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zmiana treści warunków konkursu ofert w
Na pcldstarvie .s l l ust. 2 Warunkórv

tł prorł atlza następu.jace Zln ian_\ :

Zamość, dnia 19 marca 2018 r.

zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarskiej
konkursu ofert Nr DO. 33 4.12.20 1 8, Udzielaj ący Zamowienia

1, § 5 ust. 6 i 7warunków konkursu otrzymuje brzmienie:
6. Ofertę wraz z wymaganymi zńącznikami nalezy umieśció w zamkniętej kopercie opatrzonej
danymi, na które składaó się musi pełnanazwa oraz adres siedziby oferenta wraz z napisem:

,, Konkurs ofert - udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zukresie nocnej
i świqtecznej opieki zdrowotnej.
Ofertę naleĘ złoĘć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018 roku, do godz.
1200, do Kancelarii Udzielające go Zamowienie (pok. 248) lub przesłać drogą pocztową.
7. Oferty będą otwierane przez Komisję, w siedzibie Udzielającego Zamowienie, pok. Nr 2l0,
w dniu ż3 marca 2018r. o godz.12"15
§ 8 ust. ].warunków konkursu otrzymuje brzmienie:
udzielaiący zamówienie ustala następuiące maksymalne ceny w wysokości:

l\r
zitdania

Opis zirdania
Vlaksl,rnalny ccna brutttt jedncj
goclz. ślł,iadczen ia

i.
Siviadczenia lekarza przl,jmującego wl,łacznie pacjentólv
pow_vzej l4 roku ży,cia. petni.qc,ego tty:ttr v, chyrich lttb
trzech pionuch

_50.()0

2.
Swiadczenia lekarza pediatry lub lekarza przyjmującego
dzieci do 14 roku żyeia, pełniqcego dyżur w dwóch lub
trzech pionach

70,0a

_-).

Swiadczenia ]ekarza pelniącego dyzur w soboty. niedziele i

innc dni ustawowo wolne od pracy w przypadku
wystapienia okoliczności unielnożliwiając,vch obsadzenie
pionu od sodz. 9:00-2L:00

ó0,00"

80,0f"

4.

Swiadczęnia |ękarza oferującego wyłącznie samodzielne
pełnienie dyżurłł lub fakĘczne pełnienie dyzuru
samodzielnego, wprzypadku wystąpienia okoliczności
uniemożliwiaiących obsadzęnie pionów dyzurowych.

l)0,a0

*\\ pr7\płdku śrriadczenia lckarza prz1,jnluj4ccgo u,l,łącznic pacjentilrr po\\vżej 1,1 roku żr,cia.

**\\ przlprrdkl świadczenin lekr.zE pediłtrv lub lekarza przrjnruiącego dzieci do lł rokl żl,cir.

2. |Formularz ofertow}r. otrzymuje brzmienie podane w załąazonym do niniejszej informacji
zniku nr 1, zawięraiącym w stopce napis o treści: ..po zmianie z dnia l9 marca 2018 r.
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