
 
OGŁOSZENIE 

 
w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oddziałach: 
 

ZADANIE NR 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadają-
cych tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej według harmono-

gramu ustalanego pomiędzy stronami. 

1.1 Świadczenie usług medycznych w dni powszednie od godz. 8:00 do 14:00 lub od 08:00 do 
15:00 przez pięć dni w tygodniu z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. 

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

Dyżury w gotowości w dni powszednie 16 godzin oraz dyżur w gotowości w dni wolne od pracy, 

niedziele święta  - 24 godziny. 
W tym zadaniu można składać oferty częściowe na punkt 1.1 i 1.2. 

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

 
ZADANIE NR 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty w 

zakresie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortope-

dycznej według harmonogramu ustalanego pomiędzy stronami. 
2.1 Świadczenie usług medycznych w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy stronami w harmonogramie. 

Podstawowy czas ordynacji nie może przekroczyć przeciętnie 30 godzin tygodniowo, w danym miesiącu.  
Podstawowym czasem ordynacji jest czas wykonywania świadczeń zdrowotnych pomiędzy godziną 7:00 a 

15:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. W dniu, w którym Przyjmujący 
zamówienie pozostaje w dyspozycji Udzielającego zamówienie (dyżur medyczny) wykonywanie 

świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie przez 24 godziny. 

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

Dyżur w gotowości w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta. 
W tym zadaniu można składać oferty częściowe na punkt 2.1 i 2.2. 

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

czyć pracę Oddziału. 
 

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

www.szpital-trzebnica.pl  
 

Oferty należy składać do dnia 09 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.  
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