
 

 
 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE 
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

Dziecięcy Szpital Kliniczny 

Dział Spraw Pracowniczych i Płac 

 
 

Załącznik nr 1 do Szczególnych Warunków Konkursu Ofert 
 

 

OGŁOSZENIE 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2022 z dnia 10 maja 2022 r. Dyrektor UCK WUM ogłasza konkurs ofert  
na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów DSK UCK WUM oraz 
zaprasza do składania ofert w następujących zakresach: 
 
 
Zakres 1. Pełnienie dyżurów medycznych  w SOR; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

1) Dostępność. 

Prognozowane zapotrzebowanie: 

1. Lekarz - dyżur z zakresu medycyny ratunkowej - 160 godzin miesięcznie w ramach wszystkich 

złożonych ofert. 

2. Lekarz  - dyżur z zakresu pediatrii - 320 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

3. Lekarz -  dyżur z zakresu chirurgii - 320 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  

z zapotrzebowaniem Udzielającego Zamówienia.  

2) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby wypracowanych godzin w 
ciągu miesiąca przez stawkę brutto za jedną godzinę. 
 

3) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. posiadał specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej albo ukończony co najmniej drugi rok 
specjalizacji w tej dziedzinie; 

2. posiadał specjalizację w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji; 
3. posiadał specjalizacje w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji;  
4. posiadał 1 roczne doświadczenie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom pediatrycznym; 
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5. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Zakres 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie chirurgii ogólnej – ambulatorium  
„po  SOR”; 
 
Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

1) Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie:  ilość udzielanych świadczeń oraz terminy udzielania świadczeń 

zdrowotnych ustalane są zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

2) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu miesiąca przez stawkę godzinową brutto. 
 

3) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
2. posiadał specjalizację w zakresie chirurgii dziecięcej; 
3. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza. 

 

Zakres 3. Pełnienie dyżurów medycznych  w zakresie pediatrii w Klinice Chorób Zakaźnych i Pediatrii; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

1) Dostępność. 

Prognozowane zapotrzebowanie: 

Lekarz - dyżur z zakresu pediatrii - 200 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie z 

zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

2) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby wypracowanych godzin w 
ciągu miesiąca przez stawkę brutto za jedną godzinę. 
 

3) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. posiadał specjalizację w dziedzinie pediatrii; 
2. posiadał 1 roczne doświadczenie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom pediatrycznym; 
3. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
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4. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza. 
 
 

Zakres 4.Pełnienie dyżurów medycznych w zakresie pediatrii w Klinice Położnictwa, Perinatologii i 

Ginekologii; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

1) Dostępność. 

Prognozowane zapotrzebowanie: 

Pełnienie dyżurów medycznych  - 200 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert; 

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  

z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

2) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu miesiąca przez stawkę godzinową brutto; 
 

3) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
2. posiadał specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub w trakcie specjalizacji; lub 
3. posiadał specjalizację w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji; 
4. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza. 

 

Zakres 5 . Udzielanie świadczeń w zakresie neurologii dziecięcej; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

4) Dostępność. 

Prognozowane zapotrzebowanie: 

1. Pełnienie dyżurów medycznych  - 320 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert; 

2. Udzielanie porad w Poradni Neurologicznej – zgodnie z ilością zakontraktowaną w ramach umowy  

z NFZ.  

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  

z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

5) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
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wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako: 
1.  iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu miesiąca przez stawkę 

godzinową brutto; 
2. Iloczyn udokumentowanej liczby punktów udzielonych świadczeń w ciągu miesiąca przez stawkę 

godzinową brutto; 
 

6) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
2. posiadał specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji; lub 
3. posiadał specjalizację w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji; 
4. posiadał 2 letnie doświadczenie w oddziale o profilu neurologii dziecięcej; 
5. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza. 

 

Zakres 6. Konsultacje neurologopedyczne w Klinice Neurologii Dziecięcej i Pediatrii; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

1) Dostępność. 

Prognozowane zapotrzebowanie  - 30 konsultacji miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

Ostateczna ilość konsultacji oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

2) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby konsultacji 
udzielanych świadczeń w ciągu miesiąca przez stawkę za jedną konsultację brutto. 
 

3) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
2. posiadał uprawnienia w zakresie neurologopedii 
3. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie. 

