
Szczegółowe warunki konkursu ofert

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 

                                       tel. (0-46) 834-07-50 zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału

w postępowaniu Konkursowym na świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki, położne 

w oddziałach szpitalnych.

Zamawiający udzieli zamówienia podmiotom zgodnie z art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej 

z dnia 15.04.2011roku ( Dz. U. 2011,nr 112, poz. 654)

Opis przedmiotu zamówienia.

I. Udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych

 i  rehabilitacyjnych  oraz  z  zakresu  promocji  zdrowia  przez  pielęgniarkę  w  oddziałach 

szpitalnych.

Czas udzielania świadczeń 

Usługi świadczone są we wszystkie dni tygodnia w godzinach wskazanych przez Zamawiającego

Wymagane kwalifikacje

Świadczeń  zdrowotnych  mogą  udzielać  pielęgniarki  posiadające  wymagane  kwalifikacje

i  uprawnienia  potwierdzone odpowiednimi  dokumentami  oraz  posiadające  prawo wykonywania 

zawodu.

Miejsce świadczenia usługi 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach – ul. Sobieskiego 4 – oddziały szpitalne:

− Oddział Chirurgii Ogólnej, Urologii i Onkologicznej z Blokiem Operacyjnym

− Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

− Oddział Noworodków

− Oddział Okulistyczny

− Oddział Kardiologii

− Oddział Chorób Wewnętrznych I i II

− Oddział Dziecięcy

− Oddział Nefrologii i Stacja Dializ

− Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

− Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

− Oddział Laryngologiczny

− Oddział Ortopedyczno-Urazowy z salą operacyjną



Zamawiający zapewni:

− pomieszczenia

− sprzęt i aparaturę

− odzież ochronną 

− środki i materiały niezbędne do realizacji usługi 

Nadzór i organizacja realizacji świadczenia

Merytoryczny nadzór nad działalnością usługi   sprawować będzie sprawować Naczelna 

Pielęgniarka 

Zapotrzebowanie na realizację usługi

Zamawiający przedstawi harmonogram zapotrzebowania na godziny pracy podając stanowisko, 

czas i miejsce realizacji w terminie do 28 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny. W sytuacjach 

awaryjnych na dzień przed datą realizacji usługi.

 II.  Udzielanie  świadczeń  pielęgnacyjnych,  zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych

i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, 

rodzącą i położnicą oraz noworodkiem przez położną w oddziałach szpitalnych.

Czas udzielania świadczeń

Usługi świadczone są we wszystkie dni tygodnia w godzinach wskazanych przez Zamawiającego

Wymagane kwalifikacje

Świadczeń  zdrowotnych  mogą  udzielać  położna  posiadające  wymagane  kwalifikacje

i  uprawnienia  potwierdzone odpowiednimi  dokumentami  oraz  posiadające  prawo wykonywania 

zawodu.

Miejsce udzielania świadczeń

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach – ul. Sobieskiego 4 – oddziały szpitalne:

− Oddział Położniczo-Ginekologiczny

− Oddział Noworodków

− Blok Operacyjny

Zamawiający zapewni:

− pomieszczenia

− sprzęt i aparaturę

− odzież ochronną

−  środki i materiały niezbędne do realizacji usługi 



Nadzór i organizacja realizacji świadczenia

Merytoryczny nadzór nad działalnością usługi   sprawować będzie sprawować Naczelna 

Pielęgniarka 

Zapotrzebowanie na realizację usługi

Zamawiający przedstawi harmonogram zapotrzebowania w terminie do 28 dnia każdego miesiąca 

na miesiąc następny. W sytuacjach awaryjnych na dzień przed datą realizacji usługi.

III. Udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych

i rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia przez pielęgniarkę w ramach Nocnej 

i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

Czas udzielania świadczeń

Usługi świadczone są we wszystkie dni tygodnia w godzinach wskazanych przez Zamawiającego

Wymagane kwalifikacje

Świadczeń  zdrowotnych  mogą  udzielać  położna  posiadające  wymagane  kwalifikacje

i  uprawnienia  potwierdzone odpowiednimi  dokumentami  oraz  posiadające  prawo wykonywania 

zawodu.

Miejsce udzielania świadczeń

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach –Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Zamawiający zapewni:

− pomieszczenia

− sprzęt i aparaturę

− odzież ochronną

−  środki i materiały niezbędne do realizacji usługi 

Nadzór i organizacja realizacji świadczenia

Merytoryczny nadzór nad działalnością usługi   sprawować będzie sprawować Naczelna 

Pielęgniarka 

Zapotrzebowanie na realizację usługi

Zamawiający przedstawi harmonogram zapotrzebowania w terminie do 28 dnia każdego miesiąca 

na miesiąc następny. W sytuacjach awaryjnych na dzień przed datą realizacji usługi.



