą,

10) wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych osobowych przez Szpital  Powiatowy w Wyrzysku  

Sp. z o. o. dotyczących: imienia i  nazwiska, adresu do korespondencji,  prawa wykonywania zawodu 

lekarza/lekarza specjalisty, kwalifikacji zawodowych, numerów telefonu stacjonarnego i komórkowego,  

w związku udzielaniem świadczeń dla potrzeb realizacji umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.,

11) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia objętego przedmiotem konkursu,

12) spełniam warunki określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.  j.  Dz.  U.  z  2013,  poz.  217  ze  zm.)  do  udzielania  świadczeń   zdrowotnych  na  rzecz  pacjentów 

Udzielającego Zamówienia.

13) wszystkie  załączone  do  formularza  ofertowego  dokumenty  lub  kserokopie  są  zgodne  z  aktualnym 

stanem faktycznym i  prawnym.  Stan  prawny określony  w  dokumentach  nie  uległ  zmianie  na  dzień 

złożenia oferty.

14) nie jestem:

a) zawieszony/a  w  prawie  wykonywania  zawodu  ani  ograniczony/a  w  wykonywaniu  czynności 

zdrowotnych na podstawie przepisów ustawy o  zawodach pielęgniarki i położnej,

b) ukarany/a karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

c) pozbawiony/a możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu 

wykonywania  zawodu  albo  zawieszony/a  w  wykonywaniu  zawodu  zastosowanym  środkiem 

zapobiegawczym.



15) Oświadczam, że pracuję w:

a)  ................................................................................................................................................................  

na podstawie umowy o prace*, umowy cywilnoprawnej*, w dniach i godzinach: ........................................

…...................................................................................................................................................................

b)  ..................................................................................................................................................................

.na podstawie umowy o pracę*, umowy cywilnoprawnej*, w dniach i godzinach: ........................................

…......................................................................................................................................................

16) oferowana ilość godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w miesiącu, w okresie trwania umowy, 
wynosić będzie: 

a) na  stanowisku  Przełożonej  Pielęgniarek,  w  ramach  którego  będą  udzielane  przeze  mnie 

świadczenia zdrowotne w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o.  w dni powszednie  od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 - 160 godzin. 

b)  na stanowisku pielęgniarki/położnej*), w ramach którego będą udzielane przez mnie świadczenia 

zdrowotne w komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o  w dni 

powszednie po godzinie 15:00, soboty, niedziele i święta, - ...................godzin.

17) Oferta cenowa zawiera cenę netto bez podatku VAT i dotyczy realizacji czynności objętych przedmiotem 

konkursu ofert:

a) z  tytułu  wykonywania  czynności  właściwych  dla  Przełożonej  Pielęgniarek:  za  1  godzinę 

świadczenia usług, realizowanych w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 w ilości do  

160  godzin  w  miesiącu,   stawka   wynosi  ……….  zł  za  1  godzinę  udzielania  świadczeń 

zdrowotnych (słownie …......................................... zł za 1 godzinę).

b) z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych na stanowisku pielęgniarski/położnej*) w komórkach 

organizacyjnych  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Spółka  z  o.o.,  w  przypadku  braku 

zabezpieczenia  personelu  pielęgniarskiego  w  dni  powszednie  po  godzinie  15:00,  soboty, 

niedziele i święta, w ilości powyżej …............. godz./ miesięcznie, stawka  wynosi ………. zł za 

1 godzinę udzielania świadczeń (słownie …......................................... zł za 1 godzinę)  

Załączniki:

1. Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” kopia wpisu do CEIDG.

2. Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

3. Uwierzytelnione „za zgodność  z oryginałem” zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej 
NIP.

4. Uwierzytelnione „za zgodność  z oryginałem’ zaświadczenie o wpisie do właściwego wojewódzkiego 

Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,

5. Kopie  dokumentów  dotyczących  prawa  wykonywania  zawodu oraz  innych  dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje (np. dyplomu , specjalizacji itp., zgodnie z SWKO).

6. Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ze wskazaniem m.in. okresów pracy w zawodzie oraz na 

stanowisku kierowniczym w jednostkach ochrony zdrowia.

7. Kopia  polisy  OC  lub  oświadczenie  o  przedłożeniu  polisy  do  dnia  podpisania  umowy,  w  zakresie 

określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy  o działalności leczniczej



8. Aktualne  zaświadczenie  lekarskie  o  zdolności  do  pracy  i  braku  przeciwwskazań  do  wykonywania 

zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza.

9. Ważny wymaz z przedsionka nosa w kierunku gronkowca złocistego MRSA,

10. Ważne szczepienia p/WZW, w przypadku braku szczepień aktualny HBS

11. Kserokopię dowodu osobistego.

12. Aktualne zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

13. Aktualne zaświadczenie o odbytym  szkoleniu BHP i ppoż. stosownie do danego stanowiska pracy (przy 

podpisaniu umowy)

..........................................

podpis i pieczęć oferenta



Nr sprawy SP.KD.1141-...1.../2014
Załącznik nr 2

  Umowa nr  SP/KD.1141-............/2014
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

zawarta w dniu  …………………………….r. w Wyrzysku pomiędzy Szpitalem Powiatowym Spółka z o.o. z 
siedzibą w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 41, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Borowską, 
zwaną w dalszej części umowy Udzielającym Zamówienia lub Szpitalem,
a

Panem(-ią) ………………………………………………………..… –  pielęgniarką posiadająca  prawo 
wykonywania  zawodu  nr  ………………………,  wpisaną  do  rejestru 
…………………………………………………………..………. pod nr  ……………......................,  o numerze NIP 
…………………………….., zamieszkałą w …………………………………….....,
…............................................................................................................................................................  
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  …………………………………..……......………. z siedzibą 
……………………………………………………….., nazywanym/ą  w  dalszej  części  umowy Przyjmującym 
Zamówienie.

W  wyniku  konkursu  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  udzielania  świadczeń 

zdrowotnych, przeprowadzonego zgodnie z art.  26 i  27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności 

leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 217 ze zm.) w związku z art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1, 152, 

153, 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) ustawy z dnia 15. 07. 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j.  

Dz. U. 2014, poz. 1435 z e zm.) Strony zawierają umowę o następującej  treści:

§ 1

1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:

1) wykonywania czynności  właściwych dla Przełożonej Pielęgniarek (załącznik nr 1 do umowy),

2) udzielania  pielęgniarskich  świadczeń  zdrowotnych  w  komórkach  organizacyjnych  Szpitala 

Powiatowego  w  Wyrzysku  w  przypadku  braku  zabezpieczenia  personelu  pielęgniarskiego 

(załącznik nr 1 do umowy). 