 
 

Zakres 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii interwencyjnej; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

Dostępność. 

Prognozowane zapotrzebowanie  - 200 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.  

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  

z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  
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1) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu miesiąca przez stawkę godzinową brutto. 
 

2) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. posiadał specjalizację w dziedzinie kardiologii dziecięcej;  
2. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
3. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza. 

 

Zakres 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

Dostępność. 

Prognozowane zapotrzebowanie  - 160 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.  

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  

z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

3) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu miesiąca przez stawkę godzinową brutto. 
 

4) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. posiadał specjalizację w dziedzinie kardiochirurgii lub w trakcie specjalizacji;  
2. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
3. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza. 

 

Zakres 9.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

Dostępność. 
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Prognozowane zapotrzebowanie  - 30 konsultacji miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert.  

Ilość oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów oraz konsultacji ustalane są 

zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

5) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako: 

1. iloczyn udokumentowanej liczby konsultacji  w ciągu miesiąca przez stawkę za jedną konsultację 
brutto. 

2. % wartości udokumentowanych i rozliczonych zabiegów zgodnie z wyceną w katalogu JGP  
(po odjęciu kosztów materiałów wszczepianych). 

 
6) Wymagania. 

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. posiadał specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej; lub  
2. posiadał specjalizację w dziedzinie urologii; 
3. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
4. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza. 

 

Zakres 10. Konsultacje w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii w Klinice Położnictwa, 

Perinatologii i Ginekologii; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

Udzielający zamówienia zastrzega, że konsultacje będą obejmowały również wykonywanie 
badań echokardiograficznych na potrzebę konsultacji w zakresie kardiologii. 
 

4) Dostępność. 

Prognozowane zapotrzebowanie  - 10 konsultacji miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

Ostateczna ilość konsultacji oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

5) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby konsultacji 
udzielanych świadczeń w ciągu miesiąca przez stawkę za jedną konsultację brutto. 
 

6) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
2. posiadał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych; lub 
3. posiadał specjalizację w zakresie kardiologii. 
4. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza. 
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Zakres 11. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Pneumonologii, Alergologii i Wieku Dziecięcego i 

Pediatrii, w tym w Pracowni Polisomnografii; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

1) Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie  - ilość badań oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane 

są zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

2) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako: 
1. iloczyn udokumentowanej ilości badań w zakresie polisomnografii w ciągu miesiąca przez stawkę za 
jedno badanie brutto.  
2. iloczyn udokumentowanej liczby godzin dyżurów medycznych w ciągu doby przez stawkę za jedną 
godzinę brutto. 
 

3) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
2. posiadał 1 roczne doświadczenie w wykonywaniu badań. 
3. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza. 

 

Zakres 12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych technika radiologii i elektroradiologii w Pracowni 

Polisomnografii Kliniki Pneumonologii, Alergologii i Wieku Dziecięcego i Pediatrii; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

4) Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie  - ilość badań oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane 

są zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

5) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin w ciągu miesiąca 
przez stawkę za jedną godzinę brutto. 
 

6) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

4. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
5. posiadał 1 roczne doświadczenie w wykonywaniu badań. 
6. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie technika radiologii  i  elektroradiologii. 
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Zakres 13. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rynomanometrycznych; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

7) Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie  - 30 badań miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

Ostateczna ilość badań oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  

z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

8) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby udzielanych świadczeń w 
ciągu doby przez stawkę za jedno badanie brutto. 
 

9) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

7. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
8. posiadał 1 roczne doświadczenie w wykonywaniu badań. 

 

Zakres 14. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie perfuzji; 

 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie – 160 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  

z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

1) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto. 
 

2) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. Udzielał świadczeń zdrowotnych w szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie perfuzji; 
3. posiadał minimum 3 letnie doświadczenie w zawodzie perfuzjonisty. 
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Zakres 15. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań technika audiologii; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

1) Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie  - ilość oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są 

zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

2) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby udzielanych świadczeń w 
ciągu doby przez stawkę za jedną godzinę brutto. 
 

3) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. Posiadał dyplom magistra logopedy audiofonologa; 
2. Posiadanie certyfikatu providera Neuroflow z dostępem do platformy diagnostycznej centralnych 

zaburzeń słuchu; 
3. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
4. posiadał 1 roczne doświadczenie w wykonywaniu badań. 

