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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gł ubczycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 , 48-100 Głubczyce 

KRS 0000008514; NIP 748-14-15-846; Regon 000311579 

 nr tel. 77 48 01 181 

adres e-mail: sekretariat@szpitalglubczyce.pl   

strona internetowa: http://bip.szpitalglubczyce.pl  

 

 

 

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

o działalno ści leczniczej  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych   

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1793 z późn. zm.)  

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone 06.09.2017r. na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na 

jego stronie internetowej. 
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT   
(dalej jako: SWKO) 

 

 

na świadczenie usług w zakresie opieki piel ęgniarskiej i  piel ęgnacyjnej oraz pracy ratownika medycznego/ 

piel ęgniarki/ piel ęgniarza systemu RTM  na rzecz pacjentów Samodzielneg o Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Głubczycach  

 

 

 

Zatwierdził: 06.09.2017r. – Dyrektor- Adam Jakubowski  

 

 

 

 
………………………………………………… 

podpis Udzielającego zamówienie 
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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głub czycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 , 48-100 Głubczyce  
zwany dalej Udzielającym zamówienia, ogłasza konkurs ofert na: 

 

Świadczenie usług w zakresie opieki piel ęgniarskiej i piel ęgnacyjnej oraz pracy ratownika medycznego/ 

piel ęgniarki/ piel ęgniarza systemu RTM na rzecz pacjentów Samodzielnego  Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Głubczycach  

 

 

Uwaga: 

1. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszych SWKO. 

2. Wszelkie formularze załączone do niniejszych SWKO stanowią jego integralną część.  

3. Należy wypełnić ściśle według wskazówek te załączniki, które podlegają wypełnieniu. 

 

I. Podstawa prawna : 

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.);  

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.). 

 

Wspólny słownik zamówie ń (CPV):  

85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki 

85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny. 

 

II. Przedmiot zamówienia :  

1. Udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w zakresie opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej oraz pracy ratownika 
medycznego/ pielęgniarki/ pielęgniarza systemu RTM na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych projektach umów, stanowiących 
integralną część SWKO. 
3. Oferent zobowiązany będzie do świadczenia usług w zakresie opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej oraz pracy 
ratownika medycznego/ pielęgniarki/ pielęgniarza systemu RTM  na rzecz pacjentów  Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. 
4. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonych usług.  
5. Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta aby: 

• realizował usługę na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
postanowieniami niniejszych szczegółowych warunków konkursu ofert, przy zachowaniu należytej 
staranności podczas świadczenia ww. usługi na rzecz Udzielającego zamówienia zgodnie z zawartymi 
umowami; 

• realizował usługę zgodnie ze standardami i procedurami obowiązującymi u Udzielającego zamówienia 
oraz Jego wewnętrznymi uregulowaniami; 

• usługa była wykonywana zgodnie ze zleceniami wystawionymi przez Udzielającego zamówienia.  
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III. Termin i miejsce realizacji zamówienia : 

1. Wymagany termin realizacji świadczenia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy   

2. Miejsce realizacji usługi: ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce 

 

IV. Wykaz o świadcze ń i dokumentów jakie Oferent winien doł ączyć do oferty w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w konkursie ofert : 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWKO; 

2. Oświadczenie – wzór stanowi załącznik nr 2 do SWKO; 

3. Kserokopia polisy OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r., 

nr 293, poz. 1729 z późn. zm.).   

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z 

przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na 

Oferencie. 

 

V. Sposób przygotowania i zło żenia oferty : 

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie opieki piel ęgniarskiej i piel ęgnacyjnej oraz pracy ratownika 

medycznego/ piel ęgniarki/ piel ęgniarza systemu RTM  na rzecz pacjentów  

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach przeprowadzony jest przez Komisję konkursową. 

1. W konkursie ofert mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymagania w zakresie dotyczącym wykonywania świadczeń 

zdrowotnych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z 

późn. zm.)  

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej oferty wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, 

przygotowanej w sposób czytelny i przejrzysty, zgodnie z warunkami określonymi w SWKO, z zastrzeżeniem art. 149 ust. 

3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015r. Nr 164 poz. 581 z późn. zm.). 

3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszych SWKO. Złożenie oferty 

sprzecznej z warunkami uczestnictwa w konkursie spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem pkt VII.1 niniejszych 

SWKO. 

4. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, pisemnie przy użyciu 

nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.  

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w konkursie obciążają wyłącznie Oferenta. 

6. Zaleca się by oferta była zszyta lub spięta. 

7. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do 

reprezentowania Oferenta. 

8. Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii po świadczonej za zgodno ść z oryginałem przez 

Oferenta, za wyjątkiem oświadczeń Oferenta, które muszą być złożone w oryginale . 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oferty i jej podpisanie musi być dokonane przez osobę/y upoważnione do  

reprezentacji Oferenta.  

10. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa  do reprezentowania Oferenta – pełnomocnictwo musi być dołączone do 

oferty; załączone pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub poświadczone notarialnie.   

11. Każda poprawka  w ofercie musi być parafowana  przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
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12. Każdy Oferent może złożyć tylko jedn ą ofert ę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 

większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Oferenta. 

13. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że będą 

one złożone przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany do oferty muszą być złożone na takich samych 

zasadach jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem: „ZMIANA”. Żadna oferta 

nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

14. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i 

po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.  

15. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

(wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”; do oświadczenia musi być 

dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania Oferenta, a tym samym do 

wycofania złożonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona Oferenta drogą pocztową lub zostanie wydana osobie, 

która będzie upoważniona do odbioru osobistego oferty wycofanej. 
 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert : 

1. Zaleca się, aby ofertę przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres Udzielającego 

zamówienie:  

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głub czycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 , 48-100 Głubczyce  

do dnia 13.092017r.  do godz. 08:00 

pod rygorem odrzucenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

 

2. Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące: 

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie opieki piel ęgniarskiej i piel ęgnacyjnej  

oraz pracy ratownika medycznego/ piel ęgniarki/piel ęgniarza systemu RTM na rzecz pacjentów 

 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Głubczycach  – nr 2/2017 

Nie otwierać przed 13.09..2017r. godz. 08:15 

 

3. Oferty złożone po terminie będą odrzucone. 

4. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Udzielającego zamówienia:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głub czycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 , 48-100 Głubczyce  

dnia 13.09.2017r. o godz. 08:15 

 

5. Do chwili otwarcia ofert, Udzielający zamówienia przechowuje oferty w stanie nienaruszonym, w swojej siedzibie.  

6. W części jawnej konkursu nastąpi komisyjne:  

a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu ofert; 

b) stwierdzenie liczby złożonych ofert; 

c) otwarcie kopert oraz ustalenie, które spełniają warunki określone w SWKO; 

d) podanie do wiadomości Oferentom uczestniczącym w otwarciu ofert: nazwę, adres oraz ceny zaproponowane przez 

poszczególnych Oferentów. 

7. Oferent ma prawo uczestniczyć w części jawnej konkursu ofert.  

8. W części posiedzeń niejawnych konkursu ofert Komisja:  
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a) stwierdza, które z ofert spełniają warunki konkursu określone w SWKO; 

b) stwierdza, które z ofert podlegają odrzuceniu lub zostały złożone po wyznaczonym terminie; 

c) weryfikuje wyjaśnienia/uzupełnienia przesłane na wezwanie Udzielającego zamówienia przez Oferentów;  

d) wybiera ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają kompleksowość udzielanych świadczeń i ich dostępność oraz 

przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia; 

e) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert lub unieważnia postępowanie. 

 
VII. Kryteria oceny ofert : 

1. Kryteria oceny ofert – Udzielający zamówienia uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

a)  oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą SWKO, 

b)  z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Oferent spełnia warunki formalne określone niniejszymi SWKO, 

c)  złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 

d)  oferta została złożona, w określonym przez Udzielającego zamówienia terminie. 

 

Uwaga: W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki 

formalne, komisja wezwie Oferenta do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone 

kryterium przedstawione w tabeli:  

Nazwa kryterium Ranga 

Cena (C) 100 % 

Razem 100% 

 

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone ww. kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

Pozostałym Oferentom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

4. Oferty nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru: 

 

   Najniższa oferowana cena brutto 

------------------------------------------------   x 100 x 100% 

       Cena brutto badanej oferty   

 

Oferta winna zawierać ceny jednostkowe rozumiane jako obejmujące wszystkie opłaty i koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, wyrażone w złotych. 

 

5. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 

ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

6. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od Oferentów są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.  

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami.  

8. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół w formie pisemnej.  
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VIII. Termin zwi ązania ofert ą: 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni  od upływu terminu składania ofert.  

 

IX. Rozstrzygni ęcie konkursu ofert :  

1. O wyniku konkursu ofert Udzielający zamówienia informuje przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej 

oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w terminie do 21 dni od dnia otwarcia ofert.  

2. Komisja konkursowa może odrzucić ofertę z przyczyn określonych w art. 149 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., Nr 164, poz. 

581 z późn. zm.). 

3. Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione, zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Nr 164, poz. 581 z 

późn. zm.). 

4. W przypadku unieważnienia postępowania konkursowego, komisja niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia 

konkursu ofert.  

 

X. Środki odwoławcze przysługuj ące Oferentowi : 

1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad 

przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki 

odwoławcze i skarga na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Nr 164, poz. 581 z późn. zm.). 

 

� Protest. 

1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji 

Konkursowej protest. 

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

jest on bezzasadny. 

3. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej 

odpowiedzi Oferentowi składającemu protest.  

4. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych 

Oferentów. 

 

� Odwołanie 

1. Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od 

daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. 

2. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga odwołanie najpóźniej w ciągu 7dni od daty jego złożenia. 

3. O wniesieniu i rozstrzygnięciu odwołania Udzielający zamówienia niezwłocznie informuje w formie pisemnej 

pozostałych oferentów. 

