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DYREKTOR ds. LECZNICTWA 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 

 
 

dr n. med. Ahmad El-Essa 
 

nr postępowania:  NHR.2022.120.76                                                                                                   07.12.2022 r.  
DYREKTOR 

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza 
w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o  działalności leczniczej, oraz Ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych  

Informuję o modyfikacji Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w zakresie nr 1 w postępowaniu 
konkursowym nr NHR.2022.120.76 

 

W Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert dotyczących postępowania nr NHR.2022.120.76, wprowadza 

się następujące zmiany:  

ZAKRES 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Nefrologii, 

Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych. 

Kod CPV: 85121000-3, 85111000-0, 85112000-7, 85120000-6, 85121100-4, 85121200-5. 

Miejscem udzielania świadczeń jest:   

 Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, 

 Stacja Dializ,  

 Poradnia Nefrologiczna i Nadciśnienia Tętniczego. 
 

1.1. Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie 5 osób z określonymi kwalifikacjami zawodowymi: 

 specjalizacja z zakresu/dziedziny chorób wewnętrznych, nefrologii oraz hipertensjologii lub 

 specjalizacja z zakresu/dziedziny chorób wewnętrznych, nefrologii, 

 udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na oddziale nefrologicznym. 
Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, 

nefrologii, hipertensjologii w dni robocze oraz ambulatoryjne udzielanie świadczeń medycznych w poradni 

do 160 godzin miesięcznie/przez 1 osobę, a także dyżury medyczne w dni robocze i w soboty, niedziele i 

święta zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy. 
 

1.2. Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie 1 osoby z określonymi kwalifikacjami zawodowymi: 

 specjalizacja z zakresu/dziedziny chorób wewnętrznych, nefrologii lub  

 specjalizacja z zakresu/dziedziny chorób wewnętrznych, hipertensjologii,  

 udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na oddziale nefrologicznym. 
Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, 

nefrologii w dni robocze oraz ambulatoryjne udzielanie świadczeń medycznych w poradni do 160 godzin 

miesięcznie/przez 1 osobę, a także dyżury medyczne w dni robocze i w soboty, niedziele i święta zgodnie z 

miesięcznym harmonogramem pracy. 
 

1.3. Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie 1 osoby z określonymi kwalifikacjami zawodowymi: 

 specjalizacja z zakresu/dziedziny chorób wewnętrznych, nefrologii. 
Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, 

nefrologii w dni robocze oraz ambulatoryjne udzielanie świadczeń medycznych w poradni do 30 godzin w 

kwartalnym okresie rozliczeniowym/przez 1 osobę, a także dyżury medyczne w dni robocze i w soboty, 

niedziele i święta zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy. 

 

 
 

 

 

 


