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Szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu ofert o udzielanie zamówień  

na świadczenia zdrowotne przez ratowników medycznych – kierowców i kierowców  

w Nocnej Wyjazdowej Opiece Zdrowotnej i Zespole Transportu Medycznego  

na terenie działania: 

SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie 

 

 

 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych 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 (Dz. U. 2018 r. poz. 2190), 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.2018.poz. 1510 z późn.zm.) 

2. Oferent musi spełniać następujące warunki: 

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  CEIDG, 

b) dyplom uzyskania tytułu zawodowego: ratownik medyczny, 

c) Posiadanie prawa jazdy kat B oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego dla kat B  

d) co najmniej półroczny staż na stanowisku ratownika medycznego - kierowcy w zespole  wyjazdowym, 

e) co najmniej półroczny staż na stanowisku kierowcy  pojazdu uprzywilejowanego,  

3. Pod pojęciem udzielania świadczeń zdrowotnych w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z 

Przychodnią w Sopocie u (dalej MSPR) należy rozumieć szczegółowy zakres obowiązków związanych z 

wykonywaniem transportu medycznego chorych oraz jako ratownik medyczny – kierowca w Nocnej 

Opiece Chorych. 

Oferent posiadający zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zobowiązany będzie 

również do: 

a) przygotowywania ambulansu medycznego (m.in. dbania o czystość w przedziale medycznym), 

b) prowadzenia ambulansu  medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo 

o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2018. poz. 1990 na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 

oraz prowadzenia dokumentacji związanej z eksploatacją pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

m.in. prowadzenia karty drogowej, dbania o zewnętrzną czystość ambulansu i przedziału kierowcy) 

c) sprawdzania stanu technicznego i przygotowania sprzętu medycznego. 

4. Ilość umów do zakontraktowania w Zespole Transportu Medycznego: 7 

                                                        w zespole Nocnej Wyjazdowej Opiece Zdrowotnej: 8 
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5. 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. 

6. Maksymalna stawka należności za jedną godzinę świadczenia usług w transporcie medycznym i nocnej 

wyjazdowej opiece chorych akceptowana przez  Udzielającego Zamówienia wynosi: 

a) 25,00 złotych za jedną godzinę w zespole transportu medycznego, 

b) 27,00 złotych za jedną godzinę w zespole nocnej wyjazdowej opiece zdrowotnej  

7. 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, 

- przebieg pracy zawodowej (CV) oraz oświadczenie do celów rekrutacji zawierające zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez MSPR w Sopocie 

- oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 2) 

- oświadczenie posiadania na koszt własny OC (załącznik nr 3) 

oraz poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub przez notariusza kserokopie: 

- dyplomu ratownika medycznego, 

- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

- aktualnego badania profilaktycznego (art. 304¹ Kodeksu pracy w związku z art. 211 pkt. 5 K.p.) na 

stanowisku ratownika medycznego – kierowcy lub ratownika medycznego , 

- aktualnego orzeczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych 

na stanowisku ratownika medycznego, 

- aktualnego szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami lub  

zaświadczenie ze szkolenia okresowego BHP z programem tożsamym z IV Ramowym programem 

szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami z Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), 

jeżeli dotyczy: : 

- kserokopia aktualnego zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz prawa jazdy, 

- pozytywna opinia wydana przez bezpośredniego przełożonego/udzielającego zamówienia z okresu od 

01.01.2021 r. do 30.04.2021 r., w treści uwzględniającą: wykonywanie zawodu ratownika medycznego 

z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta; brak 

uzasadnionych skarg ze strony pacjentów i współpracowników;  prawidłowe prowadzenie dokumentacji 

medycznej oraz kart drogowych kierowcy; dbałość o stan powierzonego pojazdu uprzywilejowanego 
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stanowiącego własność opiniującego; umiejętność kierowania pojazdem uprzywilejowanym (bez kolizji 

i uwag ze strony opiniującego), 

- zaświadczenie o co najmniej półrocznym stażu pracy  w zawodzie ratownika medycznego - kierowcy w 

zespołach wyjazdowych oraz/lub o co najmniej rocznym stażu pracy w kierowaniu pojazdem 

uprzywilejowanym , 

- kserokopia aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierowcy za szkody w karetkach  

8. W przypadku przyjęcia oferty umowa z Zamawiającym  zawarta będzie od dnia 01.08.2021 r.                            

do dnia 31.12.2023 r.  

9. Zamawiający zobowiązuje się nieodpłatnie do: 

- zapewnienia  ambulansu  medycznego, sprzętu    

- udostępnienia pomieszczeń socjalnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie na czas pełnienia 

świadczeń. 

10. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte w umowie pomiędzy 

Udzielającym zamówienia, a Przyjmującym zamówienie.  