Sposób przygotowania oferty

1. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim  przez  wypełnienie  formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 

2. Oferta  powinna  być  napisana  czytelnie  oraz  powinna  być  podpisana  przez  osobę 

upoważnioną  do  reprezentowania  Oferenta  na  zewnątrz  lub  uprawnionego 

przedstawiciela/przedstawicieli Oferenta. Wszystkie załączniki do oferty powinny być również 

podpisane  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Oferenta  na  zewnątrz  lub 

uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Oferenta.

3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

4. Wszystkie  strony  oferty,  a  także  wszelkie  miejsca,  w  których  oferent  naniósł  zmiany, 

powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta na zewnątrz 

lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Oferenta.

5. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w konkursie.

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, bez dodawania do 

ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Oferenta.

 



Dokumenty wymagane od oferentów.

1. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2.

2. Wypełnione oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszą dokumentacją oraz wzorem 

umowy i nie wnosi do niej uwag i zastrzeżeń oraz jest gotów podpisać umowę we wskazanym 

przez Zamawiającego miejscu i czasie – załącznik nr 3.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 

upływem terminu składania ofert.

4. Aktualna  polisa  ubezpieczeniowa o odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  prowadzonej 

działalności.

Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty  należy  składać  w  Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym  w  Skierniewicach

ul.  Rybickiego 1  sekretariat,  w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia  18.02.2015  do godziny 

10.00

2. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych kopertach.

3. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona napisem „Konkurs na 

udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  realizowane  przez  pielęgniarki/położne  w  WSZ  w  

Skierniewicach” oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

Kryteria oceny ofert i istotne warunki umowy.

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zawierać będzie najniższą łączną cenę.

2. Oferent,  którego  oferta  zostanie  wybrana  zostanie  o  tym fakcie  powiadomiony pismem 

akceptującym zamawiającego. 

3. Wybrany  oferent  powinien  stawić  się  w  miejscu  i  terminie  określonym  w  tym  piśmie

w celu podpisania umowy. 

4. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy zawarte są Projekcie umowy - załączniku 4 



Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących oferty.

1. Każdy oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści oferty. 

2. Zapytania te muszą być kierowane na piśmie. 

Osoba upoważniona do kontaktu mgr Grażyna Majkowska Pielęgniarka Naczelna 
 - tel. 468340750

Oferentom,  których  interes  prawny  doznał  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  zasad 
postępowania w konkursie ofert przysługują środki odwoławcze i skarga.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu 
lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny 

 Prawo oferentów do wnoszenia skarg i protestów

1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu oferent
     może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia 
     zaskarżonej czynności 
2. Do czasu rozstrzygnięcia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone;
3. Komisja konkursowa rozpatruje protest w ciągu 7 dni od daty jego złożenia;
4. Oferent może złożyć odwołanie do Dyrektora WSZ  dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu
    7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu;
5. Wniesienie odwołania  jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy;
6. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty
    jego złożenia.

 W sprawach nie ujętych niniejszymi zapisami, Oferent obowiązany jest stosować się do
przepisów  Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 112, poz.

654)

                                                                                                  Zatwierdzam



                                                                                                         Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Do konkursu

Złożony w postępowaniu konkursowym na świadczenia zdrowotne realizowane  

przez pielęgniarki, położne

...................................
( miejscowość, data ) 

Nazwa i adres Oferenta 

.............................................         
 ( pieczątka) 

− Zamawiający:  Wojewódzki  Szpital  Zespolony  w  Skierniewicach  ul.  Rybickiego  1,

96-100 Skierniewice

− Nazwa, imię i nazwisko i adres oferenta:

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

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

Nr wpisu do rejestru zakładu opieki zdrowotnej lub innego właściwego rejestru/ewidencji 1

NIP :  .............................................................................

REGON: .......................................................................

Nr telefonu: ..................................................................

Nr faxu: ........................................................................

Nr e-mail………………………………………………

     Nazwa banku: ................................................................................................................
     Numer konta: .................................................................................................................