2. W  związku  z  realizacją  umowy  ustala  się  wykonywanie  świadczeń  zdrowotnych  określonych  

w ust. 1 pkt  1 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. wilości 160 

godz. miesięcznie.

3.  W związku z realizacją umowy ustala się wykonywanie świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 1 

pkt  2 w dni powszednie od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00, w dni ustawowo wolne od pracy, w 

niedzielę i święta w godzinach pomiędzy 7:00 a 7:00 dnia następnego, w ilości do …............. godz. 

miesięcznie. Jednocześnie dopuszcza się odstępstwo od wskazanej liczby godzin w ofercie.

§  2

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w interesie pacjenta,  

w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną i zasadami wykonywania zawodu, zasadami etyki zawodowej,  

rzetelnie oraz z należytą starannością.



2. Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 są pacjenci Szpitala 

Powiatowego  w Wyrzysku Spółka z o.o.

3. Dni  i  godziny udzielania  świadczeń przez  Przyjmującego Zamówienie  podawane są do wiadomości 

pacjentów zgodnie  z wymogami NFZ.

§ 3

1. Przyjmujący  Zamówienie  będzie  udzielał  świadczeń  objętych  niniejszą  umową  według  potrzeb 

Udzielającego Zamówienia.

2. Świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową udzielane są przez Przyjmującego Zamówienie zgodnie 

z zapotrzebowaniem Udzielającego Zamówienia- uzgadnianym co miesiąc z Udzielającym Zamówienia 

lub osobą jego reprezentującą.

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do 

1) zabezpieczenia ciągłości świadczeń,

2) dokładnego,  starannego  i  systematycznego  sporządzania  dokumentacji  medycznej,  zarówno 

w  formie  papierowej  jak  i  w  formie  elektronicznej,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie 

wymogami,  przepisami  i  zasadami  ustalonymi  przez  Udzielającego  Zamówienia,  włącznie  

z wystawianiem zaświadczeń i opinii w imieniu Udzielającego Zamówienia,

3) prawidłowej  klasyfikacji  i  kodowania  procedur  medycznych  w  systemach  informatycznych, 

w  powiązaniu  z  przekazywaniem  informacji  rozliczeniowej  do  Narodowego  Funduszu  Zdrowia, 

zgodnie  z  wymogami NFZ oraz Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i  Problemów 

Zdrowotnych  –  wydaną  przez  Światową  Organizację  Zdrowia  (WHO)  oraz  Międzynarodową 

Klasyfikacją Procedur Medycznych,

4) wykonywania  świadczeń  opieki  zdrowotnej  z  zachowaniem  należytej  staranności  zgodnie 

z zasadami sztuki pielęgniarskiej oraz wykorzystaniu swoich kwalifikacji zgodnie z postępem wiedzy 

medycznej  przy  wykorzystaniu  sprzętu,  aparatury  i  innych  środków  Udzielającego  Zamówienia 

niezbędnych  do  udzielenia  określonego  świadczenia  opieki  zdrowotnej  zgodnie  ze  standardami 

określonymi przepisami prawa,

5) przestrzegania  przepisów  bezpieczeństwa,  higieny  pracy  i  p.poż  obowiązujących  w  Szpitalu 

Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o. oraz uczestniczenia w szkoleniach z tego zakresu,

6) stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

7) dbania  o  udostępnione  przez  Udzielającego  Zamówienie  pomieszczenia,  sprzęt  i  aparaturę 

medyczną  oraz  podejmowanie  działań  mających  na  celu  zabezpieczenie  ich  przed  kradzieżą 

i zniszczeniem,

8) przestrzeganie zasad wynikających z wdrożonego i obowiązującego w Spółce systemu Zarządzania 

Jakością,  zgodnie  z  normą  ISO  9001:2008 –  sposób  realizacji  umowy  przez  Przyjmującego 

Zamówienie podlega okresowym ocenom na zasadach określonych   w ww. systemie,

9) poddania  się  kontroli  przeprowadzonej  przez  Udzielającego  Zamówienie,  a  po uzyskaniu  zgody 

Udzielającego Zamówienie - poddania się kontroli innych organów i osób,

10) zachowania w tajemnicy warunków niniejszej umowy i informacji z nią związanych,

11) sporządzania dokumentów do celów statystycznych i  rozliczeniowych,  na żądanie  Udzielającego 

Zamówienia, w sposób i w układzie ustalonym przez Udzielającego Zamówienia - wg przepisów  

i postanowień obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

12) współdziałania z Zarządem Udzielającego Zamówienia,



13) zachowania  tajemnicy w zakresie  informacji  uzyskanych  w związku  z  wykonywaniem czynności 

objętych umową dotyczących pacjentów, pracowników Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 

i samego Udzielającego Zamówienia,

14) bezwzględnego przestrzegania:

a) przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta,

b) zachowania życzliwego stosunku wobec pacjentów, zachowanie życzliwego stosunku wobec 

współpracującego personelu,  zachowanie tajemnicy zawodowej,

c) pozostałych przepisów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia,

d) przepisów statutu, regulaminów oraz  zarządzeń obowiązujących w Szpitalu Powiatowym 

w Wyrzysku Sp. z o. o.,

e) standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego Zamówienia,

f) prowadzenia  dokumentacji  medycznej  wynikającej  z  obowiązujących  przepisów  według 

standardów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

g) pisemnego  ustosunkowania  się  do  skargi  pacjenta  na  wykonywaną  przez  siebie  usługę 

i przekazania wyjaśnień do Dyrektora ds. Lecznictwa.

h) przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta,

i) standardów,  procedur udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego 

Zamówienia i NFZ,

j) Regulaminu Organizacyjnego i Statutu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.

4. Przyjmujący Zamówienie wykonuje zadania zapewniające samodzielną opiekę pielęgniarską na rzecz 

pacjentów  w  szczególności:  zgodnie  z  wymogami  NFZ,  posiadaną  wiedzą  i  umiejętnościami 

pielęgniarskimi oraz uwzględnieniem postępu w tej dziedzinie.

5. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania 

przedmiotu niniejszej umowy na terenie działania Udzielającego Zamówienia.

6. O utracie uprawnień, o których mowa w ust. 7 Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie  

poinformować  Udzielającego  Zamówienia  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem  utraty  uprawnienia  do 

wynagrodzenia, licząc od dnia utraty tych uprawnień.

7. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia do 

udzielenia świadczeń zdrowotnych objętych umową.