 

XI. Zawarcie umowy : 

1. Zawarcie umowy o realizację świadczenia zdrowotnego nastąpi nie wcześniej niż po 7 dniach od ogłoszenia 

rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie unieważni 

postępowania, nie odrzuci żadnej z ofert oraz przyjmie do realizacji świadczeń zdrowotnych wszystkich Oferentów, którzy 

złożyli ofertę. 

3. Jeżeli Oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienia wybierze najkorzystniejszą 

ofertę, spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.  



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głub czycach. , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 , 48-100 

Głubczyce 

KRS 0000008514; NIP 748-14-15-846; Regon 000311579 

 

       Strona: 8/22 

 

 

Osobami ze strony Udzielającego zamówienia upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami, do potwierdzenia wpływu 

oferty, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji jest – Jolanta Karkoszka ; tel. 77 48 01 185 lub w godzinach  11:00 

- 15:00 od poniedziałku do piątku. 

 

XII. Załączniki : 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWKO; 

2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do SWKO; 

3. Projekt umowy – załączniki nr 3a SWKO 

4. Szczegółowy zakres obowiązków opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej- załącznik nr 3b do SWKO ; 

5. Wykaz personelu- załącznik nr 3c do SWKO 
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  załącznik nr 1 do SWKO 

 
 
 
 
…………….………………… 
            pieczęć Oferenta 
 

 
Głubczyce, dnia ………………. 

 
 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Głubczycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26  

48-100 Głubczyce  

 
 
 

Formularz ofertowy 
 

Składam ofertę na świadczenie usług w zakresie opieki piel ęgniarskiej i piel ęgnacyjnej oraz pracy ratownika 

medycznego/ piel ęgniarki/ piel ęgniarza systemu RTM dla Samodzielnego Publicznego Zes połu Opieki Zdrowotnej 

w Głubczycach   

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie z dnia ……...2017r., z szczegółowymi warunkami 

konkursu, postanowieniami projektu umowy oraz oświadczam, iż przyjmuję do realizacji obowiązek świadczenia usług w 

zakresie opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Głubczycach na warunkach określonych przez Udzielającego zamówienia.  

 
 

1. DANE OFERENTA  

 

Nazwa: .......................................................................................................................................................... 

Siedziba: ………….........................................................  

Województwo: ……………………………….........……… 

Adres poczty elektronicznej: .........................................  

Strona internetowa: ....................................................... 

Numer telefonu: .............................................................  

Numer faksu: ................................................................. 

NIP/Regon: ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głub czycach. , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 , 48-100 

Głubczyce 

KRS 0000008514; NIP 748-14-15-846; Regon 000311579 

 

       Strona: 10/22 

 

 

2. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA  

 

Lp. Zakres świadcze ń Cena za jedna godzin ę świadczenia usługi  

1 2 3 

1 Godzina pracy pielęgniarki w dni powszednie Cena za 1 h ............. zł  

2 Godzina pracy pielęgniarki w dni wolne i świąteczne Cena za 1 h ............. zł 

3 Godzina pracy w dni powszednie- pielęgnacyjna Cena za 1 h ............. zł  

4 Godzina pracy w dni wolne i świąteczne- pielęgnacyjna Cena za 1 h ............. zł 

5 Godzina pracy ratownika/pielęgniarki/pielęgniarza  Cena za 1 h ............. zł 

6 Wynagrodzenie miesięczne 
Wartość netto ……………zł 1  
Cena za 1 h ……............. zł 2 

 
  

1- opłata stała w wypadku gdy liczba świadczonych usług jest mniejsza niż 1 tysiąc 

2- wynagrodzenie w wypadku gdy liczba świadczonych usług przekroczy 1 tysiąc 

 

3. TERMIN REALIZACJI  

12 miesięcy od daty zawarcia umowy  

 

 

 
 
 
 
 
.............................................................                                                                  
                         miejsce i data                                        
                                                                                              ……………..........................................................                                                              

podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie 

prawnym, reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń 
woli w jego imieniu 
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załącznik nr 2 do SWKO 

 
 
 
…………….………………… 
            pieczęć oferenta 
 

 
Głubczyce, dnia ………………. 

 

 

Oświadczenie dotycz ące postanowie ń niniejszego konkursu ofert: 

 

I 

1. Składam/-y ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączonych 

projektach umów, stanowiących integralną część SWKO. 

2. Oświadczam/-y, że uważam/-y się za związany/-ch z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Oświadczam/-y, że załączone do niniejszego ogłoszenia wymagania stawiane Oferentowi oraz projekty umów zostały 

przeze mnie/przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję/-emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Udzielającego zamówienie.  

4. Oświadczam/-y, że umowę będę/-dziemy realizował/-li zgodnie z umową oraz z wymogami zawartymi w aktach 

powszechnie obowiązujących oraz zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

5. Oświadczam/-y, że wyrażam/-y zgodę na kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji umowy w 

przypadku wyboru mojej/naszej oferty. 

