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postępowanie konkursowe Nr 10/10/2022 
 
Ogłoszenie z dnia 26.10.2022 r. 
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymująca się nabyciem fachowych 
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa.  
 

Dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa  
w Białymstoku działając na podstawie: 

• art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, 

• ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, 

• Zarządzenia nr 83/2019 z dnia 18.09.2019 r. Dyrektora UDSK w sprawie 
wprowadzenia w życie „Regulaminu przeprowadzania konkursów ofert w celu 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w UDSK i prac Komisji 
Konkursowych”, 

• Zarządzenia nr 49/2022 z dnia 26.10.2022 r. Dyrektora UDSK w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.  

 
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa 
w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku przez 
personel medyczny tj. pielęgniarki/pielęgniarzy w zakresie świadczenia usług 
pielęgniarskich w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych:  
 

1) Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży 
 
Zakres świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem postępowania konkursowego:  
 

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na świadczeniu usług pielęgniarskich 
zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w klinikach i oddziałach Szpitala,  
 

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na świadczeniu usług pielęgniarskich 
specjalistycznych zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w klinikach  
i oddziałach Szpitala,  

 
PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 
 
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu  
z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma 
podpisane umowy w ramach leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą  
w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny - usługi pielęgniarskie,  
z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej 
własność Udzielającego zamówienia. Kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być 
zgodne z aktualnymi na dzień składania oferty wymogami Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów. 
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I. CZAS TRWANIA UMOWY  
 
Umowa zawarta będzie na okres od dnia 7 listopada 2022 r. do dnia 6 lutego 2023 r.  
z możliwością jej aneksowania. 
 

II. SKŁADANIE OFERT 
 

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz projektem umowy zapoznać się 
można w pok. nr 6105 UDSK w godzinach 7.30 - 15.00 lub na stronie internetowej 
Szpitala: www.udsk.pl w zakładce „Szpital - konkursy”. 

2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) 
wraz z innymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych Warunkach 
Konkursu.  

3. Formularze ofertowe są do pobrania na stronie internetowej UDSK www.udsk.pl. 
4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. 
5. Oferty należy składać do dnia 04.11.2022 r. do godziny 10.00 w Kancelarii Szpitala 

pok. nr 6109 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs ofert w UDSK. 
Postępowanie Nr 10/10/2022”. 

6. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli 
wpłynie do adresata do godziny 10.00 w dniu 04.11.2022 r. 

7. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.  
 

III.  OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE  
 

1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.11.2022 r. o godzinie 11.00 w pok. nr 6105 (Dział 
Prawny) UDSK. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 04.11.2022 r. do godziny 14.00. 
3. O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na 

tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej UDSK. 
4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego  

i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu 
rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.  

 
Komisja Konkursowa: 

/ podpisy członków komisji /                                                                                              

 
Zatwierdzam  
Dyrektor Szpitala 
 
/ podpis Dyrektora UDSK / 
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