Znak sprawy: 4/2015

Wodzisław Śl.,24.08.2015

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski

Do:
Oferenci biorący udział w konkursie ofert na świadczenie
usług medycznych- dyżury lekarskie, nr sprawy 4/2015
L.dz. DZP

/15

Dyrekcja WSCP Wodzisław Śl. informuje, że zmianie ulegają zapisy szczegółowych
warunków konkursu ofert. Nowa treść nw. zapisów przyjmuje następujące brzmienie:
1. Pkt 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc w Wojewódzkim Szpitalu
Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. na rzecz jego pacjentów, w
oddziałach i innych komórkach medycznych Udzielającego zamówienie, przeprowadzanie
konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych dla których Udzielający
zamówienia świadczy usługi w tym zakresie.
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 7:25-15:00 w tym wymagamy
minimum trzy dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 8:00 – 14:00.
2. Pkt 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc– leczenie tlenem w
warunkach domowych (DLT), charakterystyka świadczenia 5.10.00.0000006 tlenoterapia w
warunkach domowych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13,
44-300 Wodzisław Śl. na rzecz jego pacjentów, przeprowadzanie konsultacji, w tym także
dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych dla których Udzielający zamówienie świadczy
usługi w tym zakresie.
Ponadto w zakres pracy wchodzą w szczególności następujące czynności:
a) systematycznego zapoznawania i wdrażanie zarządzeń, poleceń i komunikatów obowiązujących u
Udzielającego zamówienie,
b) kwalifikacja pacjenta do leczenia tlenoterapią w warunkach domowych,
c) badanie lekarskie – przynajmniej raz w kwartale w tym kontrola,
Ww. świadczenia będą rozliczane w fomie ryczałtowej – do 30 pacjentów w miesiącu. Zapewnienie
zastępstwa na czas nieobecności w pracy leży po stronie Przyjmującego zamówienie.
3. Pkt 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc – ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A. Pawelca ul. Bracka 13, 44-300
Wodzisław Śl. na rzecz jego pacjentów, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących
pacjentów podmiotów leczniczych dla których Udzielający zamówienie świadczy usługi w tym
zakresie.
Ponadto w zakres pracy wchodzą w szczególności następujące czynności:
- systematycznego zapoznawania i wdrażania zarządzeń, poleceń i komunikatów obowiązujących u
Udzielającego zamówienie,
Godziny pracy: 2 godziny tygodniowo.
4. Zmianie ulega zapis §11 pkt 3 wzoru umowy. Nowe brzmienie §11 pkt 3 przyjmuje następujące
brzmienie:
„3. Umowa może zostać rozwiązana za obopólnym porozumieniem stron z zachowaniem 60dniowego okresu wypowiedzenia.”
Pozostałe zapisy szczegółowych warunków konkursu ofert nie ulegają zmianie.
Z poważaniem

