DA.ER.232.25.19
Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku poszukuje wykonawcy usługi polegającej
na:
dla części 1
- udostępnieniu Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w celu odbycia stażu w ramach zajęć
praktycznych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego.
Zakres usługi dla części 1:
1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej na
potrzeby staży dla 42 uczestników.
2. Z Wykonawcą uzgodniony zostanie indywidualny harmonogram uwzględniający
częstotliwość świadczonych usług. Ilość dni szkoleniowych realizowanych w oddziale,
szczegółowy harmonogram ustalone zostaną z Wykonawcą wybranym do realizacji
usługi. Program kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego zakłada przeprowadzenie: 21 godzin w 7 grupach 6 osobowych (147
godzin zajęć stażowych),
3. Zamawiający przewiduje udostępnienie Oddziału w godzinach od 7.30.00 do 16.00.
Kryteria jakie musi spełniać Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej:
Wykaz świadczeń zdrowotnych wymaganych do zaliczenia na stażu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych (np. bronchoskopia) i założenia
drenażu opłucnej.
Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego.
Monitorowanie stanu chorego po zabiegu operacyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa
choremu.
Stosowanie rehabilitacji oddechowej.
Stosowanie tlenoterapii.
Ocena drożności drenów i prawidłowego działania drenażu klatki piersiowej.
Monitorowanie bólu.
Edukowanie chorego w zakresie postępowania w domu po leczeniu szpitalnym.

Zamawiający informuje, iż wyznaczy w drodze odrębnego postępowania opiekunów
staży, spełniających następujące wymagania:
pielęgniarka posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie w przedmiotowej dziedzinie,
spełniająca co najmniej jeden z warunków:
 posiada tytuł magistra pielęgniarstwa;
 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
Po dokonaniu wyboru opiekunów staży zamawiający przekaże wykonawcy informacje w tym
zakresie.
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dla części 2
- udostępnieniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Klatki Piersiowej w celu odbycia stażu w
ramach zajęć praktycznych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa
operacyjnego.
Zakres usługi dla części 2:
1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Bloku Operacyjnego Chirurgii Klatki
Piersiowej na potrzeby staży dla 29 uczestników
2. Z Wykonawcą uzgodniony zostanie indywidualny harmonogram uwzględniający
częstotliwość świadczonych usług. Ilość dni szkoleniowych realizowanych w oddziale,
szczegółowy harmonogram ustalone zostaną z Wykonawcą wybranym do realizacji
usługi. Program kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego zakłada przeprowadzenie: 28 godzin w 5 grupach 6 osobowych (140
godzin zajęć stażowych),
3. Zamawiający przewiduje udostępnienie Oddziału w godzinach od 7.30.00 do 16.00.
Kryteria jakie musi spełniać Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej:
Wykaz świadczeń zdrowotnych wymaganych do zaliczenia na stażu:
1. Przygotowanie sali operacyjnej, obłożenia, instrumentarium, materiału szewnego i
opatrunkowego do specjalistycznych zabiegów operacyjnych w torakochirurgii.
2. Przygotowanie się do instrumentowania zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki w
zależności od pełnionej funkcji pielęgniarki instrumentującej i pomagającej.
3. Obsługiwanie aparatury medycznej i przygotowanie jej do zabiegu operacyjnego na bloku
operacyjnym torakochirurgicznym.
4. Ułożenie pacjenta na stole operacyjnym w zależności od wykonywanego zabiegu
operacyjnego w torakochirurgii z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
5. Instrumentowanie do zabiegów operacyjnych w torakochirurgii dotyczących chorób płuc i
opłucnej, wad klatki piersiowej, leczenia chirurgicznego gruźlicy i operacji
rekonstrukcyjnych i współuczestniczenie w zaopatrzeniu rany pooperacyjnej.
6. Zabezpieczenie materiału biologicznego do badań histopatologicznych.
7. Uporządkowanie sali operacyjnej i stanowiska pracy po zabiegu operacyjnym.
8. Przygotowanie zestawu operacyjnego do sterylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami.
9. Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na bloku
torakochirurgicznym.
Zamawiający informuje, iż wyznaczy w drodze odrębnego postępowania opiekunów
staży, spełniających następujące wymagania:
pielęgniarka z minimum 5-letnim stażem pracy na bloku operacyjnym torakochirurgii,
spełniająca co najmniej jeden z warunków:

posiada tytuł magistra pielęgniarstwa;

posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego;

posiada ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
Po dokonaniu wyboru opiekunów staży zamawiający przekaże wykonawcy informacje w tym
zakresie.

