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W związku z wartością zamówienia poniżej 130.000 zł netto, konkurs realizowany jest poza ustawą 

z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
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Ogłoszenie 

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego 
ogłasza konkurs: 

 

 
Zamawiający zawrze umowę cywilnoprawną w projekcie z następującym ekspertem:  

Ekspert zewnętrzny w zakresie pozyskiwania materiału do badań oraz informacji kliniczno-epidemiologicznych 

o pacjentach na potrzeby nadzoru nad antybiotykoopornością  - lekarz lub diagnosta laboratoryjny . 
 
Obowiązki eksperta: 

1. analiza dokumentacji medycznej i laboratoryjnej celem wyboru szczepów lekoopornych 

spełniających kryteria włączenia do sieci EURGen-Net (ECDC) i Glass (WHO) zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi kryteriami doboru; 

2. zabezpieczenie materiału biologicznego i przygotowanie go do transportu do NIZP-PZH 

3. zebranie i przekazanie do NIZPPZH-PIB danych kliniczno-epidemiologicznych o pacjentach od których 

wyizolowane zostały szczepy bakterii opisane w pkt.1.; 

Opis obowiązków eksperta: 
Ekspert zbiera z rejestrów szpitalnych dane kliniczno-epidemiologiczne o pacjentach, od których 
wyizolowano lekooporny szczep i przekazuje zebrane dane jako rekord indywidualny danego pacjenta 
powiązany z zabezpieczonym szczepem. Rekord nie zawiera danych bezpośrednio identyfikujących 
pacjenta (danych osobowych). Rekord przekazywany jest w formie elektronicznej jako tabela arkusza 
kalkulacyjnego lub poprzez dedykowaną aplikację elektroniczną. Każdy rekord zawiera 23 zmienne, 
mogące przyjmować od 1 do 14 różnych wartości. Zmienne i poszczególne wartości są opisane w słowniku. 
Ekspert na podstawie słownika i szkolenia koduje informacje kliniczno-epidemiologiczne o przypadku 
zakażenia lekoopornym szczepem przy użyciu odpowiednich zmiennych i ich wartości. Liczba zmiennych 
i wartości rekordu indywidualnego może ulec zwiększeniu w toku realizacji zadania. Ekspert odpowiada 
za przekazanie danych kliniczno-epidemiologicznych do NIZP PZH-PIB i współorganizuje wysyłkę 
szczepów oraz odbiór podłoży do transportu bakterii. Logistykę i podłoża do transportu materiału 
biologicznego zapewnia NIZP PZH-PIB. 
Przewidywana, szacunkowa liczba przekazanych przez eksperta rekordów indywidualnych i powiązanych 
z nimi szczepów bakteryjnych wynosi 40 na miesiąc. 

 
Planowany termin i miejsce realizacji: 
Wykonanie usługi w terminie: od podpisania umowy do 30 listopada 2022 r. Zamawiający przewiduje, iż zleci 
Wykonawcy 124 roboczogodzin (na przygotowanie 248 rekordów indywidualnych i przekazanie 248 
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szczepów) w ramach realizacji całości przedmiotu umowy. Obszar działania Eksperta – Polska północna – 

województwo zachodniopomorskie lub pomorskie. 
 
I. Warunki, jakie powinien spełniać  kandydat  

1) Wykształcenie medyczne : lekarz lub diagnosta laboratoryjny 

2) Posiadanie aktywnego prawa wykonywania zawodu 

3) Specjalizacja w zakresie (mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna, epidemiologia) 

4) 5-letnie doświadczenie w zawodzie 

5) Aktualne zatrudnienie w podmiocie leczniczym świadczącym całodobowe świadczenia szpitalne 

6) Uprawnienia do wglądu w dokumentację medyczną pacjentów i kontaktu z laboratorium 

mikrobiologicznym  

7) Podstawowa znajomość obsługi oprogramowania biurowego w tym arkusza kalkulacyjnego  

 

Dodatkowym atutem będzie: 

1) Aktualna praca lub doświadczenie w pracy zespołu ds. zakażeń szpitalnych 

2) Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie identyfikacji zakażeń szpitalnych 

lub bakterii lekoopornych 

3) Stopień naukowy doktora lub wyższy  

4) Doświadczenie w projektach badawczych lub działaniach z zakresu gromadzenia danych i 

raportowania danych kliniczno-epidemiologicznych 

II. Zgłoszenie konkursowe wg Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o konkursie, powinno zawierać:  

1) Oświadczenie. 

 
III. Zgłoszenia konkursowe wraz z wymaganym załącznikiem – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia -  należy 

przesyłać w terminie do  28.04.2022  r. o godz. 10.00 na adres e-mail: zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl 

w przypadku dokumentów elektronicznych prosimy o przesłanie skanów z podpisami.  

 
IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NIZP- PZH w dniu  28.04.2022 r. o godz. 10:30 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz negocjacji 
szczegółowych warunków zatrudnienia i wynagrodzenia z wybranymi w ramach postępowania 
konkursowego kandydatami w siedzibie NIZP PZH-PIB w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
(dopuszczalne jest przeprowadzenie rozmów w formie telekonferencji). 
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V. Zawarcie umowy na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Zawarcie umowy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zamawiający dokona wybory Wykonawcy, 

który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz zaoferował najniższą cenę za 1 

roboczogodzinę pracy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku nieotrzymania środków 

finansowych na realizację zadania lub w innych uzasadnionych przypadkach. 

 

VI. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów:  

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji drogą  

elektroniczną. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji na adres zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl 
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