
OGŁOSZENIE

o zmianie treści SWK o udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na

zapewnieniu opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po

godzinach ordynacji we wszystkich Oddziałach Szpitala

Zamawiający

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach informuje,

iż w treści szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej polegających na zapewnieniu opieki medycznej dla pacjentów

hospitalizowanych po godzinach ordynacji we wszystkich Oddziałach Szpitala

zmienia się treść pkt II §1- "opis przedmiotu konkursu"

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podwykonawstwa przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na zapewnieniu opieki medycznej dla
pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji, tj. od 14.35 do 7.00 dnia następnego w
dni robocze, a w sobotę, niedzielę i święta od 7.00 do 7.00 dnia następnego w:
- Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej wraz z IP - 1 lekarz codziennie,
1 lekarz pod telefonem codziennie

- Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku wraz z IP- 2 lekarzy codziennie

- Oddziale Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych oraz w Stacji Dializ
Pozaustrojowych - 2 lekarzy codziennie

- Oddziale Otorynolaryngologii - 1 lekarz codziennie

- Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - 1 lekarz codziennie, 2 lekarzy
pod telefonem codziennie

- Oddziale Chirurgii Szczękowo - Twarzowej wraz z IP - 1 lekarz + 1 lekarz co drugi dzień

- Oddziale Dermatologii - 1 lekarz codziennie

- Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 2 lekarzy codziennie

oraz

-1 lekarz radiolog pod telefonem codziennie- dla potrzeb diagnozowania pacjentów
Zamawiającego



zgodnie ze złożoną ofertą, która jest integralną częścią umowy i
zgodnie z planem opieki opracowanym przez Zleceniobiorcę na podstawie imiennych wykazów
lekarzy świadczących usługi po godzinach ordynacji załączonych do oferty Zleceniobiorcy i
zatwierdzonych przez Ordynatorów Oddziałów / Lekarzy Kierujących Oddziałam SPSKim. A.
Mielęckiego SUM w Katowicach.
Ilość pacjentów w stosunku do których udzielane będą świadczenia medyczne będzie wynikową
kontraktu zawartego przez SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach z NFZ i na dzień zawarcia
niniejszej umowy jest trudna do określenia. Rejestracji i przyjęć pacjentów będzie dokonywać we
własnym zakresie Szpital.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

zmienia się treść § 1 "załącznika nr 5 - wzór umowy"

§ 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1

1.Zleceniobiorca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do zapewnienia właściwej obsady
lekarskiej dla sprawowania opieki medycznej nad pacjentami poza godzinami ordynacji tj. w
godz. 14.35 -7.00 w dni powszednie, 7.00 -7.00 dnia następnego w soboty, niedzielę i święta
1. Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej wraz z IP- 1 lekarz codziennie, 1

lekarz pod telefonem codziennie
2. Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku wraz ziP - 2 lekarzy codziennie

3. Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych oraz Stacji Dializ

Pozaustrojowych - 2 lekarzy codziennie,

4. Oddział Otorynolaryngologii- 1 lekarz codziennie

5. Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej- 1 lekarz codziennie i 2 lekarzy pod

telefonem codziennie

6. Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej wraz z IP -1 lekarz codziennie + 1 lekarz co drugi dzień

7. Oddział Dermatologii- 1 lekarz codziennie

8. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii- 2 lekarzy codziennie

oraz codziennie 1 radiolog pod telefonem - dla potrzeb diagnozowania pacjentów Zamawiającego

zgodnie ze złożoną ofertą, która jest integralną częścią umowy i
zgodnie z planem opieki opracowanym przez Zleceniobiorcę na podstawie imiennych wykazów
lekarzy świadczących usługi po godzinach ordynacji załączonych do oferty Zleceniobiorcy i
zatwierdzonych przez Ordynatorów Oddziałów / Lekarzy Kierujących Oddziałam SPSKim. A.
Mielęckiego SUM w Katowicach.



Ilość pacjentów w stosunku do których udzielane będą świadczenia medyczne będzie wynikową
kontraktu zawartego przez SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach z NFZ i na dzień zawarcia
niniejszej umowy jest trudna do określenia.- Rejestracji i przyjęć pacjentów będzie dokonywać we
własnym zakresie Szpital.
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