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Parczew, 15.11.2017 r. 
  
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SP ZOZ.IX.ZP-1133/11/2017 (1) 

Dotyczy: ogłoszenia o konkursie ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na 

świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich 

świadczeń zdrowotnych  

 
Modyfikacja Ogłoszenia o konkursie ofert 

  
          W związku z modyfikacją treści ogłoszenia o konkursie ofert, Udzielający Zamówienia 
SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian w:  

• Oddziale Internistyczno - Kardiologicznym 

• Oddziale Chirurgiczno-Urazowym  i Bloku Operacyjnym 

• Oddziale Ginekologiczno-Położniczym   

• Oddziale Dziecięcym 

• Oddziale Geriatrycznym         

• Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień 

• Oddziale  Anestezjologii  i Intensywnej Terapii 

• Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 

• Oddziale Rehabilitacyjnym 
 

 
                 Oddział Internistyczno - Kardiologiczny 

 
W postępowaniu było: 
 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO 

POSTĘPOWANIEM KONKURSOWYM: 
 

1. Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń      
zdrowotnych w pełnym zakresie w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym. 

2. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie  
z zasadami wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających  
z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych przepisów. 

3. Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować 
się do następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1) Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    

środków niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych ” 

4. Udzielający zamówienia ustala maksymalne stawki z tytułu realizacji przedmiotu 
zamówienia dla Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego. 

1) w wysokości 60,00 zł  brutto za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych – dla 
lekarza specjalisty,  

2) w wysokości 50,00 zł. brutto za godzinę  udzielania świadczeń zdrowotnych - dla 
pozostałych lekarzy. 

 
 

http://www.spzozparczew.com.pl/
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Dnia 15.11.2017r. Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmiany w „Materiały 
informacyjne O. Internistyczno-Kardiologiczny” w rozdziale III ust. 4 pkt 1 i 2 poprzez 
wykreślenie ust. 4 pkt 1 i 2. 

 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 

1. Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  
w pełnym zakresie w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym. 

2. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3. Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1) Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków  

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
 
 
 

Oddział Chirurgiczno-Urazowy i Blok Operacyjny 
 

W postępowaniu było: 
 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO 

POSTĘPOWANIEM KONKURSOWYM: 
 
1. Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Oddziale Chirurgiczno-Urazowym i Bloku Operacyjnym. 
2. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3. Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1)  Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
4. Udzielający zamówienia ustala maksymalne stawki z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dla 

Oddziału Chirurgiczno-Urazowego i Bloku Operacyjnego: 
1) w wysokości 55,00 zł  brutto za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych – dla lekarza 

specjalisty,  
2) w wysokości 50,00 zł. brutto za godzinę  udzielania świadczeń zdrowotnych - dla 

pozostałych lekarzy. 
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Dnia 15.11.2017r. Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmiany w „Materiały 
informacyjne O. Chirurgiczno-Urazowy i BO” w rozdziale III ust. 4 pkt 1 i 2 poprzez wykreślenie 
ust. 4 pkt 1 i 2. 
 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 

1. Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  
w pełnym zakresie w Oddziale Chirurgiczno-Urazowym i Bloku Operacyjnym. 

2. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3. Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1) Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
 
 
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy 
 

 
W postępowaniu było: 
 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 
1. Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. 
2. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3. Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1) Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
4. Udzielający zamówienia ustala maksymalne stawki z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dla 

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: 
1) w wysokości  55,00 zł  brutto za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych – dla lekarza 

specjalisty,  
2) w wysokości  50,00 zł. brutto za godzinę  udzielania świadczeń zdrowotnych - dla pozostałych 

lekarzy. 
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Dnia 15.11.2017r. Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmiany w „Materiały 
informacyjne O. Ginekologiczno – Położniczy” w rozdziale III ust. 4 pkt 1 i 2 poprzez 
wykreślenie ust. 4 pkt 1 i 2. 
 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 
1.Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. 
2. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3. Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1) Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
 
 

Oddział Dziecięcy 
 

 
W postępowaniu było: 
 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 
1.Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Oddziale Dziecięcym. 
2.Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3.Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1) Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
4.Udzielający zamówienia ustala maksymalne stawki z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dla 

Oddziału Dziecięcego: 
1) w wysokości 50,00 zł  brutto za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych – dla lekarza 

specjalisty,  
2) w wysokości 45,00 zł. brutto za godzinę  udzielania świadczeń zdrowotnych - dla pozostałych 

lekarzy. 
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Dnia 15.11.2017r. Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmiany w „Materiały 
informacyjne O. Dziecięcy” w rozdziale III ust. 4 pkt 1 i 2 poprzez wykreślenie ust. 4 pkt 1 i 2. 
 
