
  
 
 
 

 
        Trzebnica, 15 KWIETNIA  2019r. 

 
 

OGŁOSZENIE 
 

 
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 
 
ZADANIE NR 1: 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 strona-
mi. 
 
ZADANIE NR 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii – 
konsultacje na rzecz pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na każde wezwanie 
Udzielającego Zamówienie. 
 
ZADANIE NR 3: 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 zapewnić ciągłość, 
kompleksowość, jakość udzielanych świadczeń, odpowiednie kwalifikacje osób udzielających 
świadczeń zdrowotnych. 
 

ZADANIE NR 4: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty w za-
kresie pediatrii lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji w zakresie pediatrii lub lekarzy, którzy za-
kończyli szkolenie specjalizacyjne w zakresie pediatrii, a jeszcze nie złożyli egzaminu. 
 

ZADANIE NR 5: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w 
zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i 
intensywnej terapii zgodnie z ustalonym harmonogramem pomiędzy stronami. Udzielanie świadczeń 
zdrowotnych będzie się odbywało w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyj-
nym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pozostałych oddziałach szpitalnych. 
 
ZADANIE NR 6: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadają-
cych tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji w zakre-
sie chirurgii ogólnej lub lekarzy po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego (przed egzaminem) w Od-
dziale Chirurgii Ogólnej, udzielanie konsultacji w pozostałych Oddziałach Szpitala według harmono-
gramu ustalanego pomiędzy stronami. 
 
ZADANIE NR 7: : udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 
według harmonogramu ustalanego pomiędzy stronami przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty w 
zakresie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ogólnej, lekarzy w trakcie specjalizacji w w/w dziedzi-
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nach lub po zakończonym szkoleniu specjalizacyjnym (przed egzaminem) oraz posiadają umiejętność 
samodzielnego wykonywania zabiegów operacyjnych w zakresie zespoleń kości długich i 
miednicy przy użyciu płyt LCP, gwoździ śródszpikowych i stabilizatorów zewnętrznych.  
 
 
Szczegółowe warunki konkursu oraz wzór formularza ofertowego dostępne są na stronie interneto-
wej www.szpital-trzebnica.pl  
 
Oferty mogą składać podmioty lecznicze oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności lecz-
niczej spełniający wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 
Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, ozna-
czonej napisem: 

nazwa i adres Oferenta 
 

„ Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ........................................” 
Nr postępowania: KO/2019-04 

„ Nie otwierać przed dniem 26.04.2019 r. godz. 14.15” 

 
Oferty należy składać do dnia 26 kwietnia 2019r. do godz. 1400. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26-04-019r. o godzinie 14.15 w siedzibie Udzielającego zamówienia w 
Sali Audiowizualnej (4 piętro). 
 
Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w 
całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia kon-
kursu ofert. 

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 
zdrowotnej.  

PROTEST 

1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do 
czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w ter-
minie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.  

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście 
bezzasadny.  

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej 
odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.  

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.  

5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 

6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.  

ODWOŁANIE 

http://www.szpital-trzebnica.pl/


1. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora Udzielającego Za-
mówienie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące 
rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.  

2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania 
wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 


