
Lublin, dnia 22 października 2010 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-43/10

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega pkt 3 i otrzymuje brzmienie:
3.1.  Przedmiotem zamówienia  jest  pełnienie  dyŜurów lekarskich  w wyszczególnionych poniŜej
komórkach organizacyjnych Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w
Lublinie.

3.2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Szpitala i będzie zgodne
z zasadami wiedzy lekarskiej,  obowiązującymi  przepisami,  procedurami i  standardami w danej
dziedzinie medycyny oraz wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia

3.3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą przy wykorzystaniu bazy lokalowej, aparatury i sprzętu
medycznego oraz środków transportu i łączności Szpitala

3.4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych, obejmujących co najmniej 1
pełne zadanie. Zadanie nr 1a i 1 b naleŜy traktować łącznie.  

zadanie 1:
a: pełnienie dyŜurów lekarskich w oddziale neurologicznym I (z pododdziałem udarowym z
wczesną rehabilitacją poudarową) - liczba łóŜek: 44, wraz z udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć
neurologicznej 
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 

b: pełnienie dyŜurów lekarskich w oddziale neurologicznym II (z pododdziałem udarowym z
wczesną rehabilitacją poudarową) – liczba łóŜek: 41, wraz z udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć
neurologicznej  
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 1 wynosi: 13 667 h 40 min. 

zadanie 2: pełnienie dyŜurów lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem
intensywnej terapii (liczba łóŜek – 38),
 wraz z udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć 
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 2 wynosi: 6833 h 50 min. 

zadanie 3: pełnienie dyŜurów lekarskich w izbie przyjęć psychiatrycznej 
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 3 wynosi: 6833 h 50 min. 



zadanie 4: pełnienie dyŜurów lekarskich w oddziałach psychiatrycznych i odwykowych (liczba
łóŜek: 664)
- w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 4 wynosi: 6833 h 50 min. 

zadanie 5: pełnienie dyŜurów lekarskich  w  Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej (w pracowni
rentgenodiagnostyki ogólnej, pracowni USG i pracowni tomografii komputerowej)
- w dni robocze: od godziny 18.00 do 8.00 
- w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8.00 do 8.00 
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 5 wynosi: 6220h. 

3.5.Przyjmujący zamówienie w czasie trwania dyŜuru udziela świadczeń zdrowotnych słuŜących
zachowaniu, przywracaniu bądź poprawie stanu zdrowia pacjentów, polegających w szczególności
na: 
a) leczeniu i sprawowaniu opieki nad pacjentami oddziału 
b) diagnostyce pacjentów oddziału, w razie zaistnienia takie potrzeby
c) udzielaniu porad w izbie przyjęć, przyjmowaniu pacjentów na oddział w razie zaistnienia takiej
potrzeby 
d) udzielania konsultacji w uzasadnionych przypadkach w innych oddziałach szpitalnych 
e) prowadzenia dokumentacji  medycznej  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 i procedurami 
f) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w zakładach opieki
zdrowotnej 
g)  wykonywanie  innych  czynności  zaleconych  przez  Udzielającego  zamówienia  lub  teŜ
wynikające z procedur obowiązujących u Udzielającego zamówienie bądź  zasad udzielania
świadczeń zdrowotnych określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przypadku dyŜurów w pracowni RTG – wykonywanie zleconych badań pacjentom szpitala. 

Podstawa prawna: 

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn.
zm.)  

-Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DZ. U. 2008.136.857 z
późn. zm). 

Kod CPV: 85140000-2 róŜne usługi w dziedzinie zdrowia, 85141000-9 usługi świadczone przez
personel medyczny

Na podstawie art. 12a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
zamawiający  przedłuŜa  termin  składania  ofert.  Nowym  terminem  składania  ofert  jest  dzień
15 listopada 2010 r. godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2010 r. godz. 9:30.
Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.