§ 4

1. Strony ustalają, że Przyjmujący Zamówienie ma prawo do niewykonywania świadczeń zdrowotnych 

w łącznym okresie 25 dni w ciągu roku (z tym że jednorazowo nie więcej niż 21 dni) i nie będzie za 

ten  okres  otrzymywał  wynagrodzenia.  Ewentualne  dłuższe  okresy  niewykonywania  świadczeń 

wymagają  uzgodnienia  z  Udzielającym  Zamówienia.  O  zamiarze  skorzystania  z  tego  prawa 

Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  powiadomić  na  piśmie  Udzielającego  Zamówienia  z 

miesięcznym wyprzedzeniem.

2. Udzielający Zamówienia nie może bez istnienia ważnych powodów odmówić wyrażenia zgody na 

przerwę w świadczeniu usług.

3. Określone  w  §  4  ust.1  prawo  do  25  dni  przerwy  w  roku  kalendarzowym  w świadczeniu  usług 

zdrowotnych na rzecz Pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku,  stanowi łączny limit przerwy,  

określony  w  dniach  na  dany  rok  kalendarzowy,  jaki  maksymalnie  przysługuje  Przyjmującemu 



Zamówienie tytułem świadczenia usług zdrowotnych dla Udzielającego Zamówienie. Wykonywane 

przez Przyjmującego Zamówienie innych  świadczeń zdrowotnych  niż przewidziane w niniejszej  

umowie  również  nie  upoważnia  Przyjmującego  Zamówienie  do  większej  ilości  dni  przerwy 

w świadczeniu usług medycznych.

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w przypadku nieobecności wskazać osobę Zastępcy 

spośród innych pielegniarek/ połoznych*) udzielających świadczeń w  ZRM Szpitalowi Powiatowemu 

w  Wyrzysku Sp. z o. o. na podstawie umowy o udzielenie na świadczenia zdrowotne.

5. W    przypadku    braku    możliwości    wskazania    Zastępcy    Przyjmujący   Zamówienie powinien  

poinformować  o  tym  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  umożliwiającym 

zapewnienie zastępstwa na czas przerwy w udzielaniu świadczeń przez Przyjmującego Zamówienie. 

6. Jeżeli  Zastępcą  jest  pielęgniarka/  położna*),  z  którym  Udzielający  Zamówienie  ma  podpisaną 

umowę zamówienia  na świadczenia  zdrowotne,  zastępstwo  polega  na  zamianie  czasu  pracy w 

Oddziale  pomiędzy  pielęgniarką/  położną*)  Przyjmującym  Zamówienie  i  pilegniarką/  położną*) 

zastępującą  Przyjmującego  Zamówienie,  ujętą  w  harmonogramie  czasu  świadczenia  usług  w 

okresie rozliczeniowym. W  tej sytuacji wynagrodzenie za czas udzielania świadczeń zdrowotnych 

przez Zastępcę wypłacane będzie Zastępcy. Za okres zastępstwa Udzielający Zamówienia rozlicza 

się indywidualnie z Zastępcą w ramach zawartej umowy kontraktowej,  bez udziału Przyjmującego 

Zamówienie.

7. W szczególnych przypadkach Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość Udzielenia zastępstwa 

pielęgniarce/ położnej*), z którym Udzielający Zamówienia nie ma podpisanej umowy zamówienia na 

świadczenia zdrowotne. W takim przypadku Przyjmujący Zamówienie zobligowany jest dołączyć do 

zawiadomienia,  o  którym  mowa  w  §  4 ust.  1,  kopię  wszystkich  dokumentów  dostarczonych 

Przyjmującemu Zamówienie przez Zastępcę, wymienionych w formularzu ofertowym, niezbędnych 

do podpisania  umowy zlecenia  z  Zastępcą,  wraz  z  posiadaną przez Zastępcę  aktualną umową 

ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  z 

uwzględnieniem chorób zakaźnych, w tym wirusowego zapalenia wątroby i wirusa HIV, w tym wypis 

z  rejestru  podmiotów  leczniczych,  wpis  do  rejestru  indywidualnych  praktyk  lekarskich  – 

zaktualizowany,  wpis  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  (wypis  z  KRS),  zaświadczenie  o 

nadaniu numeru REGON, decyzja o nadaniu numeru NIP, dyplom pielęgniarki/  położnej*),  prawo 

wykonywania zawodu, dyplomy specjalizacji,  opis przebiegu pracy zawodowej,  aktualne badania 

lekarskie.  W takiej sytuacji Przyjmujący Zamówienie zawiera odrębną umowę z Zastępcą. 

8. W czasie trwania zastępstwa Zastępca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich obowiązków 

Przyjmującego Zamówienie wynikających z niniejszej umowy, w szczególności jest zobowiązany do 

ewidencjonowania udzielonych świadczeń zdrowotnych.

9. Za  nieprawidłowe  wykonywanie  umowy  przez  zastępcę  w  czasie  nieobecności  Przyjmującego 

Zamówienie wobec Udzielającego Zamówienia odpowiada Zastępca.

10. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  Udzielającego  Zamówienia  o 

przyczynie  nieprzewidzianej  nieobecności  w  pracy.  W  takim  przypadku  zastępstwo  na  okres 

nieobecności Przyjmującego Zamówienie jest ustanawiane przez Udzielającego Zamówienia.

11. Za świadczenia zdrowotne, udzielane przez Zastępcę, Przyjmującemu Zamówienie nie przysługuje 

prawo  do  wynagrodzenia.  Jeżeli  Zastępcą  jest  podmiot,  z  którym  Udzielający  Zamówienia  ma 

podpisaną  umowę  o  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  -  otrzymuje  on  wynagrodzenie  zgodne 



z wynagrodzeniem przewidzianym w tej umowie.

12. W przypadku braku takiej umowy Zastępca otrzyma wynagrodzenie na podstawie zawartej odrębnej 

umowy zlecenia  pomiędzy Zastępcą a Udzielającym Zamówienia.

13. Zgodę na zastępstwo wyraża Prezes Zarządu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora ds. 

Lecznictwa wniosku złożonego w Sekretariacie Szpitala przez Przyjmującego Zamówienie.

14. Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych 

również jako Zastępca, w okolicznościach i na warunkach określonych treścią § 4.

§ 5

1. Udzielający Zamówienia zapewnia nieodpłatnie Przyjmującemu Zamówienie leki, materiały medyczne, 

preparaty diagnostyczne i inne środki niezbędne do wykonania zamówienia. Środki udostępnione przez 

Szpital nie mogą być używane w innych celach niż określone niniejszą umową. 

2. Udzielający  Zamówienia  zapewnia  nieodpłatnie  Przyjmującemu  Zamówienie  korzystanie  

z lokalu, aparatury i sprzętu medycznego.