DA.ER.232.25.19
Załącznik nr 2 do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

...............................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udostępnienie placówki w celu
odbycia zajęć praktycznych w ramach staży podczas szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego oraz pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek”.

……………………………….…………………………………………………………………….
pełna nazwa firmy Wykonawcy

posiadający/a siedzibę:
……………….…………..……………………………………………………………………………
ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość

województwo: …………………………….…………………………………………………………
telefon/telefax: …….…………………….…………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………….……@…………………………………….…
NIP: ………………………………...………………………………………………………………..
REGON: …………………….……………………….………………………………………………
Nr KRS/CEIDG: ……………………………………………………………………………………..
Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………..

reprezentowany przez:
………………..…………………….………………………………………………………………..
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania ww. przedmiotu zamówienia, którego zakres i przedmiot
określono w Zaproszeniu do składania ofert (wypełnić w części/ częściach, na które
Wykonawca składa ofertę w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia):
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w części 1 - Oddział chirurgii klatki piersiowej
w cenie ogółem brutto: ………………………zł
ilość uczestników szkolenia: 42.
w cenie brutto za jednego uczestnika szkolenia: ……………………zł
w części 2 - Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej
w cenie ogółem brutto: ………………………zł
ilość uczestników szkolenia: 29.
w cenie brutto za jednego uczestnika szkolenia: ……………………zł
2. OŚWIADCZAMY, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym przez
Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert.
3. OŚWIADCZAMY, że po wyborze naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do
podpisania umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
4. OŚWIADCZAMY, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
5. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. OŚWIADCZAMY, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznymi i osobami do wykonania zamówienia,
7. OŚWIADCZAMY, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
8. OŚWIADCZAMY, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie
upadłości lub likwidacji.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
10. Do niniejszej oferty dołączamy, jako załączniki:
1)..................................................................................................................
2)..................................................................................................................
3)..................................................................................................................

data:

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

………………………………………………….
Podpis (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Wzór Umowy
Zawarta w dniu …………….r. pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,
NIP: 774-24-72-620, reprezentowaną przez:…………………………….., zwaną dalej
Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………..reprezentowaną
przez …………………………………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”.
Strony zawierają umowę w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części
.................. zamówienia, polegające na udostępnieniu przez Wykonawcę pomieszczeń
placówki*):
- dla części 1:
na Oddziale chirurgii klatki piersiowej w celu odbycia zajęć praktycznych w ramach staży
podczas szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
w trybie kształcenia podyplomowego, Moduł VII Pielęgnowanie pacjenta w oddziale
kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz torakochirurgii,
- dla części 2:
na Bloku operacyjnym chirurgii klatki piersiowej w celu odbycia zajęć praktycznych w ramach
staży podczas szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwo operacyjne dla
pielęgniarek w trybie kształcenia podyplomowego, Moduł IX Pielęgniarstwo operacyjne w
torakochirurgii.
2. Integralną część umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
§2
1. Strony zobowiązują się uzgodnić indywidualny, szczegółowy harmonogram uwzględniający
częstotliwość świadczonych usług, zgodny z programem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego
w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego/Pielęgniarstwa operacyjnego* zakładającym
przeprowadzenie 147 godzin udostepnienia placówki – dla 42 uczestników szkolenia (tj. 21
godzin x 7 grup sześcioosobowych)*/ 140 godzin udostepnienia placówki – dla 29 uczestników
szkolenia (tj. 28 godzin x 5 grup sześcioosobowych)*.
1. Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r.
2. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 7:30 do 16:00.
3. Zamawiający zobowiązany jest przekazać w dniu podpisania umowy imienny wykaz
uczestników kursu.
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§3
Strony oświadczają, iż do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy wyznaczają
następujące osoby:
a) ze strony Zamawiającego:………………………………….., nr tel: ……………………….
b) ze strony Wykonawcy:………………………………….., nr tel: ………………………….
§4
1. Zamawiający zapewnia opiekuna stażu pielęgniarek, który spełnia warunki do prowadzenia
zajęć praktycznych szkolenia specjalizacyjnego, zatwierdzonego do realizacji przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Opiekun stażu zostanie wyłoniony
w odrębnym postepowaniu.
2. Zamawiający zawiera osobne umowy z opiekunami staży.
3. Opiekun stażu pełni funkcję nadzoru merytorycznego nad uczestnikami szkolenia
specjalizacyjnego na terenie placówki stażowej.
4. Osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny ze strony Zamawiającego jest Kierownik
Merytoryczny kursu specjalistycznego, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i
położnych /DZ. Ust. Nr 197, poz.1923/.
5. W oparciu o przepis art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Zamawiający jako administrator danych upoważnia
Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji
niniejszej umowy.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
7. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom, jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że uczestnicy kursu posiadają ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków i OC oraz aktualne badania lekarskie.