6. Oświadczam/-y, że wszystkie załączone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 

 

II 

Składając ofertę w trybie konkursu ofert na opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną oraz pracy ratownika medycznego/ 

pielęgniarki/ pielęgniarza systemu RTM oświadczam, że w odniesieniu do świadczeń zdrowotnych określonych 

przedmiotem zamówienia: 

1. Posiadam wymagane uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do ich udzielania. 

2. Dysponuję wykwalifikowanym personelem medycznym niezbędnym i zdolnym do ich udzielania. 

3. Zobowiązuję się do ich udzielania zarówno osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym , jak też 

pacjentom nieubezpieczonym w stanach zagrożenia życia lub zdrowia. 

4. Zobowiązuję się do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie w jakim świadczenia 

określone przedmiotem umowy zamówienia tego wymagają, w czasie obowiązywania umowy. 

5. Gwarantuję ich ciągłość, kompleksowość i dostępność. 

6. Gwarantuję ich możliwie najwyższą jakość, zobowiązuję się do ich udzielania z zachowaniem należytej staranności, 

zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi środkami technicznymi i farmaceutycznymi. 

7. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad tajemnicy i etyki zawodowej, ochrony danych osobowych oraz praw pacjenta. 

8. Zobowiązuję się do powstrzymywania się od wszelkich działań mogących naruszać dobra materialne i niematerialne 

Zamawiającego  i/lub mogące negatywnie wpływać na jego interes. 

9. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. 

10. Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje osób realizujących 

zamówienie nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem pracy przez dany personel.  
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11. Zobowiązuję się do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na 

zajmowanym stanowisku, stosownie do przepisów art. 43 pkt 2 oraz art. 229 par. 4 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014r., 

poz. 1502 z późn. zm.) nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem pracy przez dany personel. 

12. Zobowiązuję się do dostarczenia oświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz znajomości przepisów BHP nie później 

niż 12 godzin przed rozpoczęciem pracy przez dany personel. Zaświadczenie winno być ważne przez cały okres 

realizacji umowy.  

 

 

 

 

 
.............................................................                                    ……………..........................................................               
                         miejsce i data                                                                           podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie 
prawnym, reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń 

woli w jego imieniu 
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załącznik nr 3a do SWKO 

 

UMOWA ………………… 

 

zawarta dnia ……………2017r. w Głubczycach 

pomiędzy: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głub czycach. , ul. Marii Skłodowskiej – Curie 26 , 48-100 

Głubczyce , zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, 

pod numerem KRS 0000008514, posiadającym  NIP 748-14-15-846, Regon 000311579 

reprezentowanym przez:  

Dyrektora –  Adama Jakubowskiego 

zwanym dalej Udzielaj ącym Zamówienie  a 

.................................................. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą …………… z siedzibą …………….., 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla 

miasta ............., Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ........................., będący/-ą 

podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadający/-ą NIP .........................., posługujący/-ą się numerem 

REGON ....................... 

reprezentowaną przez:  

1. ……………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. 

zwanym dalej Przyjmuj ącym Zamówienie,  została zawarta umowa o treści: 

 

§ 1 

1. Udzielający zamówienie powierza, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje zamówienie na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej oraz pracy ratownika medycznego/ pielęgniarki/ 

pielęgniarza systemu RTM w jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienie. Szczegółowy zakres 

obowiązków zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

stanowiący jej integralną część. 

2. Osoby zatrudnione przez Przyjmującego zamówienie i udzielające świadczeń w jego imieniu sprawują kontrolę 

merytoryczną i organizacyjną w jednostkach Udzielającego zamówienie w czasie pełnienia opieki pielęgniarskiej oraz 

nadzorują pracę obsługi współuczestniczącej w udzielaniu świadczeń będących przedmiotem umowy, a także 

kontrolują wykonywanie wydawanych przez siebie zleceń. 

3. Osobami udzielającymi świadczeń w ramach niniejszej umowy w imieniu Przyjmującego zamówienie są osoby 

wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

4. W przypadku zmiany osób udzielających świadczeń w imieniu Przyjmującego zamówienie w jednostkach 

Udzielającego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zgłoszenia takiej informacji Udzielającemu 

zamówienie z podaniem pisemnego wykazu tych osób wraz z kompletem dokumentów potwierdzających ich 

kwalifikacje zawodowe pod rygorem nieważności. 

5. Zmiana osób udzielających świadczeń zdrowotnych w imieniu Przyjmującego zamówienie nie stanowi zmiany 

niniejszej umowy. 

 

 

 



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głub czycach. , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 , 48-

100 Głubczyce 

KRS 0000008514; NIP 748-14-15-846; Regon 000311579 

 

       Strona: 14/22 

 

 

 

§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i 

pielęgnacyjnej oraz pracy ratownika medycznego/ pielęgniarki/ pielęgniarza systemu RTM poprzez zabezpieczenie 

dostatecznej liczby i czasu pracy personelu zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie bieżącym zapotrzebowaniem 

przez udzielającego zamówienie. 

2. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1. Uzależnione jest w głównej mierze od wymagań określonych przez NFZ, 

wobec czego Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, bez zbędnej zwłoki, do płynnego regulowania zasobów 

personalnych oraz harmonogramu jego miejsca i czasu pracy, zgodnie z wymaganiami zgłaszanymi w tym względzie 

przez Udzielającego zamówienie. 

