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Załącznik nr 1 - Warunki udziału w Konkursie
W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący Zamówienie, którzy
spełniają łącznie następujące warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie
oferty):
a. Są podmiotami wymienionymi w art. 26 ust 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej ( Dz.U.2011.112.654.)
b. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze, posiadają
nadany numer REGON i NIP,
c. Posiada aktualne ubezpieczenie OC, o którym mowa w art. 25 ust.1 punkt 1 ustawy o
działalności leczniczej ( DZ. U. 112.654.2011)
d. Oraz:
1. W zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
trzech lekarzy
specjalistów w dziedzinie transplantologii klinicznej na Oddziale Hematologii i
Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, wraz z pełnieniem dyżurów
medycznych:
a. Posiadają tytuły specjalistów w dziedzinie transplantologii klinicznej oraz tytuły
specjalistów w dziedzinie hematologii,
b. Zadeklarują gotowość do pełnienia dyżurów medycznych zgodnie z harmonogramem
ustalonym z Ordynatorem,
c. Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie
medycyny
d. Posiadają co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na oddziale hematologii
i na oddziale transplantacji,
2. W zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych, Przez 8 lekarzy specjalistów w
dziedzinie hematologii na Oddziale Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu
Krwiotwórczego, wraz z pełnieniem dyżurów medycznych:
a. Posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie hematologii oraz co najmniej pięcioletnie
doświadczenie w pracy na oddziale hematologii i chorób rozrostowych układu
krwiotwórczego
b. Posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na Oddziale Hematologii i
Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego,
c. Zadeklarują gotowość pełnienie dyżurów medycznych zgodnie z potrzebami
Udzielającego Zamówienie,
d. Zadeklarują gotowość współpracy z Bankiem Komórek Macierzystych.
e. Zadeklarują gotowość udzielania porad ambulatoryjnych.
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3. W zakresie świadczeń zdrowotny udzielanych Przez lekarza specjalistę w
dziedzinie hematologii w ramach poradni hematologicznej oraz poradni
transplantacji szpiku:
a. Posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie hematologii,
b. Posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń
ambulatoryjnych w poradni hematologicznej oraz poradni transplantacji szpiku.
c. Zadeklarują wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w
wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi, również w godzinach
popołudniowych, zgodnie z wymaganiami umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
d. Zadeklarują gotowość udzielania świadczeń przez nie mniej niż 160 godzin w
miesiącu.

4. W zakresie świadczeń zdrowotny udzielanych przez trzech lekarzy specjalistów
w dziedzinie chorób wewnętrznych będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie
hematologii na Oddziale Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu
Krwiotwórczego, wraz z pełnieniem dyżurów medycznych:
a. Posiadają tytuły specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz są w trakcie
specjalizacji w dziedzinie hematologii,
b. Posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na Oddziale Hematologii i
Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego,
c. Zadeklarują pełnienie dyżurów medycznych, zgodnie z potrzebami Udzielającego
zamówienie,
d. Zadeklarują współprace z bankiem Komórek Macierzystych w zakresie
niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
5. W zakresie świadczeń zdrowotny udzielanych przez czterech lekarzy
specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii na Oddziale Kardiochirurgii oraz na
Bloku Operacyjnym Kardiochirurgii. wraz z pełnieniem dyżurów medycznych
oraz pozostawaniem w gotowości do wykonywania świadczeń zdrowotnych:
a. Posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii,
b. Posiadają co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w samodzielnym
wykonywaniu zabiegów na bloku operacyjnym oddziału kardiochirurgii lub
brali udział przynajmniej w 10 zabiegach przeszczepiania serca,
c. Zadeklarują pełnienie nie mniej niż 3 dyżurów medycznych w ciągu miesiąca,
w tym co najmniej 1 dyżuru w dni wolne od pracy lub zgodnie z potrzebami
Udzielającego Zamówienie, lub nie mniej niż 4 dyżurów w dni powszednie.
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d. Zadeklarują pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych
przez nie mniej niż 7 dni w miesiącu lub zgodnie z potrzebami Udzielającego
Zamówienie,
e. Zadeklarują gotowość uczestnictwa w nie mniej niż 20 zabiegach w miesiącu.
f.

Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk
medycznych w zakresie medycyny,

6. W zakresie świadczeń zdrowotny udzielanych przez trzech perfuzjonistów na
Bloku Operacyjnym Oddziału Kardiochirurgii:
a. Posiadają co najmniej średnie wykształcenie medyczne oraz odpowiednie
przeszkolenie potwierdzone dyplomem perfuzjonisty w kardiochirurgii.
b. Zadeklarują wykonywane świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8,00 do 15,00 lub do zakończenia ostatniego planowego zabiegu oraz
c. Zadeklarują pozostawanie w gotowości do wykonywania świadczeń
medycznych w dni powszednie w godzinach od 18,00 do 8,00 dnia
następnego oraz przez 24 godziny w niedziele i święta oraz w dni wolne w
Szpitalu od pracy, zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienie,
7. W zakresie świadczeń zdrowotny udzielanych przez pielęgniarkę na Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy ul. Szamarzewskiego 84 posiadającą co
najmniej 5 letni staż pracy wyłącznie na oddziałach anestezjologii i intensywnej
terapii oraz wyższe wykształcenie pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny w
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego,
a. Posiadają co najmniej tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,
b. Posiadają dokument potwierdzający ukończenie kursu kwalifikacyjnego w
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
c. Posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy wyłącznie na
oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii,
d. Zadeklarują wykonywanie zamówienia przez nie mniej niż 144 godzin w
miesiącu,
8. W zakresie świadczeń zdrowotny udzielanych przez pielęgniarkę na Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy ul. Szamarzewskiego 84 posiadająca co
najmniej trzyletni staż pracy wyłącznie na oddziałach anestezjologii i intensywnej
terapii, tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz kurs kwalifikacyjny w
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki:
a. Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
b. Posiadają dokument potwierdzający ukończenie kursu kwalifikacyjnego w
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
c. Posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy wyłącznie na
oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii,
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d. Zadeklarują wykonywanie zamówienia przez co najmniej 120 godzin w
miesiącu.
9. W zakresie świadczeń zdrowotny udzielanych przez dwie pielęgniarki na
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy ul. Szamarzewskiego 84
posiadająca co najmniej 4 lata stażu pracy wyłącznie na oddziałach anestezjologii
i intensywnej terapii, tytuł zawodowy licencjata oraz doświadczenie w opiece nad
pacjentami chorymi na mukowiscydozę.
a. Posiadają co najmniej tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,
b. Posiadają co najmniej 4 letnie doświadczenie w pracy wyłącznie na
oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii,
c. Posiadają doświadczenie w opiece nad pacjentami chorymi na
mukowiscydozę,
d. Zadeklarują nie niej niż 160 godzin wykonywania zamówienia w ciągu
miesiąca,
e. Uzyskają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa do końca 2012r. i
przedstawią w tym względzie odpowiednie zaświadczenie z uczelni,
10. W zakresie świadczeń zdrowotny udzielanych przez pielęgniarkę na Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy ul. Szamarzewskiego 84 posiadająca co
najmniej 10 letni staż pracy wyłącznie na oddziałach anestezjologii i intensywnej
terapii oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki:
a. Posiadają tytuł zawodowy pielęgniarki,
b. Posiadają co najmniej 10 letnie doświadczenie w pracy wyłącznie na
oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii,
e. Posiadają dokument potwierdzający ukończenie kursu kwalifikacyjnego w
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
c. Zadeklarują co najmniej 120 godzin w miesiącu wykonywania zamówienia.
11. W zakresie świadczeń zdrowotny udzielanych przez pielęgniarkę w ramach
Hospicjum Domowego:
a. Posiada kwalifikacje, o jakich mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i
hospicyjnej (DZ.U.2009. 139.1138.) z późniejszymi zmianami.

12. W zakresie świadczeń zdrowotny udzielanych przez lekarza specjalistę w
dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w formie konsultacji w Dziale
Radiologii Klinicznej w zakresie badań wykonywanych w Pracowni Rezonansu
Magnetycznego przez 4 godziny w tygodniu:
a. Posiadają tytuł specjalisty dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,
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b. Posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w opisywaniu badań
wykonanych metodą rezonansu magnetycznego,
c. Zadeklarują wykonywanie zamówienia przez nie mniej niż 3 godziny w jeden
dzień tygodniu podczas wykonywania badań w Pracowni Rezonansu
Magnetycznego,
13. W zakresie świadczeń zdrowotny udzielanych przez pielęgniarkę w ramach
Pracowni Rezonansu Magnetycznego, posiadają:
a. Doświadczenie w pracy w Pracowni Rezonansu Magnetycznego lub w co
najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na oddziale zabiegowym lub
pooperacyjnym.
W zakresie świadczeń zdrowotny udzielanych przez lekarza specjalistę w
dziedzinie chirurgii ortopedycznej i urazowej w formie konsultacji medycznych:
a. Posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ortopedycznej i urazowej
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