
Oświęcim, 29 listopada 2013r. 

D-423-2-(4) - COM-MK/13

ZMIANY DOTYCZ ĄCE KONKURSU OFERT  
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium Całodobowej Opieki Medycznej ZLA 
ogłoszonego w dniu 27 listopada 2013r. 

I. W treści „Ogłoszenia” wprowadza się następujące zmiany: 
„Świadczenia udzielane będą w następujących formach dyżurów:
  -dyżur zwykły ( od 18.00 do 8.00  tj. 14h)
  -dyżur świąteczny zwykły ( od 8.00 do 8.00 tj. 24h )
  -dyżur skrócony zwykły ( od 18.00 do 24.00 tj. 6 h)
  -dyżur skrócony świąteczny ( od 8.00 – 24.00 tj. 16 h )
II.W treści „Instrukcji przygotowania ofert” wprowadza się następujące zmiany:
„2.Proponowana stawka brutto za: 
  -dyżur zwykły ( od 18.00 do 8.00  tj. 14h)-proponowana stawka za 1 godz. 43,00zł. brutto
  -dyżur świąteczny zwykły ( od 8.00 do 8.00 tj. 24h) -proponowana stawka 
    za 1 godz 50,00zł. brutto
  -dyżur skrócony zwykły ( od 18.00 do 24.00 tj. 6 h)-proponowana stawka 
    za 1 godz. 43,00zł. brutto
  -dyżur skrócony świąteczny ( od 8.00 – 24.00 tj. 16 h )-proponowana stawka 
    za 1 godz 50,00zł. brutto”
III.We wzorze umowy wprowadza się następujące zmiany:
a)W § 1 pkt 2 po kropce dodaje się zdanie: „O podziale pracy na dyżurach decyduje Kierownik
   COM ZLA.”
b)W § 1 pkt 5 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:”Lekarz pełniący dyżur wyjazdowy skrócony, 
   o godz. 24.00 przekazuje telefon drugiemu lekarzowi pełniącemu dyżur wyjazdowy, który 
   do godz. 8.00 rano wykonuje wizyty w obu rejonach oraz udziela porad telefonicznych.”
c)W§1 pkt 6 w zdaniu pierwszym po wyrażeniu „na wizytę” dodaje się słowo „każdorazowo”
d)W § pkt 8 otrzymuje brzmienie:
   „8.Lekarz pełniący dyżur wyjazdowy jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia karty
   z wizyty, która jest indywidualną kartą pacjenta oraz jednocześnie oświadczeniem o prawie 
   do bezpłatnych świadczeń. Prawidłowo wypełniona karta musi zawierać podpis pacjenta lub jego
   opiekuna oraz godzinę powrotu z wizyty do ambulatorium COM. Po zakończeniu wizyty  
   dokumentację należy przekazać do rejestracji COM. Godzina rejestracji pacjenta  jest godziną
   zgłoszenia wizyty.”     
e)W §1pkt 12 otrzymuje brzmienie:” 12.Po zakończonym dyżurze lekarz zobowiązany jest do
   napisania raportu wg schematu podanego przez kierownika COM, z dokładnym
   wyszczególnieniem godzin pracy”.
f)W§1 pkt 14w 4 linijce skreśla się wyraz „równomiernego”     
g)W § 1pkt 20 po wyrazie „pacjenta” stawia się kropkę”
h)W § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   „2.Wynagrodzenie za pełnione dyżury ustala się następująco: 
  -dyżur zwykły ( od 18.00 do 8.00  tj. 14h)-stawka za 1 godz. …......
  -dyżur świąteczny zwykły ( od 8.00 do 8.00 tj. 24h) -stawka za 1 godz  …...................
  -dyżur skrócony zwykły ( od 18.00 do 24.00 tj. 6 h)- stawka za 1 godz............................
  -dyżur skrócony świąteczny ( od 8.00 – 24.00 tj. 16 h )-stawka za 1 godz  …....................
 Każdy dyżur może być za zgodą kierownika COM dowolnie podzielony godzinowo przez 
 Przyjmującego Zamówienie, pod warunkiem utrzymania ciągłości dyżuru.”


