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Szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu ofert o udzielanie zamówień     
na świadczenia zdrowotne przez pielęgniarki 

w Nocnej Opiece Chorych na terenie działania Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie 

 

1.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki  w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. 
Kod CPV: 851210000-3 – Usługi medyczne 
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.2018.160), zwanej dalej Ustawą oraz art. 146 
ust. 1, 147-150, 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity 
Dz.U.2017.1938 z późn.zm.) 
 
2. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie 
pełnienia dyżurów w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w siedzibie Udzielającego 
zamówienie.  
3. Do udziału w postępowaniu konkursowym dopuszcza się Oferentów, którzy posiadają 
dokumenty (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), które należy złożyć w celu 
potwierdzenia spełniania wymaganych i ocenianych warunków: 

 
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, 

 
b)  dyplom potwierdzający kwalifikacje pielęgniarki oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy 
w oddziałach szpitalnych, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym, 
 
c)  czynne prawo wykonywania zawodu,   
 
d) mile widziana specjalizacja/ kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs 
szczepień ochronnych, kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG 
dla pielęgniarek, kursy specjalistyczne: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, i „Leczenie ran”,  
 
4.Pod pojęciem udzielania świadczeń zdrowotnych w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z 
Przychodnią w Sopocie u (dalej MSPR) należy rozumieć  zakres pracy w Nocnej Opiece Chorych 
w dni robocze w godz. 18.00 – 8.00 następnego dnia, oraz w niedziele, święta i dni wolne od 
pracy (soboty w godz. 8.00 – 8.00 następnego dnia, w zależności od potrzeb Udzielającego 
Zamówienie, wg ustalonego harmonogramu  
 
5.Ilość umów do zakontraktowania dla pielęgniarek NOCH : 4 
 
6.Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie 
mniej niż 96 godzin i nie więcej niż 300 godzin w każdym miesiącu świadczenia usług. 

 
7.Maksymalna stawka należności za jedną godzinę świadczenia usług akceptowana przez 
  Udzielającego Zamówienia wynosi:  26 zł za jedną godzinę pracy, 

 
8.Oferta  (formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu 
ofert) przedstawiona przez oferenta winna zawierać: 
 

- proponowaną kwotę należności za jedną godzinę udzielania świadczeń  oraz 
deklarowaną liczbę godzin udzielania świadczeń zdrowotnych,  

- oświadczenie   oferenta   o    zapoznaniu   się    z   treścią   ogłoszenia    oraz 
warunkami konkursu, 
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- przebieg pracy zawodowej (CV oraz oświadczenie do celów rekrutacji zawierające 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MSPR w Sopocie 

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie wcześniej niż 
przed rokiem, 

 
oraz poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub przez notariusza 
kserokopie: 
-    prawo wykonywania zawodu 
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
- zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP 
- aktualnego badania profilaktycznego na stanowisko  pielęgniarki , 
- aktualnego orzeczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-

epidemiologicznych na stanowisku pielęgniarki, 
-    dokumenty poświadczające uzyskanie specjalizacji, kursów 

         -    kserokopia aktualnej polisy OC potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia 

                odpowiedzialności cywilnej w zakresie wymaganym przepisami w tym zakresie lub  
                oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia OC na okres obowiązywania umowy, a 
                polisę dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania 
                zadań,  

jeżeli dotyczy: : 

           - pozytywna opinia wydana przez bezpośredniego przełożonego/udzielającego 
             Zamówienia z okresu od 01.10.2019r. do 31.12.2019r.,w treści uwzględniająca: 
             Wykonywanie zawodu pielęgniarki z należytą starannością, zgodnie z zasadami  
             etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta; brak uzasadnionych skarg ze  
             strony pacjentów i współpracowników;  prawidłowe prowadzenie dokumentacji medyczne, 
            dbałość  o powierzony sprzęt medyczny , 

- zaświadczenie o co najmniej 3 letnim  stażu pracy  w zawodzie pielęgniarki,  
 

9.  W przypadku przyjęcia oferty umowa z Zamawiającym  zawarta będzie  :   
                            od dnia  17.02.2020 r do dnia 31.12.2020 r.   
10. Zamawiający zobowiązuje się nieodpłatnie do: 
           - zapewnienia   sprzętu    i   aparatury medycznej, 
           - udostępnienia pomieszczeń socjalnych w  SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia 
             Ratunkowego z P. w Sopocie na  czas pełnienia świadczeń. 
11. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte w umowie 
      pomiędzy Udzielającym zamówienia, a Przyjmującym zamówienie.  