1.

2.
3.

4.

5.

§5
Wynagrodzenie ryczałtowe za całą wykonaną usługę strony ustalają na kwotę: ………..zł
brutto (słownie: ………………………………………00/100), w tym cena za jednego uczestnika
szkolenia wynosi: ……….zł brutto (słownie: ……………00/100) przy planowanej liczbie 42
uczestników szkolenia – dla części 1/ przy planowanej liczbie 29 uczestników szkolenia – dla
części 2*.
Cena zawiera wszystkie składniki wynagrodzenia dla Wykonawcy związane z całościowym
wykonaniem przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, po zakończeniu usługi, w terminie 14 dni na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru zadań. Faktura
odrębna dla każdej części, na fakturze należy zawrzeć informację odnośnie części której faktura
dotyczy.
Termin zapłaty na fakturze powinien zostać określony wyrażeniem ”zgodnie z umową”. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze, termin zapłaty
wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone
uchybienia, bez skutków materialno-prawnych dla Zamawiającego.
W okresie odbywania szkolenia stażystom nie przysługuje wynagrodzenie za pracę.
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6. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego
otrzymał nr identyfikacji podatkowej ……….

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§6
Umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę w przypadku utraty możliwości realizacji
umowy ze względów technicznych, organizacyjnych, sanitarnych itp. oraz w przypadku nie
wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązków określonych w umowie.
Ponadto umowa może zostać rozwiązana za zgodną wolą stron w każdym czasie.
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona umowy w określonym
terminie lub naruszy istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeżeli elementy
świadczonej usługi będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą w przypadku, gdy nie
zgłosi się odpowiednia ilość uczestników kursu.
Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 4 nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych dla
każdej ze Stron.
Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na
piśmie.

§7
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w umowie zmian w zakresie dotyczącym
w szczególności:
a) zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z
działaniem siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne,
pożar itp.). Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu
umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa, w
zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy,
b) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku,
c) zmiany w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy,
d) zmiany terminu lub ilości godzin świadczenia usługi ze względu na wydłużenie lub
skrócenie kursu,
e) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub
osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia.
§8
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. W przypadku zaistnienia sporu właściwym będzie sąd dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.

Wynajmujący

Najemca
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Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Klauzula informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana

danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Płocku,
Pl. Dąbrowskiego 2;
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej:
tel. 24 366 54 00 wew. 290, e-mail: iod@pwszplock.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby postepowania ofertowego
oraz w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej także w celu
realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie zawartej umowy;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka obsługująca
PWSZ;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia zawarcia umowy do czasu
zakończenia archiwizacji – tj. 5 lat;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody) którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest
Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie nie podpisanie umowy.

Otrzymałem/am: …………..………………………..