3. Przyjmujący  Zamówienie  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  ordynowanie  leków,  materiałów 

medycznych, środków leczniczych i pomocniczych.

4. Przyjmujący  Zamówienie  będzie  udzielać  świadczeń  zdrowotnych  objętych  umową,  korzystając 

nieodpłatnie ze sprzętu, aparatury, transportu sanitarnego i innych środków Udzielającego Zamówienia ,  

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

5. Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  zna  zasady  użytkowania  aparatury  i  sprzętu  

i  zobowiązuje  się  używać  sprzęt  i  inne  środki  określone  w  ust.  4  w  sposób  odpowiadający  ich  

właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z instrukcją obsługi i przepisami BHP.

6. Przyjmujący Zamówienie jest odpowiedzialny za sprzęt wymieniony w ust 4.

7. Jeżeli nastąpiło uszkodzenie lub utrata sprzętu wskazanego w ust 4 z winy Przyjmującego Zamówienie 

ponosi on za to pełną odpowiedzialność porządkową i finansową.

8. W przypadkach sprzecznych opinii, czy uszkodzenie sprzętu lub aparatury jest wynikiem niewłaściwego 

używania przez Przyjmującego Zamówienie, czy też nastąpiło z innej przyczyny, wiążącą opinię wydaje 

serwis autoryzowany lub wskazany przez producenta.

9. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Dyrektora ds. Lecznictwa, a 

w razie jego nieobecności Prezesa Zarządu Spółki o awariach sprzętu, który zagraża życiu pacjentów i 

dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia skutków awarii i innych zdarzeń niepożądanych.

10. Przyjmujący Zamówienie nie odpowiada za szkody i uszczerbki zdrowia pacjenta powstałe na skutek 

wad lub awarii  aparatury medycznej  Udzielającego Zamówienia,  o  ile  niezwłocznie  po dostrzeżeniu 

nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  aparatury  poinformował  o  tym  Udzielającego  Zamówienia  oraz 

zaprzestał korzystania z wadliwej aparatury,  podjął wszelkie możliwe działania w celu poinformowania 

pozostałego personelu medycznego o wadach lub awariach aparatury medycznej oraz uniemożliwienia 

pozostałemu personelowi medycznemu korzystania z wadliwej aparatury.

11. Jeżeli  mimo  dostrzeżenia  nieprawidłowości  nie  poinformował  o  tym  Udzielającego  Zamówienia 

odpowiada za powstałą z tego powodu szkodę na zasadach ogólnych.

§  6

Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  współpracy  z  całym  zespołem  interdyscyplinarnym oraz 

pozostałym  personelem  udzielającym  świadczeń  zdrowotnych  na  rzecz  pacjentów  Udzielającego 

Zamówienia.



§ 7

W czasie  wypełniania  obowiązków wynikających z niniejszej  umowy Przyjmujący Zamówienie  nie  może 

opuścić terenu Szpitala w żadnych okolicznościach, chyba że uzgodni to z Udzielającym Zamówienia lub 

osobą upoważnioną do reprezentacji Udzielającego Zamówienia.

§  8

Przyjmujący Zamówienie w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się nadto do:

1. przygotowywania  i  przekazywania  sprawozdawczości  na  zasadach  obowiązujących  

w podmiotach leczniczych,

2. prowadzenia  oraz  nadzoru  nad  prowadzeniem dokumentacji  medycznej  oraz  jej  przekazywania 

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Zasady  prowadzenia  przez  lekarza  i  pielęgniarkę 

dokumentacji  medycznej  reguluje  kilka  aktów  prawnych  między  innymi:  ustawa  

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 

ze zm.)ustawa  o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 roku z późn. zm. (Dz. U. z 

2011 Nr 277, poz.1634 ze zm.), ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6  

listopada 2008 roku (tekst jednolity:  Dz.  U. z 2012 r.  poz.  159 ze zm.),  rozporządzenie Ministra  

Zdrowia  z  dnia  20  grudnia  2010  r.  z  późn.  zm.  w  sprawie  rodzajów  i  zakresu  dokumentacji  

medycznej i sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 177) ze zm. ), ustawa 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia ( Dz.U. z 2011 r., Nr 113, poz.657  

ze zm.) itd. 

3. bieżącego  śledzenia  zmian  przepisów  prawnych,  zarządzeń  i  komunikatów  wydawanych  przez 

Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ w zakresie dot. ochrony zdrowia, zawieranych przez Szpital umów z 

NFZ i przekazywania informacji o zmianach przepisów podległym pracownikom, 

4. dbania o pozytywny wizerunek Szpitala, 

5. czynnego uczestniczenia  na  zlecenie  Prezesa  lub  Dyrektora  ds.  Lecznictwa w pracach  komisji, 

zespołów i komitetów powoływanych na potrzeby Szpitala (m.in. ISO itp.),

6. czynnego  uczestniczenia  na  zlecenie  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  w  szkoleniach  wewnętrznych 

Szpitala zarówno jako szkolący, jak i szkolony,

7. czynnego  uczestnictwa  w  realizacji  wdrażania  i  bieżącej  pracy  w  systemie  informatycznym, 

w szczególności w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej,

8. czynnego  uczestnictwa  w  szkoleniach  organizowanych  przez  Szpital,  które  mają  na  celu 

poprawienie stanu bezpieczeństwa pracy tj. np. szkolenie p.poż., ewakuacji itp.,

9. dostarczenia Szpitalowi wymaganych odrębnymi przepisami zaświadczeń o ukończeniu szkoleń.

10. do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  osobiście,  z  zastrzeżeniem  §  4   w  taki  sposób,  by  nie 

obniżając  jakości  świadczeń,  prowadzić  racjonalną,  ekonomiczną  gospodarkę  środkami 

farmakologicznymi,  materiałami  i  sprzętem jednorazowego użytku,  itd.  oraz w zakresie  zlecenia 

transportów sanitarnych itp.

11. sposób przyjmowania i rejestracji pacjentów, organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w lokalu 

i poza nim zgodnie z regulaminem organizacyjnym obowiązującym u Udzielającego Zamówienia,  

procedurami ISO oraz przepisami NFZ.  Przyjmujący Zamówienie  oświadcza,  iż zapoznał  się  ze 

wskazanym powyżej regulaminem i procedurami ISO.



§  9

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

2. Przy  realizacji  świadczeń  medycznych  niezbędnych  do  prawidłowego  leczenia  pacjentów, 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do nadzoru nad zaopatrzeniem się u Udzielającego 

Zamówienie  w  obowiązujące  druki  dokumentacji  medycznej.  Nadzór  ten  również  dotyczy 

rozliczani się z druków ścisłego zarachowania przez personel średni.

