
 
OGŁOSZENIE 

 
w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oddziałach: 
 

ZADANIE NR 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny 
ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym według harmonogramu ustalanego pomiędzy 

stronami oraz kierowanie oddziałem. 

1.1 Świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny ratunkowej oraz 
kierowanie Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, podstawowa ordynacja w dni powszednie od 

godz. 8:00 do 15:00 oraz w godzinach od 15:00 do 08:00 w dni powszednie tzw. „dyżur medycz-
ny”; w soboty, niedziele i święta 24 godz. na dobę. 

1.2 Świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny ratunkowej w Szpi-

talnym Oddziale Ratunkowym, podstawowa ordynacja w dni powszednie od godz. 8:00 do 15:00 
oraz „dyżur medyczny” w godzinach od 15:00 do 08:00 w dni powszednie tzw. „dyżur medycz-

ny”; w soboty, niedziele i święta 24 godz. na dobę. 
1.3 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie medycyny ratunkowej 

lub lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii; chirurgii ogólnej; 
chorób wewnętrznych albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w zakresie medycy-

ny ratunkowej lub innej dziedzinie medycyny określonej w art. 57 ustawy o państwowym ratow-

nictwie medycznym z dn. 08-09-2006 r. (Dz. U. nr 191, poz. 1410).  
„Dyżur medyczny” w dzień powszedni trwający 16 godzin.  

 „Dyżur medyczny” w dni wolne od pracy, niedziele i święta trwający 24 godziny. 
 

W tym zadaniu można składać oferty częściowe na punkt 1.1; 1.2; 1.3. 

Umowa w zadaniu 1.1 i 1.2 będzie podpisana z jednym świadczeniobiorcą, natomiast w 
zadaniu 1.3  może zostać podpisana z więcej niż jednym świadczeniobiorcą, tak aby za-

bezpieczyć pracę Oddziału. 
 

 
ZADANIE NR 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadają-

cych tytuł specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa lub lekarza z I stopniem specjalizacji w za-

kresie ginekologii i położnictwa lub będącego w trakcie specjalizacji w zakresie ginekologii i położnic-
twa w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym według harmonogramu ustalanego pomiędzy stro-

nami. 
2.1 Świadczenie usług przynajmniej trzy dni w tygodniu od 07:30 do 15:00  

W dniu, w którym Przyjmujący zamówienie pozostaje w dyspozycji Udzielającego zamówienie (dy-

żur medyczny) wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie przez 24 godziny. 
i/lub dyżur w dni powszednie trwający 16 godzin;  

dyżur w dni wolne od pracy, niedziele i święta trwający 24 godziny. 
2.2 Świadczenie usług medycznych przynajmniej dwa dni w tygodniu w godz. od 08:00 do 14:00. 

W dniu, w którym Przyjmujący zamówienie pozostaje w dyspozycji Udzielającego zamówienie (dy-
żur medyczny) wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie przez 24 godziny. 

i/lub dyżur w dni powszednie trwający 16 godzin;  

dyżur w dni wolne od pracy, niedziele i święta trwający 24 godziny. 
2.3 Świadczenie usług medycznych przynajmniej jeden dzień w tygodniu w godz. od 8:00 do 15:00. 

W dniu, w którym Przyjmujący zamówienie pozostaje w dyspozycji Udzielającego zamówienie (dy-
żur medyczny) wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie przez 24 godziny. 

i/lub dyżur w dni powszednie trwający 16 godzin;  

dyżur w dni wolne od pracy, niedziele i święta trwający 24 godziny. 
2.4 „Dyżur medyczny” w dzień powszedni trwający 16 godzin.  

„Dyżur medyczny” w dni wolne od pracy, niedziele i święta trwający 24 godziny.  
W tym zadaniu można składać oferty częściowe na punkt od 2.1 do 2.4. 

Umowa może zostać podpisana z więcej niż jednym świadczeniobiorcą, tak aby zabezpie-

czyć pracę Oddziału. 
 

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej 

55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53/55 

tel. 071 312 09 20, 312 14 98 



ZADANIE NR 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki 
– konsultacje na rzecz pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy jeden lub dwa dni w 

tygodniu w zależności od ilości pacjentów skierowanych do konsultacji. 
 

ZADANIE NR 4: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadają-

cych tytuł specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, reumatologii, balneologii w Oddziale Reha-
bilitacji Ogólnoustrojowej przynajmniej trzy razy w tygodniu w godz. od 08:00 do 15:00 według 

harmonogramu ustalanego pomiędzy stronami wg bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia. 
 

ZADANIE NR 5: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychia-
trii – konsultacje na rzecz pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na każde we-

zwanie Udzielającego Zamówienie. 

 
ZADANIE NR 6: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty w 

zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych przyjmowanie pacjentów w 
ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w części internistycznej, udzielanie konsulta-

cji pacjentom Szpitala według harmonogramu ustalanego pomiędzy stronami. 

6.1 Świadczenie usług przynajmniej trzy dni w tygodniu od 07:30 do 15:00 lub od 8:00 do 15:00. 
W dniu, w którym Przyjmujący zamówienie pozostaje w dyspozycji Udzielającego zamówienie (dy-

żur medyczny) wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie przez 24 godziny. 
i/lub dyżur w dni powszednie trwający 16 godzin;  

dyżur w dni wolne od pracy, niedziele i święta trwający 24 godziny. 
6.2 „Dyżur medyczny” w dzień powszedni trwający 16 godzin.  

„Dyżur medyczny” w dni wolne od pracy, niedziele i święta trwający 24 godziny.  