 

§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie w ramach umowy jest zobowiązany udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki 

pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej oraz pracy ratownika medycznego/ pielęgniarki/ pielęgniarza systemu RTM 

pacjentom Udzielającego zamówienie zgodnie z umowami zawartymi z NFZ. 

2. Świadczenia zdrowotne objęte umową, udzielane są przez Przyjmującego zamówienie zgodnie z 

zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie oraz limitem jednostek rozliczeniowych określonych przez NFZ w 

danym roku kalendarzowym. 

 

§ 4 

1. Do podstawowych obowiązków Przyjmującego zamówienie należy wykonywanie wszystkich zadań zapewniających 

właściwą opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną osobom uprawnionym i nieuprawnionym, w przypadku zagrożenia 

życia lub zdrowia, w oparciu o obowiązującą wiedzę i zasady etyki zawodowej. 

2. W sytuacjach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty świadczenia ponosi pacjent, Przyjmujący 

zamówienie zobowiązany jest poinformować pacjenta lub jego opiekunów prawnych przed udzieleniem świadczenia 

oraz za jego zgodą udzielić świadczeń po potwierdzeniu uiszczenia ustalonej opłaty wg cennika usług medycznych 

obowiązującego u Udzielającego zamówienie. Przyjmujący zamówienie nie jest upoważniony przez Udzielającego 

zamówienie do pobierania jakichkolwiek opłat za świadczenia medyczne realizowane w ramach umowy pod rygorem 

jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.          

 

§ 5 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w jego imieniu w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia, a wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, posiadają kwalifikacje 

zawodowe uprawniające je do wykonywania tych czynności. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 

1) Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa podczas ich pobytu w jednostkach Udzielającego zamówienie, 

2) Stosowania się do zaleceń Udzielającego zamówienie, szczególnie w zakresie współpracy z innymi 

świadczeniodawcami działającymi na rzecz Udzielającego zamówienie oraz jego pracownikami, 

3) Aktywnej pracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług, 

4) Znajomości i przestrzegania przepisów określających prawa pacjenta oraz innych aktów prawnych obowiązujących 

w ochronie zdrowia, 

5) Dbania o pozytywny wizerunek Udzielającego zamówienie, 
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6) Przyjmowanie do realizacji dodatkowych zadań, wynikających z zawieranych przez Udzielającego zamówienie 

umów inne niż kontrakty z NFZ, (wynikłe, a konieczne do realizacji dodatkowe zadania będą każdorazowo 

ustalana między stronami w formie aneksu do umowy), 

7)  Posiadania, w całym okresie trwania umowy, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych określonych przedmiotem umowy, za szkody wyrządzone przy 

udzielaniu tych świadczeń na wymaganą odrębnymi przepisami prawa sumę gwarancyjną w odniesieniu do 

jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia i ponoszenia odpowiedzialności wobec 

roszczeń pacjentów, ich rodzin i prawnych opiekunów, 

8) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby zatrudnione przez 

Przyjmującego zamówienie, które w wyjątkowych sytuacjach mogą udzielać świadczeń w zastępstwie 

właściwego personelu Przyjmującego zamówienie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, obowiązkowym 

ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, za wiedzą oraz zgodą Udzielającego zamówienie. 

9) Przestrzegania obowiązujących u Udzielającego zamówienie regulaminu organizacyjnego oraz przepisów bhp i 

ppoż. 

10) Zapewnienia noszenia przez jego personel identyfikatorów zapewniających wizualizację wymaganych danych 

wg wzoru obowiązującego u Udzielającego zamówienie, 

11) Systematyczne podnoszenie kwalifikacji swojego personelu, 

12) Zapewnienia poddania się kontrolom przeprowadzanym przez Udzielającego zamówienie, a związanych 

bezpośrednio z realizacją umowy, 

13) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej wobec osób trzecich, w szczególności 

pacjentów, z tytułu zawinionego , nieprawidłowego wykonania świadczeń, bądź zawinionego zaniechania 

wykonania świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy, w wyniku których powstało wymagalne 

roszczenie materialne osób trzecich, bądź zapadło prawomocne orzeczenie w sprawie wniosku: 

a) Pokrzywdzonego (pacjenta), 

b) Najbliższych pokrzywdzonego, 

c) Oskarżyciela publicznego lub posiłkowego, 

d) Izby Lekarskiej, 

e) Udzielającego zamówienie. 

14. sprawowanie kontroli w zakresie legalności, celowości i gospodarności w trakcie realizacji umowy. 

 

 

§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie odpowiedzialny jest za prowadzenie przez podległy personel dokładnej, systematycznej i 

czytelnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w jednostkach Udzielającego zamówienie, zgodnie z 

odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz standardami, systemem RUM i specjalistyczny 

oprogramowaniem informatycznym Udzielającego zamówienie. 

2. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 

listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016r, poz. 186) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069 z późn. zm.) oraz z zasadami obowiązującymi 

w jednostce na rzecz której udzielane są świadczenia medyczne będące przedmiotem niniejszej umowy. 
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3.  Przyjmujący zamówienie obowiązany jest ściśle przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia 

wyżej wymienionych przepisów i ewentualnego udostępniania danych osobowych pacjentów osobom 

nieupoważnionym.  

