
Konkurs Nr SD0.334 .21.2018

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II

ul. Aleje Jana Pawła II10;22-400 Zamość
tel. (84) 677 33 33; fax. 638 66 ó9

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietrria 20l lr. o działalności lecniczej (tj. Dz.U. z 2018 t. Poz. 160 z PÓŹn.
orr.) or* Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotrej finansowanych ze Środków

publicmych (tj.Dz,IJ, z2017 r,,poz.1938 zpóźn. nrl.)

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADAIIIA OFERT

w zakręsię:

Udzielania świadczeń zdrowotnych - kod 85110000 - 3 usfugi szpitalne i podobne w zakresie:

1) ZADANIE Nr 1: wykonywanie świadczeń zdrowotnychpoza godzinami normalnych ordynacji lekarskich

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 1505 do 730 dnia następnego orazw soboty, niedziele i inne dni

,rita*Ówo wolne od piu.y, w godzinach od 730 danego dnia do godziny 730 dnia nastęPnego

w oddziale Neonatologii, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym orazw Zzkladzie Radiologii;
2) ZADA|1IE Nr 2: wykonywanie świadczeń poza normalnymi godzinami pracy tj. od poniedziałku

do piątku w godzinactr od 1435 do 700 dnia następnego oraz w soboty, niędzielę i innę dni ustawowo wolne

od pracy,w godzinach od 700 danego dnia do godziny 700 dnia następnego, w Laboratorium AnalitYcznym;

1. W konkursie ofert mogą brać ldział podmioty, spehriające wymagania określone w waruŃach
konkursu. OfeĘ naleĘ składać w załŃniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem
niewaźności, w siedzibie Szpitala w dni robocze, w godz. 8oo * 15oo, w pok. 248 (Kancelaria),

w terminie do dnia 22 czerwca2Ol8r., do godz. 1200.

2. Otwarcie ofeń odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018r., o godz. t23o w siedzibie SzPitala,
pok.210. Okres zrłiązania ofertą wynosi 30 dni od upĘwu terminu do składania ofert.

3. Warunki konkursu są dostępne na stronie internetowej Szpitala www.szpital.zam.pl, na której
zostanie zamieszczone również ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.

4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: lek med. Marek Lipiec oraz
m gr Barbara Hurkała (tel. 84 l 67 7 -33 -00 i 67 7 -32 -84).

5. Dyrektor Szpitala zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu
do składania ofert.

o
Zamośc, dnią ..Q.... czerwca 20l8r.

l


