Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie diagnostyki obrazowej
KO-3/RTG/TK/USG/2021

Rabka-Zdrój, 03.11.2021 r.
Zmiana Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO)
Oddział Terenowy Instytutu informuje, że wpłynął wniosek złożony przez lekarza specjalistę radiologii
i diagnostyki obrazowej o zmianę zapisów w SWKO z dnia 21.10.2021 r., do ogłoszonego Konkursu ofert na
udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarz specjalistę w zakresie diagnostyki obrazowej
KO-3/RTG/TK/USG/2021, o następującej treści:
„Po zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza
specjalistę w zakresie diagnostyki obrazowej dla pacjentów IGiChP Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju,
informuję że przy zatrudnieniu jednej osoby na w/w stanowisku nie ma możliwości spełnienie warunków,
o których mowa w pkt I/2 (de’facto gotowość do pracy 24 H) oraz pkt II/podpunkt 6 (gwarancja ciągłości
świadczeń).
W związku z powyższym, po rozpatrzeniu wniosku, wprowadza się zmianę zapisów do SWKO, o treści:
1. I. Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 2:
„2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w dniach
..... roboczych określonych w ofercie lub w czasie innym, uzgodnionym z Udzielającym
zamówienia.”
2. II. Opis wymogów podmiotowych, ppkt 6):
„6) gwarantują ciągłość świadczeń zdrowotnych w terminach uzgodnionych z Udzielającym
zamówienia.”
Jednocześnie ustalono inny termin składania i otwarcia ofert na 17 listopada 2021 r., wprowadzając
zmianę zapisów w SWKO:
- w pkt VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta na:
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu diagnostyki obrazowej dla pacjentów
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju.
Nie otwierać przed dniem 17 listopada 2021 r. do godz. 1200 .”
- w pkt VII. Miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziale Terenowym w Rabce-Zdroju
w Sekretariacie Dyrekcji - budynek Administracji, pok. 103, codziennie w godz. 700 – 1400 (oprócz sobót,
niedziel i świąt), nie później niż do dnia 17 listopada 2021 r. do godz. 1100.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy
w Rabce-Zdroju.
- w pkt IX. Miejsce i tryb otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej
w Budynku MODRZEW (Paw. X) Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju,
ul. Prof. Jana Rudnika 3B.
Zapisy w pozostałych materiałach konkursowych - bez zmian.
Z poważaniem
mgr Maria Dunaj
Dyrektor Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju
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