Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zespołach ratownictwa medycznego Pogotowia
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE OD ŚWIADCZENIODAWCÓW i KRYTERIA OCENY
OFERT- LEKARZE
CZEŚĆ I. WARUNKI WYMAGANE OD ŚWIADCZENIODAWCÓW

A. Oferenci przystępujący do konkursu ofert winni spełniać następujące warunki:
1. Przedłożyć wszystkie dokumenty i oświadczenia, określone w § 8 i § 9 Regulaminu.
2. Spełniać określone wymagania:
1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu,
3) wykazywać znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania
tego zawodu,
3. Spełniać warunki:
1) posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej,
2) posiadać specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok
specjalizacji w dziedzinie:
- anestezjologii i intensywnej terapii,
- chorób wewnętrznych,
- chirurgii ogólnej,
- chirurgii dziecięcej,
- ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
- ortopedii i traumatologii,
- pediatrii.
3)
lub posiadać 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale
ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa
medycznego lub izbie przyjęć szpitala
4. Na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1 i 3, oferent
składa oświadczenie w ofercie.
5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2, oferent składa:
1) zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w zespole wyjazdowym,
2) zaświadczenie o posiadaniu aktualnego szczepienia WZW typu B.
6. Na potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w pkt 3 ppkt 1 i 2 oferent składa
posiadane dyplomy o ukończeniu studiów, dyplomy o posiadanych specjalizacjach, a w
przypadku ich trwania dokument, z którego będzie wynikać ukończenie co najmniej
drugiego roku specjalizacji.
7. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 3 ppkt 3 oferent składa
zaświadczenia lub oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszych Warunków
8. Złożyć oświadczenie o deklarowanym minimalnym czasie udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej, nie mniejszym niż 16 godz. w każdym miesiącu.
B. Oferenci deklarujący dodatkowo wykonywanie obowiązków konsultanta zespołów
ratownictwa medycznego winni spełniać następujące warunki:
1) posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub
2) posiadać specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie:
- anestezjologii i intensywnej terapii,
- chirurgii ogólnej,
- ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
- ortopedii i traumatologii,
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chirurgii dziecięcej,
chorób wewnętrznych,
pediatrii.
3) posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w zespole ratownictwa medycznego.
4) uzyskać pozytywną opinie z-cy dyrektora ds. medycznych Pogotowia, wydaną na
wniosek komisji konkursowej
-

C. Oferenci deklarujący dodatkowo dyżury pod telefonem winni złożyć oświadczenie
o deklarowanym minimalnym czasie pełnienia dyżuru pod telefonem, nie mniejszym niż :
1) 8 godz. w każdym miesiącu, za pełnienie dyżuru w dni powszednie
od 7 :00 do 15 : 00 (od poniedziałku do piątku),
2) 16 godz. w każdym miesiącu, za pełnienie dyżuru w dni powszednie
od 15 :00 do 7 : 00 (od poniedziałku do piątku)
3) 24 godz. za pełnienie dyżuru w sobotę, niedzielę i święta.
D. Pogotowie oczekuje stawek nie wyższych, niż:
1) za świadczenia udzielane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 7-mej do 15-tej:
a) za 1 godzinę świadczeń 70,00 zł brutto dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty
w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarzy spełniających warunki lekarza
systemu z art.57 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
( t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1868 z późn. zm.), dalej zwanej „Ustawa PRM”.
b) za 1 godzinę świadczeń 65,00 zł brutto dla lekarzy spełniających warunki lekarza
systemu, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 Ustawy PRM.
2) za świadczenia udzielane w dni powszednie w godzinach od 15-tej do 7-mej dnia
następnego oraz za świadczenia udzielane w soboty, niedziele i święta:
za 1 godzinę świadczeń 55,00 zł. brutto.
3) za wykonywanie obowiązków konsultanta (dotyczy lekarzy systemu):
a) za cały dyżur (w godz. 15:00 do 7:00 rano dnia następnego) w dni powszednie
(od poniedziałku do piątku) – 100,00 zł brutto,
b) za cały dyżur (w godz. 7:00 do 7:00 rano dnia następnego) w soboty, niedziele
i święta – 150,00 zł brutto.
4) za pełnienie dyżurów pod telefonem :
a) za 1 godz. pełnienia dyżuru w dni powszednie od 7:00 do 15:00
(od poniedziałku do piątku), brutto 18,00 zł. dla lekarz posiadających tytuł
specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarz spełniający warunki
lekarza systemu art. 57 ust.1 pkt 1 Ustawy PRM,
b) za 1 godz. pełnienia dyżuru w dni powszednie od 15 :00 do 7 : 00 (od poniedziałku
do piątku), oraz za 1 godz. pełnienia dyżuru w sobotę, niedzielę i święta brutto
14,00 zł.
E. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków.
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CZĘŚĆ II. KRYTERIA OCENY OFERT

1.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona punktacja
z zastosowaniem kryteriów wymienionych w poniższej tabeli, z tym że punktacja
w ramach kryterium posiadania specjalizacji (część A) nie podlega sumowaniu.
Kryteria oceny

Ilość pkt

A. Posiadanie specjalizacji - stan na dzień 14.03. 2017 r.
lekarze systemu posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie
medycyny ratunkowej

85

lekarze systemu, którzy ukończyli co najmniej drugi rok
specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej

60

lekarze systemu posiadający specjalizację tytułu
specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej
terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii
dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
ortopedii i traumatologii lub pediatrii.
40

lekarze systemu, którzy ukończyli co najmniej drugi rok
specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej
terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii
dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
ortopedii i traumatologii lub pediatrii.
20
lekarze posiadający 3000 godz. w wykonywaniu zawodu
lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole
ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala oraz
złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny
ratunkowej.
10
B. Dyspozycyjność w dni powszednie w godz. od 7 do 15
za każdy dyżur powyżej 5 w miesiącu
Max. ilość punktów do osiągnięcia (A+B)= 100

15

2. W przypadku większej liczby ofert niż potrzeby Pogotowia oraz w razie, gdy więcej

niż jedna oferta uzyska taką samą ilość punktów z zastosowaniem kryteriów
wymienionych w pkt. 1, Pogotowie zastrzega sobie prawo wyboru w pierwszej
kolejności ofert oferentów, którzy:
1) zaoferowali najniższą cenę,
a w następnej kolejności ofert oferentów, którzy:
2) w dniu ogłoszenia konkursu byli zatrudnieni w Pogotowiu lub wykonywali
świadczenia na podstawie umowy cywilno- prawnej i
3) co do których opinia wydana przez Z-ce Dyrektora ds. Medycznych Pogotowia
wydana na wniosek komisji konkursowej, jest pozytywna.
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