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Data umieszczenia modyfikacji SWKO  27 luty 2017 r.  

Sz.P.II 074/ 7/2017  

Mielec, dn. 27 luty 2017 r. 

     Wszyscy zainteresowani 

 

Modyfikacja Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert 

Dotyczy: Konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresach : 

Zakres 1 – Pion Zachowawczy 

Zakres 2 – Pion Zabiegowy 

 

Udzielający zamówienia dokonuje zmiany w Szczegółowych Warunkach Ofert: 

1. Część  IV SWKO tj. Wymagania do Oferentów punkty 4.3 i 4.4 otrzymuje brzmienie: 

4.1. Dla zakresu 1 Pion zachowawczy 

a) tytuł zawodowy lekarza, 

b) specjalizację lub tytuł specjalisty albo który  ukończył  co najmniej drugi rok 

specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chorób 

wewnętrznych, medycyny ratunkowej, kardiologii, medycyny rodzinnej, pediatrii  

c) albo 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale 

ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego lub w izbie przyjęć, 

d) jak również lekarze posiadający I stopień specjalizacji w/ w dziedzinach  

e) jak również lekarze rezydenci w/w dziedzinach medycyny. 

4.2. Dla zakresu 2 – Pion zabiegowy  

a) tytuł zawodowy lekarza, 

b) specjalizację lub tytuł specjalisty albo który  ukończył  co najmniej drugi rok 

specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej, chirurgii 

dziecięcej, ortopedii i traumatologii i narządu ruchu , urologii, neurochirurgii,  

c) lub 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale 

ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego lub w izbie przyjęć. 

   d) jak również lekarze posiadający I stopień specjalizacji w/ w dziedzinach.  

  e) jak również lekarze rezydenci w/ w dziedzinach  medycyny. 
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2. Cześć VII SWKO tj. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu pkt 

7.1.1 oraz 7.2 otrzymuje brzemiennie  

7.1.1 „Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 28 lutego 2017 r. do godz.13:00 w  

Sekretariacie Szpitala Powiatowego  ul. Żeromskiego 22(pokój nr 1). 

7.2. „Oferta na konkurs o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym  w zakresie …..- Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu  

Nie otwierać przed 28 luty 2017 r. 

 

3. Cześć XV SWKO tj. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu 

konkursu ofert punkt 15.1. otrzymuje brzemiennie: 

15.1 „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej , które odbędzie się w 

siedzibie Udzielającego Zamówienie  - Szpitala Powiatowy im.. Edmunda Biernackiego  39-300 

Mielec, ul. Żeromskiego 22 w dniu 28 luty o godz. 13.30” 

 

 

 

 