W tym zadaniu można składać oferty częściowe na zadanie 6.1 lub 6.2. 
Umowa może zostać podpisana z więcej niż jednym świadczeniobiorcą, tak aby zabezpie-

czyć pracę Oddziału. 
 

ZADANIE NR 7: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty w 

zakresie pediatrii w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Niemowlęcym, przyjmowanie pa-
cjentów w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w części pediatrycznej oraz udziela-

nie konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala według harmonogramu ustalanego pomiędzy stronami. 
 „Dyżur medyczny” w dzień powszedni trwający 16 godzin.  

„Dyżur medyczny” w dni wolne od pracy, niedziele i święta trwający 24 godziny. 

Umowa może zostać podpisana z więcej niż jednym świadczeniobiorcą, tak aby zabezpie-
czyć pracę Oddziału. 

 
ZADANIE NR 8: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty w 

zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 
udzielanie konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala według harmonogramu ustalanego pomiędzy stro-

nami. 

8.1  Świadczenie usług medycznych w dni powszednie od godz. 8:00 do 15:00. W dniu, w którym 
Przyjmujący zamówienie pozostaje w dyspozycji Udzielającego zamówienie (dyżur medyczny) 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie przez 24 godziny. 
8.2  „Dyżur medyczny” w dzień powszedni trwający 16 godzin.   

„Dyżur medyczny” w dni wolne od pracy, niedziele i święta trwający 24 godziny. 

W tym zadaniu można składać oferty częściowe na punkt 8.1 i 8.2. 
Umowa może zostać podpisana z więcej niż jednym świadczeniobiorcą, tak aby zabezpie-

czyć pracę Oddziału. 
 

ZADANIE NR 9: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza będącego w trakcie specjalizacji w 
zakresie neonatologii lub lekarzy posiadających tytuł specjalisty w zakresie neonatologii oraz udzie-

lanie konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala według harmonogramu ustalanego pomiędzy stronami. 

9.1 Świadczenie usług medycznych w dni powszednie przez 5 godz. 30 min. dziennie. 
W dniu, w którym Przyjmujący zamówienie pozostaje w dyspozycji Udzielającego zamówienie (dyżur 

medyczny) wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie przez 24 godziny. 
9.2 „Dyżur medyczny” w dzień powszedni trwający 16 godzin.  

„Dyżur medyczny” w dni wolne od pracy, niedziele i święta trwający 24 godziny. 

 
W tym zadaniu można składać oferty częściowe na punkt 9.1 i 9.2. 

Umowa może zostać podpisana z więcej niż jednym świadczeniobiorcą, tak aby zabezpie-
czyć pracę Oddziału. 

 



ZADANIE NR 10: udzielanie świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej podstawowej opiece 
zdrowotnej przez lekarzy będących w trakcie specjalizacji po ukończonym stażu podyplomowym. 

Świadczenie usług medycznych odbywa się w dni powszednie w godz. od 18:00 do 07:00 dnia na-
stępnego oraz w soboty, niedziele i święta w godz. od 07:00 do 07:00 dnia następnego. 

Istnieje możliwość świadczenia powyższych usług w soboty, niedziele i święta w godz. od 07:00 do 

19:00 (Dzień) oraz od 19:00 d0 07:00 dnia następnego (NOC). 
Zakres świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opiece obejmuje świadczenia zdrowotne 
na rzecz pacjentów w formie porad ambulatoryjnych w wypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia 

stanu zdrowia lub konieczności zachowania ciągłości leczenia jak również świadczenia zdrowotne lekarskie 

o charakterze wizyt domowych w domu chorego. 
Umowa może zostać podpisana z więcej niż jednym świadczeniobiorcą, tak aby zabezpie-

czyć opiekę pacjentów powiatu trzebnickiego. 
 

ZADANIE NR 11: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii.  

Wykonywanie badań:  
a) gastroskopii,  

b) gastroskopii z testem,  
c) gastroskopii z biopsją,  

d) kolonoskopii,  

e) kolonoskopii z biopsją;  
f) kolonoskopii z usunięciem polipa,  

g) wykonanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii. 
Świadczenia będą udzielane przez lekarza posiadającego specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej lub 

chorób wewnętrznych oraz posiadającego certyfikat potwierdzający kwalifikacje do wykonywania ba-

dań endoskopowych. 
 

ZADANIE NR 12: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w 
zakresie neurologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz udzielanie konsultacji pacjentom 

Szpitala w dni powszednie min. trzy razy w tygodniu, w godz. od 8:00 do 15:00, według harmono-
gramu ustalanego pomiędzy stronami. 

 

ZADANIE NR 13: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Dziennej przez 19 
godz. tygodniowo oraz kierowanie oddziałem przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii dziecię-

cej. 
 

Szczegółowe warunki konkursu oraz wzór formularza ofertowego dostępne są na stronie internetowej 

www.szpital-trzebnica.pl  
 

Oferty należy składać do dnia 05 marca 2015 r. do godz. 1200. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert. 

 
Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu do składania ofert. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania 

ofert. 

1. Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udziela-
jącego zamówienie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych poni-

żej.  

2. Środki odwoławcze nie przysługują na:  

a) wybór trybu postępowania;  
b) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy;  

c) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdro-

wotnej.  

 

http://www.szpital-trzebnica.pl/
https://legalis.net.pl/misc.do?link=NOTKA%5B%5D12189262
https://legalis.net.pl/misc.do?link=NOTKA%5B%5D12189263
https://legalis.net.pl/misc.do?link=NOTKA%5B%5D12189264

