
Sanok , dn. 11.12.2017 r.  

 

SPROSTOWANIE  Nr 1 

 

dotyczy: konkursu nr SPZOZ/ŚZ/16/2017 

 

JEST : 
 

 IV. Przedmiot konkursu nr  SPZOZ/ŚZ/16/2017   

wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

SPZOZ w Sanoku wg zadań: 

 Zad. 1.  Świadczenia zdrowotne  w zakresie normalnej  ordynacji. – min. 100 godzin miesięcznie. 

Zad. 2.  Świadczenia zdrowotne  w  zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. 3 dyżury   

w miesiącu. 

    

1. Do konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność 
leczniczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym konkursem, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające prawidłowe, tj. zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz wiedzą i sztuką medyczną wykonywanie przedmiotu umowy: 

1) lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską/ lekarze prowadzący indywidualną 
praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie  podmiotu leczniczego; 

2) lekarze prowadzący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską/ lekarze prowadzący 

indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego; 

pod warunkiem, że osoby wskazane w pkt 1-2 nie są zatrudnione u Udzielającego Zamówienia na podstawie 

 umowy o pracę . 

 

w/w świadczenia pełnione będą zgodnie z harmonogramem świadczeń.  

 

MA BYĆ : 

 

IV. Przedmiot konkursu nr  SPZOZ/ŚZ/16/2017   

wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

SPZOZ w Sanoku wg zadań: 

 Zad. 1.  Świadczenia zdrowotne  w zakresie normalnej  ordynacji. – min. 100 godzin miesięcznie. 

Zad. 2.  Świadczenia zdrowotne  w  zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. 3 dyżury   

w miesiącu. 

    

1. Do konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność 
leczniczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym konkursem, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające prawidłowe, tj. zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz wiedzą i sztuką medyczną wykonywanie przedmiotu umowy: 

1) lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską/lekarze prowadzący indywidualną 
praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie  podmiotu leczniczego; 



2) lekarze prowadzący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską/ lekarze prowadzący 

indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w  przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego; 

 

pod warunkiem, że osoby wskazane w pkt 1-2 nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin                            

u Udzielającego Zamówienia na podstawie umowy o pracę.  

 

w/w świadczenia pełnione będą zgodnie z harmonogramem świadczeń.  

 

 

 

 

SPROSTOWANIE  Nr 2 

 

dotyczy: Załącznika nr 3 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/124/17 

 

JEST  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na udostępnionym formularzu w zamkniętej kopercie                     

z dopiskiem „KONKURS OFERT NR SPZOZ/ŚZ/9/2017 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH ”    

 

MA BYĆ  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na udostępnionym formularzu w zamkniętej kopercie                     

z dopiskiem „KONKURS OFERT NR SPZOZ/ŚZ/16/2017 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH ”    

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej  


