Zadanie nr 2 SzWK

Materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert w zakresie:
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań pielęgniarki w
Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej
Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez pielęgniarkę”
1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielanie świadczeń zdrowotnych W ZAKRESIE wykonywania zadań
pielęgniarki w Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka
Sp. z o.o. przez pielęgniarkę”, a w szczególności:
1)

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w miejscu i czasie zgodnym ze złożoną
propozycją organizacji świadczeń;

2)

udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej pacjentom i realizacja dalszych zleceń lekarskich;

3)

dbałość o jakość udzielanych świadczeń w zakresie pielęgniarstwa;

4)

prawidłowe użytkowanie sprzętu i aparatury;

5)

dokładne i zgodne z przepisami prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

6)

zgłaszanie propozycji odnośnie optymalizacji zakresu działalności Pracowni Elektrofizjologii;

7)

zapoznawanie się i stosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał Zarządu i procedur
wewnętrznych;

8)

realizacja innych zadań Pracowni Elektrofizjologii oraz zadań wspólnych dla wszystkich komórek
organizacyjnych Udzielającego zamówienia określonych w Regulaminie organizacyjnym.

Udzielający zamówienia szacuje, że liczba świadczeń zdrowotnych, które obejmuje zamówienie na
podstawie niniejszego konkursu wynosi 160 godzin miesięcznie.
Jeżeli liczba świadczeń zaoferowana w najkorzystniejszej ofercie lub ofertach nie wyczerpuje ww. liczby
świadczeń, Udzielający zamówienie może wybrać kolejne oferty w celu zamówienia potrzebnej liczby
świadczeń.
2. Dostępność.
Zapewniana przez Przyjmującego zamówienie dostępność nie może być niższa niż 24 godziny miesięcznie
w terminach ustalonych zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.
3. Jakość, w tym posiadane przez oferenta kwalifikacje i doświadczenie.
Wymagane kwalifikacje oferenta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem
zamówienia:
1) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe;
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3) zaświadczenia potwierdzonego przez kierownika Pracowni Elektrofizjologii o asystowaniu przy
minimum 500 zabiegach ablacji prostych i złożonych z systemem elektroanatomicznym 3D oraz 500
zabiegach wszczepienia urządzeń stymulujących i defibrylujących i CRT.

4. Cena.
Oferta musi zawierać określenie wynagrodzenia za świadczenia, tj. kwotę wynagrodzenia za jedną
godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa.
W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oferowana cena podana w ofercie,
przy porównaniu z pozostałymi ofertami zostanie powiększona – stosownie do oświadczenia oferenta z
oferty dotyczącego podstaw i tytułów ubezpieczeń społecznych - o kwotę składek, które Udzielający
zamówienie zobowiązany będzie obliczać, rozliczać i przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Udzielający zamówienie informuje, że kwota podana przez osobę, która nie prowadzi działalności
gospodarczej będzie pomniejszona przy wypłacie o należny podatek dochodowy.
W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oferowana cena podana w ofercie,
przy porównaniu z pozostałymi ofertami zostanie powiększona – stosownie do oświadczenia oferenta z
oferty dotyczącego podstaw i tytułów ubezpieczeń społecznych - o kwotę składek, które Udzielający
zamówienie zobowiązany będzie obliczać, rozliczać i przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Udzielający zamówienie informuje, że kwota podana przez osobę, która nie prowadzi działalności
gospodarczej będzie pomniejszona przy wypłacie o należny podatek dochodowy.
Zważywszy, że Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych jako pielęgniarka
wykonująca zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i
położnej, a Udzielający zamówienia otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia odrębne środki na
pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki w zakresie dodatkowych
środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, wynagrodzenie na jedną godzinę wskazane w ofercie zostanie powiększone
w okresie do końca 2021r. o kwotę 10,00 zł brutto za każdą godzinę, nie więcej jednakże niż o kwotę
1.600,00 zł za miesiąc.
Powyższe obowiązuje do czasu zmiany prawa skutkującej koniecznością zmiany wynagrodzeń.
Przy wystawianiu faktury/rachunku Przyjmujący zamówienie uwzględni ww. wzrost wynagrodzenia
(max. do 160 godzin miesięcznie). Powiększona stawka zostanie określona w umowie.
5. Ocena ofert.
Komisja Konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena - Ranga = 100 %
Wartość punktowa kryterium wyliczana będzie wg wzoru:
Wartość punktowa oferty: C min/C oferty x 100
C min - cena minimalna w PLN (najtańszej oferty)
C oferty - cena oferowana w PLN (cena badanej oferty)
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6. Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązujące oraz akty wewnętrzne Narodowego Funduszu Zdrowia ustalające warunki wymagane od
świadczeniodawców (m. in. określone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146
ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 ustawy), w szczególności:
1) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.);
2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2021, poz. 290, z późn.zm.);
3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 320, z późn. zm.);
4) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tj. Dz.U. z 2016, poz. 357, z późn.zm.);
5) ZARZĄDZENIE Nr 56/2021/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia
31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
6) pozostałe, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych zarządzenia Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów, w tym
dotyczące leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń zdrowotnych określa także umowa o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawarta przez Udzielającego
zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapoznania
się z umową w siedzibie Udzielającego zamówienia przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych.
Wszelkie wymagania dotyczące Udzielającego zamówienia określone w ww. przepisach i
dokumentach odnoszą się odpowiednio do Przyjmującego zamówienie.

Zarząd Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała
Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie:
Prezes Zarządu - dr hab. n. med. Beata Jagielska
Członek Zarządu - Adrian Bochnia
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