Informacja na temat personelu medycznego, który będzie realizował świadczenia zdrowotne w
ramach umowy

1 W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w art. 100 i 101 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej 
(Dz.U.Nr 112,poz.654)



Wykaz imienny pielęgniarek/położnych, który będą realizowały świadczenia w ramach umo-
wy z określeniem kwalifikacji zawodowych

 Oferent o wiadcza, e:ś ż
1. Zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych realizo-
wanych przez pielęgniarki/położne w
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach oraz ze szczegółowymi warunkami
konkursu ofert.
2. Wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.
Oferent składa następujące załączniki zgodnie z ofertą 

 
                                                                                                                                                                   Podpis i pieczęć osoby
                                                                                                                                         upoważnionej do reprezentowania oferenta



                                                         Załącznik nr 2

1)

Świadczenia zdrowotne realizowane przez 
pielęgniarkę/położną 

       Wartość brutto za godzinę 
               zł 

2)

Świadczenia zdrowotne realizowane przez 
pielęgniarkę operacyjną/ anestezjologiczną/ 
dializacyjną *

       Wartość brutto za godzinę 
               zł 

* pielęgniarka realizująca świadczenia w bloku operacyjnym, anestezjologii i stacji 

dializ musi posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub kurs 

kwalifikacyjny ( blok operacyjny – pielęgniarstwo operacyjne, anestezjologia - 

pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki medycznej, stacja dializ 

– pielęgniarstwo nefrologiczne  z dializoterapią)

  



                                                         Załącznik nr 3

...............................................
         (pieczątka oferenta)

Dotyczy: 

postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne realizowane przez  

pielęgniarki, położne 

Oświadczenie

Reprezentując firmę 

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

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy

oświadczam że: 

zapoznaliśmy się z ofertą  
w zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki, położne oraz wzorem umowy 
i nie wnosimy do tych dokumentów uwag i zastrzeżeń oraz jesteśmy gotowi podpisać umowę we 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie. 

.................................................................  
/pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

do występowania w imieniu Oferenta/



  

Załącznik 4

                                                                UMOWA         Projekt 

zawarta w dniu …………….. w Skierniewicach pomiędzy :

Wojewódzkim  Szpitalem  Zespolonym  w  Skierniewicach,  ul.  Rybickiego  1,  zwanym  dalej  

Udzielającym zamówienia, reprezentowanym przez:

dr  n.  med.  Jacka  Sawickiego   Dyrektora  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  

w Skierniewicach

a..............................................................................,  zwanym  dalej  Przyjmującym  zamówienie, 

reprezentowanym przez:

1. …………………………..

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu  ofert na realizację świadczeń zdrowotnych 

na  podstawie  artykułu  26  i  27  ustawy  o  działalności  leczniczej   z  dnia  15.04.2011  r. 

(Dz.U.2011,nr112,poz. 54)

§ 1

Udzielający  zamówienia  zamawia,  a  Przyjmujący  zamówienie  zapewnia  realizację  świadczeń 

zdrowotnych w następującym zakresie:

1. świadczeń  pielęgnacyjnych,  zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych

i  rehabilitacyjnych  oraz  z  zakresu  promocji  zdrowia  przez  pielęgniarkę  w  oddziałach 

szpitalnych

2. świadczeń  pielęgnacyjnych,  zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych

i  rehabilitacyjnych  oraz  promocji  zdrowia  w zakresie  opieki  nad  kobietą,  kobietą  ciężarną, 

rodzącą i położnicą oraz noworodkiem przez położną w oddziałach szpitalnych

3. świadczeń  pielęgnacyjnych,  zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych

i  rehabilitacyjnych  oraz  z  zakresu   promocji  zdrowia  przez  pielęgniarkę  w ramach  Nocnej 

i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

§ 2

1. Miejscem  wykonywania  usług  będących  przedmiotem  umowy  jest  Wojewódzki  Szpital 

Zespolony w Skierniewicach ul. Sobieskiego 4.

2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody – w uzasadnionych 

przypadkach – na wykonanie świadczeń przez konkretnego pracownika



§ 3

Zamawiający przedstawi harmonogram zapotrzebowania na godziny pracy podając, stanowisko, 

czas  i  miejsce  realizowanej  usługi  w  terminie  do  28  każdego  miesiąca

 na miesiąc następny. W sytuacjach awaryjnych (absencja chorobowa, urlop na żądanie pracownika 

zamawiającego) na 12 godz. przed datą realizacji usługi.

§ 4

W celu należytego wykonania umowy pracownicy przyjmującego zamówienie będą korzystali 

nieodpłatnie z  pomieszczeń, środków i materiałów niezbędnych do realizacji świadczeń.

§ 5
1. Przyjmujący  zamówienie  zapewnia  wykonywanie  przez  swoich  pracowników czynności 

medycznych zleconych przez Udzielającego zamówienie zgodnie ze szczegółowymi warunkami 

zamówienia  oraz  wymogami prawnymi  w zakresie  kompetencji  i  umiejętności  pielęgniarki, 

położnej.