 

  

§ 7 

1. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z realizacji niniejszej umowy, 

zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą i innych przepisów obowiązujących 

w tym zakresie, w tym również w odniesieniu do osób wykonujących umowę w imieniu i na rachunek Przyjmującego 

zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddawać się kontrolom upoważnionych osób reprezentujących NFZ oraz 

innym koniecznym kontrolom prowadzonym na podstawia odrębnych przepisów, takich jak kontrole; NIK, Inspekcji 

Sanitarnej, Nadzoru Wojewody i innych. 

3. W przypadku nałożenia na Udzielającego zamówienie kar finansowych, związanych z wykazanymi w protokołach 

pokontrolnych uchybieniami, spowodowanymi przez Przyjmującego zamówienie na skutek nienależytej realizacji 

umowy, Udzielający zamówienie jest uprawniony do obciążenia naliczoną i wymagalną karą Przyjmującego 

zamówienie. 

 

§ 8 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie będzie prowadził wobec Udzielającego zamówienie działalności 

konkurencyjnej, narażającej Udzielającego zamówienie na szkodę. W przypadku wyrządzenia szkody, Przyjmujący 

zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę w wysokości adekwatnej do powstałej i oszacowanej szkody. 

2. Przyjmujący zamówienie i osoby udzielające świadczeń w jego imieniu zobowiązane są do zachowania w tajemnicy 

wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek Udzielającego zamówienie w czasie trwania umowy oraz 

w okresie 12 miesięcy bezpośrednio po jej rozwiązaniu (klauzulą tą nie są objęte sprawy, które Przyjmujący 

zamówienie ma obowiązek ujawnić lub o których ma obowiązek informować ze względu na obowiązujące przepisy 

prawa).  

 

§ 9 

1. W trakcie trwania umowy Udzielający zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia osobom 

udzielającym świadczeń zdrowotnych odzież ochronną i roboczą oraz obuwie robocze. Udzielający zamówienie 

zapewnia przy tym pranie tejże osobistej odzieży ochronnej i roboczej. Stosowana odzież ochronna i robocza oraz 

obuwie powinny posiadać atest zgodny z polskimi normami. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3., Przyjmujący zamówienie oświadcza, że osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w jego 

imieniu, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ustalonego niniejsza umową, zostały przeszkolone w zakresie 

bhp, ppoż. Oraz obsługi urządzeń wysokiej częstotliwości w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 

180 poz.1860, z późn. zm.) i posiadają potwierdzające ten fakt stosowne zaświadczenie oraz, że zostały 

dopuszczone do wykonania pracy określonej przedmiotem niniejszej umowy i posiadają odpowiednie zaświadczenia 

lekarskie to potwierdzające. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedłożenia Udzielającemu zamówienia 

przedmiotowych zaświadczeń. 
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3. Udzielający zamówienie odstępuje od wymogów określonych w ust. 2 w odniesieniu do osób udzielających 

świadczeń zdrowotnych w imieniu Przyjmującego zamówienie, które jednocześnie znajdują się w stosunku pracy z 

Udzielającym zamówienie. 

4. W odniesieniu do osób realizujących świadczenia w ramach niniejszej umowy w imieniu Przyjmującego zamówienie, 

z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 3., Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) organizuje i przeprowadza wymagane szkolenia bhp tych osób, 

2) kieruje osoby te na badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczeń lekarskich potwierdzających ich zdolność 

do prac w charakterze zgodnym z umową. 

5. Wykonanie i sfinansowanie dodatkowych badań wynikających z rodzaju wykonywanych czynności zapewnia 

Przyjmujący zamówienie. 

 

 

§ 10 

1. Przyjmujący zamówienie i osoby udzielające świadczeń w jego imieniu w czasie realizacji umowy korzystają 

bezpłatnie z: 

1) Środków transportowych Udzielającego zamówienie w celu przewozu pacjentów, 

2) Leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku i artykułów sanitarnych Udzielającego 

zamówienie, 

3) Formularzy do prowadzenia dokumentacji medycznej i innych obowiązujących u Udzielającego zamówienie. 

2.    Korzystanie z wyżej wymienionych środków transportowych, leków, materiałów i formularzy może odbywać się 

wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia zleconych umową usług opieki zdrowotnej. 

3.   Przyjmujący zamówienie w trakcie trwania umowy, w celu realizacji przedmiotu umowy korzystać będzie 

nieodpłatnie z udostępnionej bazy lokalowej, aparatury i sprzętu medycznego oraz innych obiektów i infrastruktury 

należącej do Udzielającego zamówienie. 

4.  Przyjmujący zamówienie korzysta z bazy lokalowej Udzielającego zamówienie na zasadach ustalonych i 

obowiązujących u Udzielającego zamówienia. 