 

Zakres 16. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w Klinice Neonatologii; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

1) Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie  - 70 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

Ostateczna ilość oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  

z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

2) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin w ciągu doby przez 
stawkę za jedną godzinę brutto. 
 

3) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. Posiadał dyplom magistra rehabilitacji; 
2. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
3. posiadał 2 letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń. 
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Zakres 17. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Klinice Neonatologii; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

Dostępność. 

Prognozowane zapotrzebowanie  - Ilość oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych a w 

szczególności zabiegów w zakresie wewnątrzgałkowej iniekcji leku u noworodków przedwcześnie 

urodzonych oraz badań ambulatoryjnych w Poradni Neonatologii  ustalane są zgodnie z 

zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

1) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako: 

1. iloczyn udokumentowanej liczby badań w ciągu miesiąca przez stawkę za jedno badanie brutto. 
2. iloczyn udokumentowanych i rozliczonych zabiegów oraz stawki za jeden zabieg.  

 
2) Wymagania. 

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. posiadał specjalizację w dziedzinie okulistyki;  
2. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
3. posiadał 5 letnie doświadczenie w zawodzie lekarza. 

 
 
 
Zakres 18. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w SOR; 

 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

1) Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie - 320 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych 

ofert. 

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  

z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

2) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto. 
 

3) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. Udzielał świadczeń zdrowotnych w szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
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2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich; 
3. Posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie 

pielęgniarstwa ratunkowego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w 
szczególności kurs kwalifikacyjny lub specjalizację lub w trakcie specjalizacji; 

4. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent 
zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi maksymalnie w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia podpisania umowy; 

5. posiadał minimum 1 letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki w SOR lub Izbie Przyjęć szpitala. 

 
 

Zakres 19. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa 

medycznego w SOR; 

 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

3) Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie - 640 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych 

ofert. 

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  

z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

4) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto. 
 

5) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. Udzielał świadczeń zdrowotnych w szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa 

medycznego tj. ukończona szkołą wyższa na kierunku ratownictwa medyczne  lub dyplom potwierdzający 
uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego;; 

3. posiadał aktualną Kartę Doskonalenia Zawodowego Ratowników Medycznych;  
4. Posiadał kursy doskonalące, w tym certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC European 

Resuscytation Counil); 
5. posiadał minimum 1 letnie doświadczenie w zawodzie ratownika w SOR lub Izbie Przyjęć szpitala. 

 
 
 

Zakres 20. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa  

w niżej wskazanych oddziałach DSK UCK WUM 

ODDZIALE KLINICZNYM ONKOLOGII, HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ, TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ I 

PEDIATRII  
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ODDZIALE KLINICZNYM KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII 

ODDZIALE KLINICZNYM NEUROLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII 

ODDZIALE KLINICZNYM GASTROENTEROLOGII ŻYWIENIA DZIECI I PEDIATRII 

ODDZIALE KLINICZNYM PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII WIEKU DZIECIĘCEGO I PEDIATRII 

ODDZIALE KLINICZNYM PEDIATRII 

ODDZIAŁ KLINICZNY OTOLARYNGOLOGII I PEDIATRII 

ODDZIALE KLINICZNYM NEUROCHIRURGII Z PODODDZIALĘM TRAUMATOLGII NARZĄDU RUCHU  

ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII DZIECIĘCEJ, UROLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII 

ODDZIALE KLINICZNYM KARDIOCHIRURGII DZIECIĘCEJ 

 
Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

1) Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie - 4960 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych 

ofert. 

Ostateczna ilość godzin oraz terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są zgodnie  

z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.  

2) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto. 
 

3) Wymagania. 
Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich. 

3. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi 

maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 
 
Zakres 21. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM 

NEONATOLOGII – INTENSYWNA TERAPIA NOWORODKA; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

1) Dostępność.  
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Prognozowane zapotrzebowanie -  480 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

2) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto. 
 

3) Wymagania.  

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki 

3. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne 

4. ukończył kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                                               

i intensywnej opieki lub  jest w trakcie realizacji kursu specjalizacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ukończył kurs specjalizacyjny  w 

dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub  jest w trakcie realizacji kursu specjalizacyjnego 

w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub ukończył kurs kwalifikacyjny  w zakresie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  lub jest  w trakcie realizacji kursu w 

zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  

5. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi 

maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. 