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych procedur przyjętych 

w  Spółce,  decyzji  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  dotyczących  organizacji  udzielania  świadczeń 

objętych przedmiotem umowy, przepisów regulaminowych  wydawanych w Spółce albo uchwał 

Zarządu Spółki, o których Przyjmujący Zamówienie został powiadomiony.

§ 10 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ….....................r. do dnia ….................r. 
2. Umowa może być za zgodą stron przedłużona na dalszy czas określony.

§ 11

1. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  poddać  się  kontroli  przeprowadzonej  przez  Udzielającego 

Zamówienia,  Narodowy Fundusz Zdrowia,  Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub innych wskazanych 

przez Udzielającego Zamówienia podmiotów, w zakresie wykonywania warunków niniejszej umowy, a w 

szczególności w zakresie:

1) sposobu i zakresu udzielania świadczeń,

2) kontroli jakości i ilości udzielanych świadczeń,

3) kontroli prawidłowości udzielonych świadczeń, 

4) prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczo-rozliczeniowej,

5) prawidłowości wykorzystywania mienia zakładu.

2.  Zasady i warunki kontroli merytorycznej określają odrębne przepisy.

3. Zawinione niezrealizowanie  zaleceń pokontrolnych  w terminie  wyznaczonym w protokole  kontroli  lub 

wydanym  zaleceniu,  skutkuje  uprawnieniem  Przyjmującego  Zamówienie  do  rozwiązania  umowy 

w trybie natychmiastowym.

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przekazywania informacji dotyczących realizacji niniejszej 

umowy na każde żądanie Udzielającego Zamówienia.

§ 12

1. Z  tytułu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w  komórkach  organizacyjnych  Szpitala,na  stanowisku 

pielęgniarki/  położnej*)  w  przypadku  braku  zabezpieczenia  personelu  pielęgniarskiego, Przyjmujący 

Zamówienie  otrzyma wynagrodzenie  miesięczne  obliczone  jako  liczba  godzin  udzielania  świadczeń 

przez  Przyjmującego  Zamówienie  przemnożona  przez  stawkę  ………. brutto  za jedną godzinę 

udzielania  świadczeń  w  dni  powszednie  po  godz.  15.00,  soboty,  niedziele  i  święta. (słownie 

…......................................................... za jedną godzinę).

2. Z  tytułu  wykonywania  czynności  właściwych  dla  Przełożonej  Pielęgniarek w  ilości  160  godz. 

miesięcznie,   Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie  w wysokości   ..............................  zł  

brutto za jedną  godz.  świadczenia usug zdrowotnych ( słownie ….........................................................  

za jedną godzinę).

3. Przyjmujący  Zamówienie  w  terminie  do  5  dni  po  zakończeniu  każdego  miesiąca  kalendarzowego 



udzielania świadczeń zdrowotnych, przedłoży Udzielającemu Zamówienie fakturę wraz z potwierdzonym 

przez Dyrektora ds. Lecznictwa Udzielającego Zamówienie, sprawozdaniem do rozliczenia świadczeń 

określonych umową, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

4. Termin zapłaty Strony ustaliły  do 10- każdego m-ca,  następującego po miesiącu,  w którym złożono 

fakturę.

5. Podstawą zapłaty  należności  będzie  wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie  faktura za  dany 

miesiąc,  przedłożona Udzielającemu Zamówienie wraz ze sprawozdaniem stanowiącym załącznik  nr 2 

do umowy.

6. Faktura powinna być potwierdzona pod względem merytorycznym przez Dyrektora ds. Lecznictwa.

7. Należne Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie Udzielający Zamówienie płacić będzie przelewem 

na wskazane przez Przyjmującego Zamówienie konto bankowe.

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w miesięcznym raporcie z realizacji umowy, termin zapłaty, 

o którym mowa w ust. 4, ulega przesunięciu i zaczyna biec od dnia złożenia raportu poprawionego.

9. Faktura, o której mowa w ust.2 powinna być wystawiona zgodnie z zasadami wystawiania faktur (także 

faktur korygujących i not korygujących), o których mowa w  art. 106a-106q ustawy z dnia 11 marca 2004 

r.  o podatku od towarów i usług ( t.j.  Dz. U. z 2011 r.,  Nr 177, poz. 1054, ze zm.) oraz przepisach 

wykonawczych do ustawy, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie 

wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485 ).

10. Faktura dokumentująca:

1) dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 

8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy VAT powinna zawierać:

2) datę wystawienia,

3) numer kolejny,

4) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

6) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

7) określenie terminu udzielania świadczeń zdrowotnych,

8) cenę jednostkową towaru lub usługi, 

9) kwotę należności ogółem, 

10) wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE 

Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.  

Urz.  UE L 347 z  11.12.2006,  str.  1,  z  późn.  zm.)  lub  innej  podstawy prawnej,  zgodnie  z  którą 

podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

11. Faktura  winna  zawierać  również  dane  identyfikujące  Przyjmującego  Zamówienie

i  Udzielającego  Zamówienie  (NIP,  REGON,  dane  adresowe),  ogółem  należność  za  udzielone 

świadczenia  w rozliczanym miesiącu, podpis wystawcy faktury i pieczęć praktyki pielęgniarskiej.

§ 13

1. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w § 11 wyczerpuje  całość  zobowiązań  finansowych Udzielającego 

Zamówienia względem Przyjmującego Zamówienie.

2. Za opóźnienie w wypłacie należności Przyjmującemu Zamówienie przysługują odsetki ustawowe, które 

będą regulowane w miesiącu następnym.



§ 14

1. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność w zakresie odpowiedzialności cywilnej, zawodowej  

 i karnej.

2. Strony ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń objętych 

umową,  chyba  że  szkoda  powstała  wskutek  ewidentnego  zaniedbania  przez  Przyjmującego 

Zamówienie.

3. Za  szkody  w  majątku  Udzielającego  zamówienia  Przyjmujący  zamówienie  odpowiada  w  pełnej 

wysokości, jeśli powstaną one z powodu jego zawinionego działania lub zaniechania.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  posiadania  aktualnego  ubezpieczenia  od 

odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  udzielonego  mu  zamówienia  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami, przez cały okres trwania umowy.

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do posiadania przewidzianym prawem badań lekarskich oraz 

niezbędnych zaświadczeń lekarskich. Badania lekarskie Przyjmujący Zamówienie przeprowadza na swój 

koszt. 