5.     Konserwacja i naprawa sprzętu odbywa się na koszt Udzielającego zamówienie. 

6.   W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia aparatury lub sprzętu medycznego z przyczyn leżących po stronie 

Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienie obciąży Przyjmującego zamówienie pełną kwota kosztów 

wynikających z naprawy powstałych uszkodzeń lub kosztem zakupu nowego urządzenia w przypadku zniszczenia 

aparatury. 

 

§ 11 

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu wykonywania świadczeń objętych umową. 

 

§ 12 

1. Wynagrodzenie za realizację zadań objętych umową będzie rozliczane i płatne za okresy miesięczne. 

2. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie obejmować będzie następujące składniki: 

1) Wynagrodzenie za świadczenie usług zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w wysokości: 

……………….zł brutto za jedną godzinę świadczenia usług zdrowotnych w dni powszednie, z zastrzeżeniem 

ust. 6.; 

……………….zł brutto za jedną godzinę świadczenia usług zdrowotnych w soboty, niedziele święta i inne dni 

ustawowo wolne od pracy, z zastrzeżeniem ust. 6.; 
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2) Wynagrodzenie za świadczenie usług zdrowotnych w zakresie opieki pielęgnacyjnej w wysokości:  

…………………….zł brutto za jedną godzinę świadczenia usług zdrowotnych w dni powszednie, z 

zastrzeżeniem ust. 6.; 

……………….zł brutto za jedną godzinę świadczenia usług zdrowotnych w soboty, niedziele święta i inne dni 

ustawowo wolne od pracy, z zastrzeżeniem ust. 6.; 

3) Wynagrodzenie za pracę ratownika/pielęgniarki/pielęgniarza systemu ratownictwa ………………………….zł  

brutto za jedną godzinę; 

4) Wynagrodzenie miesięczne ……………………. zł  netto ( w przypadku gdy liczba godzin jest mniejsza niż 1 

tysiąc ) 

Wynagrodzenie  ………….. zł netto za godzinę świadczenia usług ( w przypadku gdy liczba godzin jest większa 

niż 1 tysiąc ) 

3.   W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Udzielający zamówienie 

zobowiązany będzie względem osób realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie  niniejszej umowy w imieniu 

Przyjmującego zamówienie do uiszczania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne 

oraz zaliczek na podatek dochodowy, Udzielający zamówienie ma obowiązek odprowadzania w/w należności liczonych 

od części wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. 

4.    Celem zrealizowania przez Udzielającego zamówienie obowiązku, o którym mowa w ust 3, Przyjmujący zamówienie 

zobowiązany jest do przedkładania Udzielającemu zamówienie comiesięcznego imiennego zestawienia osób 

realizujących świadczenia zdrowotne w imieniu Przyjmującego zamówieni, które jednocześnie pozostają z Udzielającym 

zamówienie w stosunku pracy. 

5.   W celu umożliwienia Przyjmującemu zamówienie spełnienia warunku określonego w ust. 4, Udzielający zamówienie 

zobowiązuje się do wskazywania osób spośród zasobów personalnych Przyjmującego zamówienie, które jednocześnie 

pozostają w Udzielającym zamówienie w stosunku pracy. 

6.   Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pomniejszenia należnego mu wynagrodzenia określonego w ust. 1 i 2, o 

naliczone i odprowadzone przez Udzielającego zamówienie należności o których mowa w ust. 3. 

7.   Zapłata należności następować będzie w okresach miesięcznych, w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury w 

sekretariacie Udzielającego zamówienie po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego na rachunek Przyjmującego 

zamówienie. Do faktury należy dołączyć imienny harmonogram pracy z podziałem na poszczególne komórki 

organizacyjne Udzielającego zamówienie, która została wykonana w danym miesiącu, z wyszczególnieniem dni 

świadczenia usług. Faktura powinna być potwierdzona przez Pielęgniarkę Naczelną i wystawiona zgodnie z Ustawą o 

Rachunkowości z dnia 22.06.2016r ( Dz. U. 2016, nr 121, poz. 1047 z późn. zm.) w formacie nie mniejszym niż A5 i do 

dnia 10 miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym. 

8.   Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie określone w niniejszym paragrafie wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Przyjmującego zamówienie z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§13 

1. Rozwiązanie umowy przez Przyjmującego zamówienie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w 

§ 15, lub przez Udzielającego zamówienie z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, będzie uprawniało 

Udzielającego zamówienie do naliczenia kary umownej w wysokości 4 000,00 zł. 

2. W razie nieprzystąpienia przez jedną ze stron do realizacji umowy po jej zawarciu, druga strona uprawniona jest do 

naliczenia kary umownej w wysokości 5 000,00 zł. 
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§ 14 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………….r. do ……………………r..  

 

§ 15 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny za 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z wyłączeniem przyczyn uzasadniających 

wypowiedzenie w trybie natychmiastowym. 

2. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1)  Z upływem czasu na jaki została zawarta, 

2)  Z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową przez NFZ przez Udzielającego 

zamówienie. 

