
INFORMACJA DODATKOWA

do ogłoszenia o konkursie ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

1. Lekarz  przystępujący  do  konkursu  musi  złożyć  ofertę  według  udostępnionego  wzoru.
Wszystkie pola formularza oferty muszą być wypełnione. Oferta złożona na formularzu ze
skreśleniami, poprawkami lub innymi uwagami będzie odrzucana.

2. Odrzuceniu  będą  podlegały  oferty  z  proponowanymi  stawkami  za  godzinę  udzielenia
świadczenia  wyższymi niż podane poniżej:

Stanowisko

Dni
powszednie

tj.
poniedziałek
÷ piątek od
godz. 700 do

1500

Dni powszednie
tj. poniedziałek ÷
piątek od godz.

1500 do 700

Soboty

Niedziele,
święta i inne

dni ustawowo
wolne od pracy

Inne dni świąteczne
(1 stycznia,

pierwszy i drugi
dzień Świąt

Wielkanocnych,
24÷26 grudnia,

31 grudnia)

Młodszy
asystent

60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 65,00 zł

Asystent 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 65,00 zł

Starszy
asystent

60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 65,00 zł

Transport
Sanitarny „N”

70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł

Ambulatorium
pediatryczne
Kielce 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł

90,00 zł

Ambulatorium
Kielce 60,00 zł 70,00 zł 70,00 zł

76,00 zł

3.Do formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopia  wpisu  do  rejestru  indywidualnych  praktyk  lekarskich  /  indywidualnych
specjalistycznych  praktyk  lekarskich  /  grupowych  praktyk  lekarskich  w
Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej lub zaświadczenie informujące o złożeniu wniosku
o zarejestrowanie praktyki lekarskiej;

2) zaświadczenie o aktualności wpisu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące od terminu

         złożenia dokumentów;

3) kopie dyplomów posiadanych specjalizacji, ukończonych kursów i innych  

         dokumentów świadczących o kwalifikacjach zawodowych;

4) kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON;

5) kopia decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP-4).

6) kopia zaświadczenia o działalności gospodarczej,

7) kopia prawa wykonywania zawodu,

8) w razie rozpoczęcia specjalizacji kopia -„karty szkolenia specjalistycznego”.
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9) oświadczenie, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkodę 
wyrządzoną przy udzieleniu świadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. ( Nr 293, poz.1729 ) w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą.

4. Pod pojęciem świadczeń zdrowotnych należy rozumieć:

- realizację zgłoszeń wyjazdowych,
- realizację świadczeń ambulatoryjnych (zakres porad wynikający z zadań statutowych
Centrum).

5. Dni  i  godziny  udzielenia  świadczeń  ustalone  będą  przez  Świętokrzyskie  Centrum
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w miesięcznym harmonogramie.

6. Przy wyborze oferty komisja konkursowa będzie się kierowała:

a) posiadaną specjalizacją:
Pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń będą mieli: 
 lekarze  ratunkowi oraz lekarze  odbywający specjalizację  w dziedzinie  medycyny

ratunkowej,
 lekarze posiadający specjalizację co najmniej I stopnia w dziedzinie anestezjologii i

intensywnej terapii,  chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chorób wewnętrznych ,
pediatrii oraz neonatologii. 

 lekarze innych specjalizacji posiadający praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu
pierwszej pomocy medycznej, 

 lekarze aktualnie zatrudnieni w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego,

 lekarze oferujący świadczenia w dopołudniowych godzinach pracy w dni robocze.

b) dotychczasową współpracą,

c) propozycją zawarcia umowy na pełny okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipiec 2020  r.

7. Do konkursu mogą przystąpić lekarze posiadający aktualną umowę o pracę bądź umowę
zlecenie w ŚCRMiTS.
W momencie podpisania umowy będą oni zobowiązani do rozwiązania dotychczasowej
umowy w trybie porozumienia stron.

8. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 
zobowiązuje się do:
- zapewnienia stanowiska pracy wraz z wyposażeniem (zgodnie ze standardami),
- udostępnienia pomieszczeń socjalnych na czas wykonywania świadczeń.

9. W  czasie  otwarcia  ofert  możliwe  będzie  uzupełnienie  dokumentów,  stanowiących
załącznik do oferty.

10. Konkurs będzie ważny, jeśli wpłynie przynajmniej jedna oferta.

11. Oferentowi przysługuje protest oraz odwołanie zgodnie z art. 26 ustęp 4 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz.2190 z późn . zm.)

2