6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do posiadania zaświadczeń o odbyciu szkoleń okresowych z 

zakresu bhp. Szkolenia te Przyjmujący Zamówienie przeprowadza na swój koszt. 

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przedstawienia Udzielającemu Zamówienia zaświadczeń, 

o których mowa w ust. 4 - 6.

§ 15

1. W przypadku uzasadnionej skargi pacjenta, rodziny lub opiekuna w sprawach dotyczących udzielania 

świadczeń zdrowotnych Udzielający Zamówienia zmniejsza Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie 

miesięczne, o którym mowa w § 11 w sposób następujący:

1) do 15% wynagrodzenia miesięcznego w przypadku jednej skargi w skali roku,

2) do 25 % wynagrodzenia miesięcznego w przypadku drugiej skargi w skali roku,

3) w  przypadku  trzeciej  skargi  w  skali  roku  może  nastąpić  rozwiązanie  umowy  przez  Udzielającego 

Zamówienie  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia  lub  zmniejszenie  wynagrodzenia  do  50%. 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość nakładania tych kar jednocześnie.

2. W  razie  niewykonania  lub  wykonania  niniejszej  umowy  niezgodnie  z  jej  postanowieniami  

w  danym miesiącu  Udzielający  Zamówienia  nałoży  na  Przyjmującego Zamówienie  karę  umowną  w 

wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia.

3. W przypadku  nie  złożenia  w odpowiednim terminie  lub  trybie  wyjaśnień  na złożoną skargę  lub  nie 

złożenia wyjaśnień co do świadczenia zakwestionowanego przez NFZ, Udzielający Zamówienia nałoży 

na Przyjmującego Zamówienie karę umowną w wysokości 15% miesięcznego wynagrodzenia.

4. Udzielający  Zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  wielokrotnego  nakładania  kar  umownych  oraz 

jednoczesnego stosowania wszelkich dolegliwości określonych w § 14.

§ 16

Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat i  rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

(ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne tytuły wpłat) i z Urzędem Skarbowym.

§ 17

1. Umowa ulega rozwiązaniu:



1) Z upływem czasu, na jaki została zawarta;

2) Z dniem, zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; 

3) Wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy 

druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy, w szczególności, gdy :

a) przyjmujący  Zamówienie  swoje  prawa  i  obowiązki  przeniósł  na  osobę  trzecią  bez 

uzgodnienia tego  z Udzielającym Zamówienia,

b) w  wyniku  kontroli  wykonania  umowy i  innych  działań  kontrolnych  zostanie  stwierdzone  

u Przyjmującego Zamówienie niewypełnienie warunków umowy lub jej wadliwe wykonanie, 

a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń zdrowotnych, zawężanie ich zakresu 

lub zła jakość świadczeń,

c) przyjmujący Zamówienie nie przedstawi aktualnych okresowych badań lekarskich.,

d) przyjmujący Zamówienie nie dotrzyma w tajemnicy warunków realizacji umowy,

e) przyjmujący  Zamówienie  nie  realizuje  poleceń  w  zakresie  przedmiotu  umowy Prezesa 

Zarządu, Dyrektora ds. Lecznictwa, Ordynatora Oddziału lub osoby reprezentującej Prezesa 

Zarządu,

f) przyjmujący  Zamówienie  nie  wypełnia  lub  wypełnia  wadliwie  obowiązki  określone  w 

niniejszej umowie,

g) mają  miejsce  powtarzające  się  i  uzasadnione  skargi  pacjentów  lub  personelu  na 

Przyjmującego Zamówienie (co najmniej 3 skargi w roku),

h) prowadzenie przez Przyjmującego Zamówienie nierzetelnej dokumentacji, w tym dotyczącej 

ilości wykonywanych świadczeń,

i) nie wykonywanie umowy przez Przyjmującego Zamówienie,  odmowy wykonywania przez 

niego obowiązków w niej określonych, utraty przez Przyjmującego Zamówienia uprawnień 

niezbędnych do jej wykonywania, nieusprawiedliwionej nieobecności w ustalonym terminie 

świadczenia usług oraz   w razie świadczenia tych usług w stanie po użyciu alkoholu,

j) nie udokumentowanie przez Przyjmującego Zamówienie - w  terminie 7 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy - zawarcia właściwej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

w tym także  nie przedłożenia w ciągu 7 dni  od daty wygaśnięcia polisy -  nowej  polisy  

potwierdzającej ciągłość ubezpieczenia.

k) przyjmującemu  Zamówienie  służy  prawo  rozwiązania  umowy  w  przypadku  gdy  zwłoka  

w płatności należności wynikającej z prawidłowo wystawionego rachunku przekroczy 60 dni.

2. Wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia bez 

obowiązku informowania o przyczynach rozwiązania Umowy.

3. Wskutek  oświadczenia  jednej  ze  stron,  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu  wypowiedzenia 

z następujących przyczyn:

1) ekonomicznych leżących po stronie Szpitala,

2) braku porozumienia pomiędzy stronami w zakresie wprowadzenia niezbędnych zmian do umowy o 

świadczenie usług zdrowotnych zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej,

3) braku  współpracy  i  porozumienia  pomiędzy  Przyjmującym  Zamówienie  a  kierownictwem 

Udzielającego Zamówienie, w sytuacji, gdy podjęto próbę znalezienia tego porozumienia,

4) braku współpracy i porozumienia pomiędzy Przyjmującym Zamówienie a pozostałym personelem 

Szpitala  w  sytuacji,  gdy  podjęto  próbę  znalezienia  tego  porozumienia,  zaś  Prezes  Zarządu 



Udzielającego Zamówienie uznał, że znalezienie tego porozumienia jest bezskuteczne,

4. Wypowiedzenie  Umowy następuje w formie pisemnej,  przy czym pismo zawierające oświadczenie o 

wypowiedzeniu winno być doręczone bądź osobiście za pokwitowaniem, bądź listem poleconym,  przy 

czym za datę doręczenia Strony rozumieją datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej. 

5. Umowa może również  ulec rozwiązaniu na mocy porozumienia stron.

§ 18

1. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje  się  do zachowania w tajemnicy warunków realizacji  niniejszej 

umowy oraz wszelkich informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy.

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do powstrzymania 

od  prowadzenia  działalności  konkurencyjnej  w  stosunku  do  Szpitala,  polegającej  na  pracy  lub 

świadczeniu  usług  obejmujących  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  identycznych  jak  świadczenia 

będące  przedmiotem  niniejszej  umowy  na  rzecz  innych  podmiotów  prowadzących  działalność  w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na obszarze działania Udzielającego Zamówienia.