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

przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  

12. Warunkiem podpisania umowy  jest  przedłożenie  przez  oferenta  kopii  polisy ubezpieczenia OC 

ratownika medycznego z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 50 000 euro. 

13. Ogłoszenie o konkursie zamiesza 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 

14. 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. 

15. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucenia ofert zawierających nieprawdziwe informacje. 

16. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: 

17. Umowa zostanie zawarta z osobami z największą liczbą uzyskanych punktów, w przypadku 

przekroczenia limitu osób z którymi zamawiający przewiduje zawarcie umów oraz uzyskanie przez 

oferentów takiej samej ilości punktów do wyłonienia najkorzystniejszej oferty zostaną uwzględnione 

następujące kryteria (wykształcenie , staż pracy, ilość proponowanych godzin świadczenia usług) 

 

http://www.msprsopot.pl/
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Lp Wybrane kryteria oceny merytorycznej 

„Konkurs ofert – ratownik medyczny - kierowca pełniący obowiązki kierowcy pojazdu 

uprzywilejowanego” 

Wartość 

punktów 

1. Ocena jakości usług świadczonych w zawodzie ratownika medycznego – kierowcy, kierowcy poza Miejską 

Stacją Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021r. (0- 30 

pkt)  

tzn. pozytywna opinia wydana przez  bezpośredniego przełożonego/udzielającego zamówienia za w/w okres w 

treści uwzględniająca: 

• umiejętności kierowania pojazdem uprzywilejowanym (bez kolizji i uwag ze strony opiniującego) – 5 

pkt.,  

• prawidłowego prowadzenia  kart drogowych kierowcy  - 5 pkt, 

• dbałości o stan powierzonego pojazdu uprzywilejowanego stanowiącego własność opiniującego - 5 pkt., 

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

praw pacjenta, brak uzasadnionych skarg ze strony pacjentów i współpracowników - 5 pkt., 

• prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej - 5 pkt., 

• dbałości o powierzony sprzęt medyczny  stanowiący własność opiniującego - 5 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 

• dyplom ratownika medycznego-  10 pkt 

b. doświadczenie zawodowe 

• co najmniej półroczne doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole wyjazdowym – 

15 pkt. 

• staż pracy w zawodzie ratownika medycznego – kierowcy w zespołach wyjazdowych   w Miejskiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie - co najmniej 1 rok potwierdzone 

zaświadczeniem – 5 pkt. 

 

do  

30 pkt 

3. Kompleksowość (dodatkowe umiejętności): 

a. uprawnienia i doświadczenie, co najmniej 2 lata  pracy  jako kierowca pojazdów uprzywilejowanych 

zespołów transportu medycznego  potwierdzone zaświadczeniem  – 15 pkt. 

b. zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym: 

• zakres zezwolenia, kat. B – 5 pkt., 

do  

15 pkt 

4. Dostępność (dyspozycyjność): 

a. pełna dyspozycyjność tj. zobowiązanie się w okresie trwania umowy do świadczenia usług ratownika 

medycznego wyłącznie w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie– 5 pkt. 

b. zatrudnienie poza Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie (brak ww. 

zobowiązania) – 0 pkt. 

do 5pkt 

5. Liczba oferowanych świadczeń (liczba godzin): 

a. ilość godzin co najmniej 100 godz. w miesiącu – 5pkt. 

b. Ilość godzin od poniedziałku do piątku od 8 do 18:00 –co najmniej 40 -15 pkt. 

do 

20pkt 

 
18. Po zakończeniu postępowania konkursowego, złożone oferty wraz z wszelkimi załączonymi 

dokumentami nie podlegają zwrotowi. 

19. Oferty należy składać osobiście w Dziale Kadr MSPR w Sopocie ul . Bolesława Chrobrego 10,                        

do dnia 21.07.2021 r. do godziny 14:00 w  zamkniętych kopertach z napisem : 

        „Konkurs ofert – Ratownik medyczny – kierowca Transport medyczny  ” 

        „Konkurs ofert – Ratownik medyczny – kierowca POZ-NS  ” 

 

20. Wymagane jest aby dokumenty były kompletne ułożone  zgodnie z załącznikiem do oferty. Nie dopuszcza 

się oświadczeń o posiadaniu dokumentów bez przedłożenia ich kopii.  
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21. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.07.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego  Zespołu 

Zakładów Miejskiej Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Oferty 

złożone po wyznaczonym terminie lub nadane jako przesyłka pocztowa lub fax niezależnie od daty 

nadania będą odrzucone. 

22. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 23.07.2021 r. do godz. 14:00 w siedzibie MSPR w Sopocie                      

ul. Chrobrego 10.  

23. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi dnia 23.07.2021 r. do godz. 14:00 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 2011 r. o 

działalności leczniczej w w/w zakresie.  

 

 

 

 

 

 

 


