OGŁOSZENIE z dnia 25.05.2020 r.
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów,
ul. Piłsudskiego 11
NIP 919 15 17 717 ; REGON 000308376
e.mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl
Konkurs Ofert nr 9/2020
na świadczenie usług zdrowotnych
Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019
poz. 1373) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz
SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
PAKIET nr 1: pełnienie dyżurów lekarskich:
 w oddziałach szpitalnych: Oddział Dziecięcy, Ginekologiczno-Położniczym, Chirurgii
Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Wewnętrznym (2 dyżury/dobę),
 w oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym sprawowaniem
opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wykonywania na Izbie
Przyjęć zabiegów chirurgicznych, przypadków urazowych i badań USG,
 w Izbie Przyjęć
 w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.
PAKIET nr 2: pełnienie dyżurów lekarskich:
 w zespole wyjazdowym specjalistycznym.
PAKIET nr 3: pełnienie dyżurów lekarskich:
 w celu zabezpieczenia lekarskiego transportu pacjentów do innych jednostek służby zdrowia
oraz pozostawania w gotowości do wykonywania w/w transportu.
PAKIET nr 4: pełnienie dyżurów lekarskich:
 „pod telefonem” z wezwaniem tj. pozostawania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia w
gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na
każde wezwanie podczas pełnienia takiego dyżuru dla potrzeb:
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej,
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
PAKIET nr 5: pełnienie dyżurów:
 ratowników medycznych/pielęgniarek systemu w zespołach wyjazdowych ratownictwa
medycznego: specjalistycznym i podstawowych
PAKIET nr 6: pełnienie dyżurów przez pielęgniarki/pielęgniarzy:
 jako instrumentariuszki/instrumentariusze na Bloku Operacyjnym.
PAKIET nr 7: pełnienie dyżurów przez pielęgniarki/pielęgniarzy:
 „pod telefonem” z wezwaniem - jako instrumentariuszki/instrumentariusze na Bloku
Operacyjnym tj. pozostawania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia w gotowości do
udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na każde wezwanie
podczas pełnienia takiego dyżuru.
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PAKIET nr 8: pełnienie dyżurów:
 pielęgniarek anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym lub w Oddziale Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający wymagania zawarte w ustawie z
dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295).
Udzielający zamówienia informuje, iż przewiduje składanie ofert częściowych.
I. Materiały informacyjne zawierające szczegółowe warunki konkursu ofert oraz projekty umów
można pobrać u P. Dariusz Wikło ( główny budynek pok. Nr. 10),
tel. 845353221 lub ze strony
internetowej www.spzozhrubieszow.pl (zakładka konkursy ofert).
II. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres 1 roku
III Składanie ofert:
Ofertę
wraz
ze
wszystkimi
załącznikami,
opatrzoną
danymi
Oferenta
należy złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej
w
Hrubieszowie
ul.
Piłsudskiego
11,
22-500
Hrubieszów
do
dnia
1.06.2020r.
do
godz.
11:00
z adnotacją:

„ Oferta na konkurs nr 9/2020. Pakiet nr…….
nie otwierać do dnia 1.06.2020 r. godz: 11:00„
IV. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej i odbędzie
w
siedzibie
Udzielającego
Zamówienia
przy
ul.
Piłsudskiego
00
w Sali Konferencyjnej w dniu 1.06.2020 r. o godz. 12

się
11

V. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 1.06.2020 r.
VII. Udzielający Zamówienia niezwłocznie zawiadamia Oferentów, których oferty nie zostały
odrzucone o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie.
VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia
terminów do składania i otwarcia ofert bez podania przyczyny.
IX. Oferentom przysługują środki odwoławcze przewidziane w zasadach określonych w art.
152,153 i 154 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1373).
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Hrubieszowie
lek. med. Dariusz Gałecki
(podpis nieczytelny)
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