3. Przyjmującemu Zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów  lub 

ich  rodzin  z  tytułu  wykonania  świadczeń  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy  pod  rygorem 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenia karą umowną w wysokości  10% 

łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek pobrania takiej opłaty.

4. Przyjmujący  Zamówienie  nie  może  w  trakcie  wykonywania  niniejszej  umowy  świadczyć  usług 

zdrowotnych na terenie Szpitala osobom które nie są pacjentami Udzielającego Zamówienia.

§  19

1. Udzielający Zamówienia ma prawo do potrącenia kwot z tytułu kar umownych  z bieżących należności 

Przyjmującego Zamówienia.

2. W przypadku poniesienia przez Udzielającego Zamówienie szkody wynikłej z nienależytego wykonania 

umowy  lub  jej  niewykonania,  której  wysokość  przekracza  pobraną  karę  umowną,  Udzielający 

Zamówienia może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§  20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy  o 

działalności leczniczej i inne właściwe przepisy.

§  21

Zmiany do umowy wymagają dla swej ważności porozumienia stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu, 

pod rygorem nieważności.  

§  22

Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli nie 

przyniosą one skutku to sprawę rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienia.

§  23

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia …............................................ r.
§  24

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przyjmujący Zamówienie Udzielający Zamówienia



Załącznik nr 1 do umowy SP/KD.1141-......./2014

z dnia …................... 2014 r.

ZAKRES WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH PRZEZ PRZEŁOŻONĄ PIELĘGNIAREK 

WRAZ Z UDZIELANIEM PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH 

SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SPÓŁKA Z O.O.
NA PODSTAWIE UMOWY KONTRAKTOWEJ

1. Przełożona Pielęgniarek i Położnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Lecznictwa,  a kieruje 

pracą pielęgniarek i położnych oraz nadzoruje pracę Prosektorium.

2. Przełożona Pielęgniarek i Położnych wykonuje także zadania Audytora Wewnętrznego SZJ ISO oraz 

Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

3. Do obowiązków Przełożonej Pielęgniarek i Położnych Szpitala należy w szczególności:
1) organizacja i nadzorowanie świadczenia całodobowej,  kompleksowej opieki pielęgniarskiej i 

położniczej w oddziałach i innych komórkach świadczących usługi medyczne;

2) organizacja i nadzorowanie świadczeń pielęgniarskich w poradniach i pracowniach 

przyszpitalnych;

3) koordynowanie pracy sekretarek medycznych;

4) usprawnianie metod i sposobów pielęgnowania poprzez wytyczanie celów jakości opieki 

pielęgniarskiej;

5) wprowadzanie standardów pielęgnowania oraz ocena jakości opieki pielęgniarskiej oraz ocena 

pracy pielęgniarek oddziałowych i koordynujących;

6) określanie poziomu wymogów kwalifikacyjnych podległego personelu;

7) szacowania zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych Spółki;

8) rekrutacja i dokonywanie wyboru osób na stanowiska pielęgniarskie,  położnicze,  sekretarek 

medycznych oraz wnioskowanie w sprawach związanych z obsadzaniem kierowniczych 

stanowisk podległego personelu;

9) powoływanie zespołów roboczych do zadań pielęgniarskich;

10) projektowanie wyposażenia stanowisk pracy pielęgniarskich w urządzenia,  narzędzia 

i dokumentację;

11) organizowanie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych oraz nadzorowanie 

przebiegu praktyk zawodowych;

12) nadzór nad prawidłową adaptacją zawodową;

13) zatwierdzanie rozkładu czasu pracy opracowanego przez pielęgniarki oddziałowe,  koordynujące 

oraz nadzór nad jego realizacją;

14) zatwierdzanie rozkładu czasu pracy opracowanego dla ratowników medycznych przez 

koordynatora administracyjnego ds. ratownictwa medycznego oraz nadzór nad jego realizacją;

15) nadzór nad prawidłowością oraz terminowością wprowadzenia przez personel pielęgniarski 



informacji medycznych do sieci informatycznej,  zgodnie  wymaganiami  określonymi  przez 

odrębne przepisy oraz zarządzenia prezesa NFZ;

16) przeprowadzanie okresowych kontroli wprowadzenia informacji medycznych,  sposobu  ich 

kodowania, do sieci informatycznej użytkowanej przez Szpital;

17) kontrola dyscypliny pracy oraz wizytacja komórek działalności podstawowej Spółki;

18) kontrola przestrzegania [rzez podległy personel średni ochrony danych osobowych oraz praw 

pacjenta,

19) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez podległych pracowników 

wszystkich przydzielonych im zadań,  ustalonego w Spółce  porządku i dyscypliny pracy, 

tajemnicy służbowej,  tajemnicy zawodowej,

20)  nadzór nad znajomością i  przestrzeganiem przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego, 

procedur ISO obowiązujących w Szpitalu oraz zasad bhp i przepisów p/poż.

21) ścisła współpraca z pielęgniarka epidemiologiczną w sprawach dotyczących kontroli zakażeń, 

22) planowanie potrzeb szkoleniowych podległych pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych oraz szkoleń bhp i ppoż.

23)  nadzór  nad  prawidłowym  prowadzeniem  dokumentacji  medycznej,  w  m.in.  zgodnie   z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2010 r. z późn. zm. w sprawie rodzajów i  

zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 

177) ze zm. ), 

24)  nadzór nad prawidłowym kodowaniem procedur medycznych w systemach informatycznych 

oraz rzetelnością sporządzanej sprawozdawczości  dla NFZ, GUS i  innych podmiotów p[rzez 

podległy personel.

25) nadzór nad gospodarką lekami i  powierzonym oddziałom i innych komórkom organizacyjnym 

Spółki mieniem Szpitala,

26) udział w powoływanych przez Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Lecznictwa w stałych i doraźnych 

komisjach, komitetach itp. dla potrzeb realizacji świadczeń zdrowotnych  przez Szpital oraz na 

podstawie odrębnych przepisów.  

4. Do zadań Pełnomocnika ds. Kombatantów i osób Represjonowanych należy :
1. koordynowanie i nadzorowanie zapisów porozumienia pomiędzy Wojewódzką Radą Kombatantów i 

Osób Represjonowanych a Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.;

2. nadzór nad tworzeniem procedur przez kierowników komórek organizacyjnych w  przedmiotowym 

zakresie;

3. nadzór nad przestrzeganiem zapisów regulaminu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom 

posiadającym status kombatanta;

4. współpraca ze środowiskiem osób uprawnionych i ocena satysfakcji osób uprawnionych, ze sposobu 

wypełniania zapisów regulaminu sporządzanie i przedstawianie sprawozdań do Prezesa Zarządu.