 
12.W ramach wykonywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania się 

     kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia , oraz inne instytucje do tego 

   uprawnione, 

13.Warunkiem   podpisania umowy  jest  przedłożenie  przez  oferenta  kopii  polisy ubezpieczenia 
     OC pielęgniarki/ pielęgniarza systemu z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 50 000 euro. 
14.Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta   
     w Sopocie: wwwsopot.pl.,na stronie internetowej pogotowia ratunkowego 
     http://www.msprsopot.pl/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, tablicy ogłoszeń  
     Urzędu Miasta Sopotu 
15.Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert oferentów, którzy byli skazani 
     prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu lub otrzymali 
     negatywną ocenę jakości usług w Postępowaniu Konkursowym za pracę wykonywaną  
     w MSPR albo umowa  w w/w zakładzie została rozwiązana za wypowiedzeniem albo bez 
     wypowiedzenia  przez Pracodawcę/ Udzielającego zamówienia. 

http://www.msprsopot.pl/
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16.Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucenia ofert zawierających nieprawdziwe  
     informacje. 
 
17.Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi  
      kryteriami: 

 
 
Lp Wybrane kryteria oceny merytorycznej 

„Konkurs ofert  - Pielęgniarka POZ-NS” 

Wartość 
punktów 

 

1. Ocena jakości usług medycznych w zawodzie pielęgniarki świadczonych w Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie w okresie od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. (0-
30 pkt) tj. ocena: 

 wykonywania zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem 

praw pacjenta, brak uzasadnionych skarg ze strony pacjentów  i współpracowników - 10 pkt., 

 prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej , raportów i innej wewnętrznej dokumentacji 10 pkt., 

 dbałości o powierzony sprzęt medyczny  stanowiący własność opiniującego - 10 pkt. 

W przypadku braku pozytywnej oceny odnośnie którejkolwiek ze wskazanych powyżej kategorii w 
przedłożonej ocenie, za tę kategorię przyznaje się 0 punktów – łącznie można uzyskać maksymalnie 
30 pkt 

lub 
Ocena jakości usług świadczonych w zawodzie pielęgniarki  poza Miejską Stacją Pogotowia 
Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie w okresie od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. (0- 30 pkt)  
tzn. pozytywna opinia wydana przez  bezpośredniego przełożonego/udzielającego zamówienia za w/w 
okres w treści uwzględniająca: 

, 

 wykonywania zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem 
praw pacjenta, brak uzasadnionych skarg ze strony pacjentów i współpracowników - 10 pkt., 

 prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, raportów, wewnętrznej dokumentacji  - 10 pkt., 

 dbałości o powierzony sprzęt medyczny  stanowiący własność opiniującego - 10 pkt. 

W przypadku braku pozytywnej oceny odnośnie którejkolwiek ze wskazanych powyżej kategorii w 
przedłożonej ocenie, za tę kategorię przyznaje się 0 punktów – łącznie można uzyskać maksymalnie 
30 pkt 

 

do 30 
pkt 

2. Kwalifikacje: 
a. wykształcenie 

 wyższe medyczne (co najmniej licencjat z zakresu pielęgniarstwa)  – 10 pkt 
b. doświadczenie zawodowe 

 co najmniej 3-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zawodzie 
pielęgniarki – 5 pkt. 

 specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego – 10 pkt 

 kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne – 5 pkt. 

do  
30 pkt 

4. Dostępność (dyspozycyjność): 
a. pełna dyspozycyjność tj. zobowiązanie się w okresie trwania umowy do świadczenia usług pielęgniarki   

wyłącznie w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie– 10 pkt. 

b. zatrudnienie poza Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie (brak ww. 
zobowiązania) – 0 pkt. 

do 
10pkt 

5. Liczba oferowanych świadczeń (liczba godzin): 
a. ilość godzin co najmniej 120 w miesiącu –15pkt. 

b. Ilość godzin w weekendy (od 8:00  do 8:00  –co najmniej godz. 48 -15 pkt. 
 

do 
30pkt 

 
19.Po zakończeniu postępowania konkursowego, złożone oferty wraz z wszelkimi załączonymi 
     dokumentami nie podlegają zwrotowi. 
20.Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Konkurs ofert Pielęgniarka NOCH” 
     Wymagane jest aby dokumenty były kompletne ułożone w podanej kolejności w załączniku do 
     konkursu. Nie dopuszcza się oświadczeń o posiadaniu dokumentów bez przedłożenia ich kopii.  

 
21.Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.02.2020  o godz. 10.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego 
     Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w 
     Sopocie. 
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     Oferty należy składać osobiście w Dziale Kadr MSPR  w Sopocie ul. Bolesława Chrobrego 
     10 , do dnia 12.02.2020 r do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z napisem  
                         

„Konkurs ofert– pielęgniarka POZ-NS ”. 
 
 

      Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane jako przesyłka pocztowa lub fax, 
      niezależnie od daty nadania  będą odrzucone. 
 22. Rozstrzygnięcie   konkursu    nastąpi   dnia   13.02.2020 r. do godz. 14:00   w   siedzibie 

       MSPR  w Sopocie ul. Chrobrego 10  

23.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu  nastąpi dnia 14.02.2020roku i zostanie zamieszczone  
      na tablicy ogłoszeń w siedzibie MSPR w Sopocie do godz. 14;00 

 
24.Konkurs będzie uznany za ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca 
     odrzuceniu, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach 
     konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

 
25.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany terminu    rozstrzygnięcia 
     oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

 
26. Oferentowi przysługują środki odwoławcze w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej w w/w zakresie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


