
UWAGA! DOKUMENT AKTUALNY TYLKO W MOMENCIE DRUKOWANIA! 

SPRAWDŹ ZGODNOŚĆ TEGO  WYDRUKU Z AKTUALNĄ WERSJĄ DOKUMENTU ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W SIECI KOMPUTEROWEJ 

 
 

CZĘŚĆ 1b. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

zwane dalej „SWKO” 

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: 

Szpitalny Oddział Ratunkowy ze Szpitalną Izbą Przyjęć 

1. PRZEDMIOT KONKURSU: 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych ratownika medycznego z uprawnieniami do 

prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zakresach: kontraktowych dyżurów 

ratowniczych. 

2. ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: 

Czas pracy – praca zmianowa - w godzinach: I zmiana – 8.00 – 20.00 lub 7.00 – 

19.00, II zmiana 20.00 – 8.00 lub 19.00 - 7.00, R – ranny – 7- godzinny zgodnie                                 

z zapotrzebowaniem SOR, 24 godzinny –  7.00 - 7.00 dnia następnego lub 8.00 - 8.00 

dnia następnego lub 20.00 – 20.00 dnia następnego lub 19.00 – 19.00 dnia 

następnego. 

Liczba godzin pracy– zgodnie z zapotrzebowaniem Szpitala, w dniach i terminach 

uzgodnionych z Ordynatorem Oddziału - wymagana minimalna liczba godzin                  

w miesiącu – 96 godzin. 

Obecność Przyjmującego zamówienie w danym dniu stwierdzana będzie na 

podstawie wpisów na kartach historii choroby oraz zarejestrowania w systemie 

kontroli czasu pracy (RCP) przy użyciu karty; 

Liczba osób udzielających świadczeń w ramach niniejszego zamówienia – maks.                  

5 osób. 

3. OKRES TRWANIA UMOWY:  

Okres trwania umowy: do 31.12.2021r.  

4. WYMAGANE KWALIFIKACJE: 

a) kwalifikacje ratownika medycznego, 

b) prawo jazdy kat. B i uprawnienia do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym, 

5. KRYTERIA OCENY OFERT: 

a) deklarowana liczba godzin pracy w miesiącu, 

b) oferowana wartość w złotych za 1 godzinę udzielania świadczeń. 
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CZĘŚĆ 6. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

zwane dalej „SWKO” 

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: 

Oddziały Szpitalne Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.                             

i w Placówce w Dzierżążnie 

1. PRZEDMIOT KONKURSU: 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarki/pielęgniarza/położnej komórkach 

organizacyjnych Szpitala wraz z Placówką w Dzierżążnie w zakresie: kontraktowych 

dyżurów pielęgniarskich. 

2. ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: 

Czas udzielania świadczeń– praca zmianowa - w godzinach pomiędzy: I zmiana – 

7.00 – 19.00, II zmiana 19.00 – 7.00, R – Ranny – 7.25 – 15.00, 

Liczba godzin udzielania świadczeń– zgodnie z zapotrzebowaniem Szpitala, zgodnie                         

z harmonogramem udzielania świadczeń zatwierdzonym przez Dyrektora ds. 

Pielęgniarstwa i/lub Pielęgniarkę Oddziałową/Koordynującą danego 

Oddziału/Zakładu - wymagana minimalna liczba godzin udzielania 

świadczeń w miesiącu – 120 godzin. 

Obecność Przyjmującego zamówienie w danym dniu stwierdzana będzie na 

podstawie wpisów na kartach historii choroby i / lub dokumentach przedłożonych w 

celu rozliczenia oraz zarejestrowanie w systemie kontroli czasu pracy (RCP) przy 

użyciu karty.  

Liczba osób udzielających świadczeń w ramach niniejszego zamówienia – maks. 5 

osób (w zależności od potrzeb danego Oddziału). 

Gwarancja powrotu na umowę o pracę  w okresie 5 lat od podpisania kontraktu                     

w przypadku zawierania umowy kontraktowej z pracownikiem zatrudnionym przez 

Szpital, który zmienia formę zatrudnienia z umowy o pracę na kontrakt. 

3. OKRES TRWANIA UMOWY:  

Okres trwania umowy: do 31.12.2021r.  

4. WYMAGANE KWALIFIKACJE: 

a) aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej, 

b) specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny (jeśli wymagany do pracy na danym 

Oddziale/Zakładzie). 

5. KRYTERIA OCENY OFERT: 

a) deklarowana liczba godzin  pracy w miesiącu, 

b) oferowana wartość w złotych za 1 godzinę udzielania świadczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