5. Do zadań pielęgniarki oddziałów szpitalnych należy:
1. Wykonywanie  zleceń  lekarskich,  zapisanych  w  dokumentacji  medycznej  zgodnie  

z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami,  w  tym.  m.in.  ustawy  z  dnia  15  lipca  2011  r.  o 

zawodach pielęgniarki  i  położnej (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2014 r.  poz.  1435 ze zm.)  ustawy  o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 roku z późn. zm. (Dz. U. z 2011 Nr 277, 

poz.1634 ze zm.), ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008  



roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 

grudnia 2010 r. z późn. zm. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej 

przetwarzania (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 177) ze zm. ), ustawy dnia 28 kwietnia 2011 r.  

o systemie informacji w ochronie zdrowia ( Dz.U. z 2011 r., Nr 113, poz.657 ze zm.) itd. 

2. Rozpoznawanie warunków, potrzeb i problemów pielęgnacyjnych i zdrowotnych pacjenta.

3. Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, stosownie do stanu zdrowia pacjenta oraz zgodnie 

z obowiązującymi standardami postępowania.

4. Przygotowywanie  pacjentów  do  badań  specjalistycznych  i  dokumentowanie  czynności 

wykonywanych przy pacjencie.

5. Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych.

6. Gospodarka  lekami  i  środkami  dezynfekcyjnymi,  ich  właściwe  przechowywanie  

i rozliczanie.

7. Wykonywanie  czynności  diagnostycznych,  w  tym  dokonywanie  pomiarów  podstawowych 

parametrów  życiowych,  samodzielne  udzielanie  w  określonym  zakresie  świadczeń 

zapobiegawczych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych.

8. Uczestniczenie w raportach pielęgniarskich i obchodach lekarskich.

9. Edukowanie pacjentów i ich rodzin (opiekunów) z zakresu promocji zdrowia.

10. Przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki zawodowej.

11. Dbałość o czystość i estetykę stanowiska pracy oraz aparaturę i sprzęt medyczny.

12. Zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej usterek i awarii zaistniałych w oddziale.

13. Przestrzeganie standardów postępowania w zakresie profilaktyki zakażeń.

14. Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego.

15. Zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej powierzonym pacjentom.

16. Świadczenie  opieki  hospitalizowanym  pacjentom,  poprzez  pomoc  w  osiąganiu  zdolności  do 

samodzielnego  zaspokajania  potrzeb  biologicznych,  psychicznych  i  społecznych,  

a w szczególności:

1) pomoc przyjętemu do oddziału pacjentowi w adaptacji do środowiska szpitalnego,

2) przeciwdziałanie cierpieniu, współuczestnictwo w procesie leczenia, okazywanie szacunku,

3)  pomaganie  pacjentowi  w  odżywianiu  i  innych  potrzebach  życiowych  oraz  

w wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem higieny,

4) obserwowanie stanu ogólnego chorego.

17. Udział  i  pomoc  lekarzowi  w  wykonywaniu  specjalistycznych  badań  diagnostycznych  

i terapeutycznych.

18. Udzielanie pomocy w stanach bezpośrednio zagrażających życiu chorego.

19. Czuwanie nad bezpieczeństwem chorych przebywających w oddziale.

20. Pobudzanie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu, rehabilitacji, pielęgnacji poprzez:

1) informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,

2)  pouczanie  i  wskazywanie  sposobów  zachowania  podczas  zabiegów  leczniczych  

i pielęgnacyjnych,

3) przygotowanie chorego do samoopieki,

4) informowanie o prawach pacjenta,

5) zapewnienie pacjentowi wsparcia psychicznego w sytuacjach trudnych,



6) zapewnienie pacjentom pomocy w realizacji potrzeb duchowych.

21. Czuwanie  nad  sprawnością  techniczną  narzędzi,  sprzętu,  aparatury  niezbędnej  do  udzielania 

pierwszej  pomocy  oraz  wykonywanie  zabiegów  leczniczo  –  pielęgnacyjnych.  W  przypadku 

nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie o tym Pielęgniarki Oddziałowej (Koordynującej) lub 

lekarza dyżurnego.

22. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą.

23. Zabezpieczenie  i  właściwe  przechowywanie  leków  i  środków  dezynfekcyjnych,  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą.

24. Wykonywanie  zabiegów  oraz  powierzonych  zadań  zgodnie  z  posiadanymi  kompetencjami  

i standardami opieki ustalonymi w Szpitalu.

25. Współpraca z członkami Zespołu Terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi skutecznej opieki 

na wysokim poziomie.

26. Znajomość  i  przestrzeganie  przepisów  prawa  zewnętrznego  i  wewnętrznego,  procedur  ISO 

obowiązujących w Szpitalu oraz zasad bhp i przepisów p/poż.

Przyjmujący Zamówienie Udzielający Zamówienia



Zał. Nr 2 do umowy Nr SP/KD.1141-........../2014
z dnia …................... 2014 r.

HARMONOGRAM PLANOWANEGO CZASU WYKONYWANIA
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PRZEŁOŻONĄ PIELĘGNIAREK 

WRAZ Z UDZIELANIEM PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH 

SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SPÓŁKA Z O.O.
NA PODSTAWIE UMOWY KONTRAKTOWEJ

W MIESIECZNYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM

…..............................................................................................................................
(Imię i nazwisko Przyjmującego Zamówienie)

Miesiąc ____________ 2015 r.

Data Czas usług od ......  
do .......

Ilość godzin Podpis zleceniobiorcy 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



Data Czas usług od ......  
do .......

Ilość godzin Podpis zleceniobiorcy 

24

25

26

27

28

29

30

31

RAZEM: 

Wyrzysk, dnia …......................................

….............................................................                   
  (podpis Przyjmującego Zamówienie)                        

Zatwierdził: …..........................................................................

       (data i podpis Dyrektora ds. Lecznictwa)



Zał. Nr 3 do umowy Nr SP/KD.1141-........../2014
z dnia …................... 2014 r.

MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

…..............................................................................................................................
(Imię i nazwisko Przyjmującego Zamówienie)

Miesiąc ____________ 2015 r.

Data Czas usług od ......  
do .......

Ilość godzin Podpis zleceniobiorcy 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



Data Czas usług od ......  
do .......

Ilość godzin Podpis zleceniobiorcy 

29

30

31

RAZEM: 

Wyrzysk, dnia …......................................

….............................................................                   
  (podpis Przyjmującego Zamówienie)                        

Zatwierdził: …..........................................................................

       (data i podpis Dyrektora ds. Lecznictwa)
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