2. Ceny określone są szczegółowo w Załączniku Nr 1 do umowy.

§ 6
1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  przez  swoich  pracowników  w  trakcie 

realizacji  usługi  obowiązujących  regulacji  prawnych  dotyczących  wykonywania  zawodu, 

kodeksu pracy i ustaleń wewnętrznych szpitala.

2. W czasie wykonywania świadczeń pracownik Przyjmującego zamówienie nie może opuścić 

miejsca wykonywania usług w celu innym niż wynika z zapisów umowy.

3. Pracownicy realizujący usługę będą zobowiązani do realizacji usługi zgodnie z zakresem 

obowiązków który pracownicy otrzymują od oferenta po wcześniejszej jego akceptacji przez 

Naczelną Pielęgniarkę Zamawiającego.

§ 7
Udzielający zamówienia nie może powierzyć wykonywania umowy osobie trzeciej.

§ 8

Udzielający zamówienie zobowiązuje się zapewnić pracownikom Przyjmującego zamówienie 

swobodny  dostęp  do  dokumentacji  medycznej  niezbędnej  do  realizacji  usługi,

a  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się,  że  jego pracownicy będą prowadzić dokumentację 

medyczną  i  sprawozdawczość  statystyczną  według  zasad  obowiązujących

w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności według zasad wymaganych przez Udzielającego 

zamówienie.



§ 9

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia przez Jego pracowników dbałości o 

użytkowane  pomieszczenia,  środki,  materiały  i  aparaturę  Udzielającego  zamówienia  oraz 

przestrzegania prawidłowej gospodarki sprzętem i udostępnionymi materiałami.

§ 10

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie udzielanych usług. Kopia polisy wraz z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia 

stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Przyjmujący zamówienie ponosi samoistnie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

przez  zatrudniony  przez  siebie  personel  wskutek  działania  lub  jego  zaniechania  z  tytułu 

realizacji przedmiotu umowy.

§ 11

Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  poddawać  kontroli  przeprowadzonej  przez 

Udzielającego  zamówienie  w  zakresie  wykonywania  warunków  niniejszej  umowy,

a w szczególności jakości wykonywanych usług.

§ 12

1. Wynagrodzenie  wg  stawek  określonych  w  załączniku  nr  2  do  umowy  płatne  będzie

na  konto  wskazane  przez  Przyjmującego  zamówienie  po  przedstawieniu  rachunku

z adnotacją Naczelnej Pielęgniarki WSZ w Skierniewicach potwierdzającą wykonanie usług, w 

terminie do dnia 20 następnego miesiąca.

§ 13

Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 

gdy:

1. Przyjmujący zamówienie naruszył postanowienia niniejszej umowy;

2. W wyniku kontroli wykonania umowy, o której mowa w § 11 niniejszej umowy stwierdzono 

nie  wypełnienie  warunków  umowy  lub  jej  wadliwe  wykonanie,

a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń zdrowotnych, zawężanie ich zakresu lub 

złą jakość usług.

§ 14

1. Wprowadzenie  zmian  do  niniejszej  umowy  i  nowych  postanowień  niekorzystnych  dla 

Udzielającego  może  nastąpić  tylko,  gdy  konieczność  ich  wprowadzenia  wynika

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.



§ 15

Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy będą poddane do rozstrzygnięcia na 

drodze polubownej,  a  w przypadku braku porozumienia sprawa zostanie  rozpatrzona przez sąd 

właściwy dla Udzielającego zamówienie.

§ 16

1. Jeżeli Przyjmujący zamówienie nie wykona usługi (nie stawienie się pracownika do pracy 

lub  jego  spóźnienie),  Udzielający  zamówienia  ma  prawo  naliczania  kar  umownych

w  wysokości  100%  stawki  godzinowej   za  każdą  nie  rozpoczętą  godzinę  pracy  danego 

pracownika.

2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

przekraczających zastrzeżone kary umowne.

3. W  przypadku  nie  uregulowania  przez  Udzielającego  zamówienia  płatności

w  wyznaczonym  terminie,  Przyjmujący  zamówienie  ma  prawo  żądać  odsetek

w ustawowej wysokości.

§ 17

1. Niniejsza umowa została zawarta od dnia 01.03.2015r. do dnia 28.02.2017r.
2. Każdej  ze  stron  służy  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  z  zachowaniem

1-miesięcznego  okresu  wypowiedzenia  ze  skutkiem  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego,

w przypadku gdy Przyjmujący zamówienie  rażąco narusza istotne postanowienia umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o 

działalności leczniczej oraz kodeksu cywilnego

§ 19

Umowa została sporządzona dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.

 Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienia
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