III.WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 
1.Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Oddziale Dziecięcym. 
2.Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3.Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1) Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
 
 

 
Oddział Geriatryczny 

 
 
W postępowaniu było: 
 
III.WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 
1.Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Oddziale Geriatrycznym. 
2.Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3.Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1) Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
4.Udzielający zamówienia ustala maksymalne stawki z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dla 

Oddziału Geriatrycznego: 
1) w wysokości 50,00 zł  brutto za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych – dla lekarza 

specjalisty,  
2) w wysokości 45,00 zł. brutto za godzinę  udzielania świadczeń zdrowotnych - dla pozostałych 

lekarzy. 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Dnia 15.11.2017r. Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmiany „Materiały informacyjne 
O. Geriatryczny” w rozdziale III ust. 4 pkt 1 i 2 poprzez wykreślenie ust. 4 pkt 1 i 2. 
 
 
III.WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 
1.Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Oddziale Geriatrycznym. 
2.Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3.Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1) Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
 
 

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień 
 

 
W postępowaniu było 
 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
1.Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień. 
2.Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3.Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1)  Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń  

zdrowotnych ” 
4. Udzielający zamówienia ustala maksymalne stawki z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dla 

Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Leczenia Uzależnień: 
1) w wysokości 50,00 zł  brutto za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych – dla lekarza 

specjalisty,  
2) w wysokości 45,00 zł. brutto za godzinę  udzielania świadczeń zdrowotnych - dla pozostałych 

lekarzy. 
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Dnia 15.11.2017r. Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmiany w „Materiały 
informacyjne O. Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień” w rozdziale III ust. 4 pkt 
1 i 2 poprzez wykreślenie ust. 4 pkt 1 i 2. 
 
 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
1.Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień. 
2.Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3.Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 
1)  Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2)Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 
niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3)Załącznik Nr 5 „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych ” 

 
 
 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
 
 
W postępowaniu było: 
 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 

1. Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych 
 w pełnym zakresie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

2. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o 
zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych i innych przepisów. 

3. Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1)  Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
4. Udzielający zamówienia ustala maksymalne stawki z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dla 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 
1) w wysokości  70,00 zł  brutto za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych – dla lekarza 

specjalisty,  
2) w wysokości  60,00 zł. brutto za godzinę  udzielania świadczeń zdrowotnych - dla 

pozostałych lekarzy. 
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Dnia 15.11.2017r. Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmiany w „Materiały 
informacyjne O. OIT” w rozdziale III ust. 4 pkt 1 i 2 poprzez wykreślenie ust. 4 pkt 1 i 2. 
 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 
1. Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
2. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3. Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1)  Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2)Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 

3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych ” 

 
 
 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 
 
 
W postępowaniu było: 

 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 
1.Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 
2.Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3.Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1)Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2)Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3)Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
4.Udzielający zamówienia ustala maksymalne stawki z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dla 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: 
1) w wysokości 70,00 zł  brutto za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych – dla lekarza 

specjalisty,  
2) w wysokości 60,00 zł. brutto za godzinę  udzielania świadczeń zdrowotnych - dla pozostałych 

lekarzy. 
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Dnia 15.11.2017r. Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmiany w „Materiały 
informacyjne SOR w rozdziale III ust. 4 pkt 1 i 2 poprzez wykreślenie ust. 4 pkt 1 i 2. 
 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 
1.Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 
2.Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3.Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1)Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2)Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3)Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
 
 

 
Oddział Rehabilitacyjny 

 
 
W postępowaniu było: 
 
III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 

KONKURSOWYM: 
 

1. Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  
w pełnym zakresie w Oddziale Rehabilitacyjnym. 

2. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3.Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1)Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2)Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków  

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3)Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
4.Udzielający zamówienia ustala maksymalne stawki z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dla 

Oddziału  Rehabilitacyjnego: 
1) w wysokości 55,00 zł  brutto za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych – dla lekarza 

specjalisty,  
2) w wysokości  50,00 zł. brutto za godzinę  udzielania świadczeń zdrowotnych - dla pozostałych 

lekarzy. 
 
 
 
 
 
 



10 

 

Dnia 15.11.2017r. Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmiany w „Materiały 
informacyjne O. Rehabilitacyjny” w rozdziale III ust. 4 pkt 1 i 2 poprzez wykreślenie  
ust. 4 pkt 1 i 2. 
 

III. WARUNKI WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM 
KONKURSOWYM: 

 
1. Zakresem przedmiotowym konkursu jest zabezpieczenie lekarskich świadczeń zdrowotnych  

w pełnym zakresie w Oddziale Rehabilitacyjnym. 
2.Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy medycznej i standardami postępowania na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych przepisów. 

3.Przyjmujący Zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych będzie stosować się do 
następujących zasad określonych w załącznikach do Ml: 

1) Załącznik Nr 3   „ Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ” 
2) Załącznik Nr 4   „ Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej oraz innych    środków 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych ” 
3) Załącznik Nr 5   „ Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych ” 
 
 
 
   
         Podpisał: 
         

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 
mgr Janusz Hordejuk 

 
 
 
 
 
 


