
Konkurs Nr SD0,334. I7 .2018

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II

ul. Aleje Jana Pawła IIl0;22-400 Zamość
tel. (84) 677 33 33; fax. 638 66 ó9

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności lecniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 160) oraz
Ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczęniach opieki zdrowotnej finansowanych zę środków publicznych
(t. j.Dz.U. zż0l'1 r.,poz. 1938 zpóźn. nrl.)

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie w Oddziale Kardiochirurgicznym
i Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej Udzielającego
Zamówienia w następujących zakre§ach:
1) ZADANIE Nr 1: wykonywanie zabiegów przezskórnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych;

prowadzenie szkolenia lekarry Oddziałów w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów
przezskómego usuwania ęlektrod węwnątrzsercowych,

2) ZADANIE Nr 2z asystowanie lekarzowi przy zabiegach przezskórnego usuwania elęktrod
wewnątrzsercowych oraz ińplantacji, w tym: prrygotowanię instrumentarium i pacjenta do zabiegu;
śródoperaryjna kontrola połozenia elęktrod oraz zaMadanie opatrunku po zabiegu.

1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty, spełniające wymagania określone w warunkach
koŃursu. OfeĄ na|eĘ składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem
niewazności, w siędzibie Szpitala w dni robocze, w godz. 8oo * l50o, w pok. 248 (Kancelaria),
w terminie do dnia 30 kwietnia 2018r., do godz. 1200.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018r., o godz. 1230 w siedzibie Szpitalao
pok. 210. Okres rłiązania ofertą wynosi 30 dni od upĘwu terminu do składania ofert.

3. Warunki konkursu są dostępne na stronie internetowej Szpitala www.szuital.zam.pl., na której
zostanie zańieszczone również o gloszenie o rozstrzygnięciu konkurs u.

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 ofeń.

Ząmość, ario .ZQ.,?k. ^....20l8r.


