
 Dot. postępowania konkursowego nr DO.334.6.2021 

 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  

im. Papieża Jana Pawła II 

ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość 

tel. (84) 677 33 33; fax. 638 66 69 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 295                 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1398 z późn. zm.) 

 

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

 

Zadanie Nr 1: 

1) Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem 

(AMD) – w ramach programu lekowego „ Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci 

zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) w poradni okulistycznej (85143000-3 

Usługi ambulatoryjne, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne),  

2) iniekcje doszklistkowe u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Okulistycznym, 

nie zakwalifikowanych do programu, o którym mowa w pkt 1) (85110000-3 usługi szpitalne 

i podobne). 

Zadanie Nr 2: 

1) Udzielanie przez Przyjmującego Zamówienie procedur medycznych z zakresu okulistyki                      

w Oddziale Okulistycznym Udzielającego Zamówienia–operacja zaćmy. 

Zadanie Nr 3: 

1) Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym 

od godziny 15:05 do 7:30 dnia następnego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.                      

W soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy-całodobowo tj. od godziny 7.30 danego dnia 

do godziny 7.30 dnia następnego, 

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki na wezwanie Udzielającego 

Zamówienia w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana 

Pawła II w Zamościu w ciągu 1 godziny od otrzymanego wezwania w dni robocze, soboty, 

niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

 

1. Przewidywany okres obowiązywania umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2022 r.  

2. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty, spełniające wymagania określone w warunkach 

konkursu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, w siedzibie Szpitala w dni robocze, w godz. 800 ÷ 1500, w pok. 248 (Kancelaria), 

w terminie do dnia 24 marca 2021 r., do godz. 1500. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24 marca 2021 r., o godz. 1505 w siedzibie Szpitala, pok. 210. 

4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

5. Warunki konkursu są dostępne na stronie internetowej Szpitala www.szpital.zam.pl., na której 

zostanie zamieszczone również ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.  

6. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Marta Węgrzyn – Bąk oraz Barbara Hurkała 

(tel.84/ 677-33-00; 84/677-32-84). 

7. Dyrektor Szpitala zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu 

do składania ofert bez podania przyczyn. 

 

 

 
Małgorzata Popławska 

/-/ 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

Zamość, dnia 15 marca 2021 r. 

http://www.szpital.zam.pl./

