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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318328-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Lublin: Różne usługi w dziedzinie zdrowia

2010/S 209-318328

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, attn: Agnieszka Piotrowska, POLSKA-20-442Lublin.

Tel.  +48 817443061-439. E-mail: zampubl@snzoz.lublin.pl. Fax  +48 817441079.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.9.2010, 2010/S 181-276367)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:85140000, 85141000
Różne usługi w dziedzinie zdrowia.

Usługi świadczone przez personel medyczny.

Zamiast:

II.1.5) krótki opis zamówienia lub zakupu (ów).

Przedmiotem zamówienia jest przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych – pełnienia dyżurów lekarskich w
wyszczególnionych komórkach organizacyjnych Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w
Lublinie.

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.

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

Informacje na temat części.

Część nr 1.

Nazwa Zadanie 1.

1) Krótki opis.

A: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżurów lekarskich - w oddziale neurologicznym I
(z pododdziałem udarowym z wczesną rehabilitacją poudarową) - liczba łóżek: 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: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich.

W oddziale neurologicznym II (z pododdziałem udarowym z wczesną rehabilitacją poudarową) – liczba łóżek: 41, wraz z
udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć neurologicznej.

— w dni robocze: od godziny 15:35 do 8:00,
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— 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.

Część nr 2.

Nazwa Zadanie 2.

1) Krótki opis.

Przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych
z pododdziałem intensywnej terapii (liczba łóżek – 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: 6 833 h 50 min.

Część nr 3.

Nazwa Zadanie 3.

1) Krótki opis.

Przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów 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: 6 833 h 50 min.

Część nr 4.

Nazwa Zadanie 4.

1) Krótki opis.

Przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach psychiatrycznych i
odwykowych (liczba łóżek: 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: 6 833 h 50 min.

Część nr 5.

Nazwa Zadanie 5.

1) Krótki opis.

Przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów 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: 6 220 h.
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IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych.

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 22.10.2010 - 14:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

25.10.2010 - 09:00.

Powinno być:

II.1.5) krótki opis zamówienia lub zakupu (ów).

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dyżurów lekarskich w wyszczególnionych komórkach organizacyjnych Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie.

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.

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

Informacje na temat części.

Część nr 1.

Nazwa Zadanie 1.

1) Krótki opis.

A: pełnienie dyżurów lekarskich - w oddziale neurologicznym I (z pododdziałem udarowym z wczesną rehabilitacją
poudarową) - liczba łóżek: 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 dyżurów lekarskich w oddziale neurologicznym II (z pododdziałem udarowym z wczesną rehabilitacją
poudarową) – liczba łóżek: 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.

Część nr 2.

Nazwa Zadanie 2.

1) Krótki opis.

Pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnej terapii (liczba łóżek – 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: 6 833 h 50 min.
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Część nr 3.

Nazwa Zadanie 3.

1) Krótki opis.

Pełnienie dyżurów 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: 6 833 h 50 min.

Część nr 4.

Nazwa Zadanie 4.

1) Krótki opis.

Pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach psychiatrycznych i odwykowych (liczba łóżek: 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: 6 833 h 50 min.

Część nr 5.

Nazwa Zadanie 5.

1) Krótki opis.

Pełnienie dyżurów 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: 6 220 h.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych.

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 12.11.2010 - 14:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

15.11.2010 - 09:00.

Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