6.  posiadał uprawnienia do wykonywania szczepień noworodków nabyte zgodnie                                             

z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych 

uprawnień do szczepienia noworodków w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 
 
Zakres 22. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w ODDZIALE KLINICZNYM 

NEONATOLOGII – PATOLOGIA NOWORODKA; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

4) Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie -  1440 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

5) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto. 
 

6) Wymagania.  

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 
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1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki 

3. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne 

4. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi 

maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. posiadał uprawnienia do wykonywania szczepień noworodków nabyte zgodnie                                            

z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych 

uprawnień do szczepienia noworodków w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 
 
 
 
Zakres 23. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Poradni Neonatologicznej; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

7) Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie -  minimum 16 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

8) Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto. 
 

9) Wymagania.  

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki 

3. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne 

4. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi 

maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. posiadał uprawnienia do wykonywania szczepień noworodków nabyte zgodnie                                            

z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych 

uprawnień do szczepienia noworodków w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 
 
 
 
 
 

Zakres 24. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa anestezjologicznego 
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1) w ODDZIALE KLINICZNYM POŁOZNICTWA PERINATOLOGII  I GINEKOLOGII; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie -  428 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto. 
 

Wymagania.  

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki 

3. ukończył kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                                               

i intensywnej opieki lub  jest w trakcie realizacji kursu specjalizacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ukończył kurs kwalifikacyjny  w 

zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  lub jest  w trakcie realizacji 

kursu w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  

4. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi 

maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

 

2) w ODDZIALE KLINICZNYM ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ OPIEKI I OPIEKI 

POOPERACYJNEJ – PODODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII; 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie -  640 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto. 
 

Wymagania.  

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  
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2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki 

3. ukończył kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                                               

i intensywnej opieki lub  jest w trakcie realizacji kursu specjalizacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ukończył kurs kwalifikacyjny  w 

zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  lub jest  w trakcie realizacji 

kursu w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  

4. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi 

maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

 

3) w ODDZIALE KLINICZNYM ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ OPIEKI I OPIEKI 

POOPERACYJNEJ – PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, PODODDZIAŁ OPIEKI 

POOPERACYJNEJ; 

 

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie -  3200 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto. 
 

Wymagania.  

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki 

3. ukończył kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego                                               

i intensywnej opieki lub  jest w trakcie realizacji kursu specjalizacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ukończył kurs kwalifikacyjny  w 

zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  lub jest  w trakcie realizacji 

kursu w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  

4. posiadał uprawnienia do przetaczania krwi nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia nabytych uprawnień do przetaczania krwi 

maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

 

4) w BLOKU OPERACYJNYM – ENDOSKOPIA. 
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Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 czerwca 2022 r.  – do 30 września 2024 r. 

Dostępność.  

Prognozowane zapotrzebowanie -  320 godzin miesięcznie w ramach wszystkich złożonych ofert. 

Cena. 

Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne, obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych 
świadczeń w ciągu doby przez stawkę godzinową brutto. 
 

Wymagania.  

Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 

1. udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

2. posiadał kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki przy 

udzielaniu świadczeń z zakresu endoskopii 

 

 

Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie, 
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, sztuki i etyki zawodu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz postanowieniami umowy; 

2. Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby: 
a) udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

16 grudnia 2016 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i 
intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 

b) prowadził rejestr przyjmowanych pacjentów według wymogów prawnych dla  prowadzenia 
dokumentacji medycznej oraz rozliczeniowej z Narodowym Funduszem Zdrowia; 

c) przestrzegał przy wykonywaniu świadczeń zasad wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych, 

d) w zakresie objętym umową poddał się kontroli NFZ. 
 

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć do dnia 23.05.2022 r. do godziny 11:50 w Kancelarii DSK , poziom O. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2022 r. o godzinie 12:00 w budynku DSK, poziom 0, pokój Pielęgniarki 
Naczelnej DSK. 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert  
w poszczególnych zakresach oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 
 

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej UCK WUM kariera 
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Kontakt:  

Magdalena Barbachowska  tel. 22 317- 97- 79   

Agnieszka  Jaworska tel. 22 317-91-37 

Izabela Protasiuk tel. 22 317 - 98 - 34 