4. Udzielający może rozwiązać umowę z zachowaniem formy pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku: 

1)    Udokumentowanej utraty przez Przyjmującego zamówienie lub osoby wykonujące świadczenia opieki zdrowotnej 

w jego imieniu, wymaganych uprawnień, 

2)    Popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych, 

jeśli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, 

3)    Nieudokumentowania przez Przyjmującego zamówienie zawarcia nowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, w przypadku upływu ważności poprzedniej umowy, 

4) Niedopełnienie przez Przyjmującego zamówienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

5) Niewyrażenie zgody na poddanie się badaniu krwi na zawartość alkoholu i środków odurzających jeżeli istnieje 

uzasadnione podejrzenie ich przyjęcia przez Przyjmującego zamówienie lub osoby świadczące opiekę 

zdrowotną w jego imieniu, w czasie pełnienia obowiązków.  
 

§ 16 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy, w tym w szczególności wprowadzania nowych niekorzystnych dla 

Stron, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Wyłącza się zakaz ustanowiony w ust.1, w odniesieniu do zaistnienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy, a które to okoliczności wymagają ingerencji w zapisy umowy ze 

względu na interes którejkolwiek ze Stron, pod warunkiem niepogorszenia dotychczasowych warunków umowy dla 

Strony drugiej. 

3. Wniosek zawierający propozycje zmian warunków umowy, o których mowa w ust. 2, powinien być sporządzony w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności i zostać przedłożony drugiej Stronie na co najmniej 14 dni przed 

proponowanym terminem zmian umowy. Propozycja negocjacji powinna zawierać uzasadnienie prawne i 

ekonomiczne. 

4. Niezaakceptowanie propozycji zmian przez drugą Stronę jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku i 

pozostawieniem zapisów umowy w niezmienionym, dotychczasowym kształcie. 

5. Każda zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zawarcia aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
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§ 17 

Prawa i obowiązki Stron wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, chyba że Udzielający 

zamówienie wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 18 

Przyjmujący zamówienie nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Udzielającego zamówienia przenieść wierzytelności z 

niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 19 

1. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony będą w pierwszej kolejności 

rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji.  

2. W przypadku braku uzgodnienia stanowisk w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu, sprawy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

 

 

§ 20 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące w 

zakresie objętym niniejszą umową. 

  

§ 21 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

                     

                           Przyjmuj ący zamówienie                                                        Udzielaj ący zamówienie  
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załącznik nr 3b do SWKO 

Szczegółowy zakres obowi ązków  

Zabezpieczenia opieki piel ęgniarskiej i piel ęgnacyjnej 

 

1. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z przyjęciem pacjenta do jednostki. 

2. Rozpoznanie i dokumentowanie stanu fizycznego i psychicznego pacjenta, a także ustalenia problemów i potrzeb 

pielęgnacyjnych obejmujących: 

1)  Udzielanie pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych przez ciężko chorych, 

2) Pomoc przy wszelkich zabiegach higienicznych u chorych leżących, 

3) Zapewnienie pacjentom potrzebnego wsparcia fizycznego i psychicznego. 

3. Planowanie opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej w oparciu o zdiagnozowane problemy oraz realizacja wytyczonego 

planu i ocena świadczonej opieki. 

4. Przyjęcie, wykonanie i udokumentowanie wykonania otrzymanych zleceń lekarskich według obowiązujących w 

jednostce standardów i procedur. 

5. Wykonywanie zleconych przez lekarza zabiegów według obowiązujących metod. 

6. Podawanie chorym leków zleconych przez lekarza i dopilnowanie, aby leki były przyjmowane przez pacjentów w 

obecności personelu medycznego, w godzinach i ilościach wyznaczonych przez lekarza. 

7. Udział w obchodzie (wizycie lekarskiej), składanie w tym czasie sprawozdania o stanie i zachowaniu się chorych ( na 

wyraźne zlecenie ustne lekarza), pomoc przy badaniach w czasie obchodu. 

8. Prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w jednostce. 

9. Bezzwłoczne powiadomienie pielęgniarki oddziałowej, ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego w razie: 

1)  Popełnienia pomyłki przy podawaniu leków lub przy wykonaniu zabiegu, 

2) Niemożności wykonania zabiegu, 

3) Pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, śmierci pacjenta, 

4) Podejrzenia o chorobę zakaźną. 

10. Dbanie o schludny i estetyczny wygląd oraz miłą atmosferę w jednostce. 

11. Prowadzenie działań edukacyjnych oraz utrwalenie w jednostce zachowań prozdrowotnych z zakresu: 

1)  Profilaktyki chorób,  

2) Higienicznego trybu życia, 

3) Szkodliwości palenia, 

4) Aktywności fizycznej itp. 

 

 

 

 

 

 

 

         Przyjmujący zamówienie 

 

 

 

 



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głub czycach. , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 , 48-

100 Głubczyce 

KRS 0000008514; NIP 748-14-15-846; Regon 000311579 

 

       Strona: 22/22 

 

załącznik nr 3c do SWKO 

 

Wykaz personelu  

 

Lp. Nazwisko Imię Zawód 
Rodzaj dokumentu * 

 1  2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

1. Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu 

2. Dyplom/odpis/ zaświadczenie o kwalifikacjach 

 

                                                                                                       Przyjmujący zamówienie 


