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OGŁOSZENIE
o KONI(UR§II NA ŚwnoczoNlA zDRoWoTNE w SpZoZw Łukowic

na podstawie arł..26 i 27 ustawy z dnia i5 kwietnia 2011 r. o dziatalności lecariczej
(t .j, Dz, U,202lr.7ll ze zrn,)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKJ,AD OPIBKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE
21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3,

tęl, 25 7982980, fax 25 798 2603, e-Inail: kadry@spzoz.lukow.pl
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

na udzielanie świadczeil zdrowotnych
(lekarskich) nad pacjentanri spzaz w Łukowie w następującyclr pakietach:

l,eczenie Sznitalrrc:
l) oddział obserwacyjrro -Zakaż.ny * lękarz w odclziale, dyżury lekarskie,
?l Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - lekarz w oddziale, dyżury lekarskie,3) Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej- łyżulry lekarskie,4) Oddział Psyclriatryczny, Oddział Psychiatryczny z OIK i riychogeriairią - lekarz w oddziale,

dyżury lekarskie,
5) Oddziały psychiatryczne - dyżrrry lekarskie,
6) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu * \ekarz w oddziale, dyżury

lekarskie, konsultacj e lekarskie,
7) oddział chirurgii ogólnej i urazowej - lekarz w oddziale, dyżury lekarskie,
8) Oddział Nconatologiczny * lekarz w oddziale, dyżury lekarskie, 

'

9) !{{zia| Wewnętrzno-Kardiologiczny - lekarz w oddziale, dyżury lekarskie, (dyżur łąozony z
Oddzialęrn Reumatologicznynt), korrsultacje lekarskie,

10) Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Patolog ii Ciąży - lekarz w oddziale, dyżury lekarskie,
11) SzPitalny Oddział Ratunkowy z PsychiatrycznąlzbąPrzyjęć - lekarz w oddzialę, 

'dytury 
lękarskie,

12) Całodobowy Oddział Loczenia Uzależnień * lekarz w oddziale,
13) Oddział Dziecięcy - lekarz tv oddziale, dyżury lekarskie,
1 4) Oddział Reurnatologi czny - konsultacje lekar.skie.

Ąm Ęulatoryjjla Onieka Spee i alistycaa :. le.!śa"lz sncc ialista :l) Poradnią Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
2) Poradnia Chirulgii Ogólnej,
3) PoradniaKardiologiczna,
4) PoradniaNeurologiczna,
5) PoradniaOtolaryngologiczna,
6) PoradniaRelrabilitacyjna,
1) Poradrria Endokrynolo giczna,
8) Poradnią Ginekologiczno - Położnicza,
9) Poradnia Medycyny Praoy,
10) Poraclnia Medycyny Sportowej,
1 l) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
l 2) Poradnia Diabetologiczna,
1 3) Pora<lrria Okulistyczna,
14) Poradnia Neonatologiczna,

Zalilpd Diagnostyki QĘrazowe i *.lekaĘ specjalista
1) PracowniaRentgenodiagnostyki,
2) PracowniaMamnografii,
3) Pracownia'lorrrografii Komputerowej,

Adrcs; rrl, Doktola łndiffi w NIP: 825-1,7-11-719
RE6ON: 00030647200016
Księga rejrlstrowal 000000002926

Centralal (25) 79B 20 00-9

l.

Sekretariatl tel, (025) 79B 29 B0, tellfax (025) 79B 26 03
e,mail: spzoz@spzoz,lukow,pl. www: www.sllzoz,lukow.pl
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4) Pracownia USG,

Stac ia Iłatown ictrvn Medycznego.

Przvchodnie Podstawowei 0nieki Zdrowotne i - na terenie ŁuLowa i nowiatu łukowskiepo.

1,4klad_Diagnostvki Medycznei -_Zesnól Pracolvni En<loskpnor_ry},ch - bac]anie eastroskonii
i kolonosl<opii,

Gabinet/POradrlia lel<arza POZ - nocna i światec?na opieka zdrowotna rv Łukowie.

8. Zal<ład 9nieki Pozasznitalnei * 9środgB Rehabilitacii Dziennei.

oc óLN n..wAnuxxt xó§§i}n§u
1. Umtlrva na udzielanie Ślviadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich zostanie zawerta

na czas oznnczony tld l lipca 2021 r, do 30 czerwca?022 r,
2. Matcrialy konkursowe, w tyrn projekt urnowy udostępnione są w siedzibie Udzielającego zamówienia,

w Łrrkowie, Przy ul, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, rv bu<lynku adnrinistracji, pok. nr l§, w godz.7 "2Ś- l5.00 oraz na stronie internetowej _ryyw.slz9zJŃ9]y,p!, inlbrmacje telefonicine-* tel. 25 7g8 20 01 wew.
213, thx 25'798 26 03.

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przedlużenia terminu składania ofert
oraz odryolanitl konkursu bez ;lodania przyczyn do dnia jego rozstrzygnięcia.

4, OferlY w lbrmie pisemnej nalcży skladać rv znlrlejonej kopercie z atlnotacją:
,,Konkurs rla uclzielanię świadczeń zdrowotnych (lekarskich)'',
w Dziale Slużb Pracowniczych SPZOZ (budynek atlministracji, I piętro, pok nr l9),
w nieprzekraczahryrn terminie do dni$ I6 czerwcł 202l r. do godz. 12.d0.

§. Otrv:rrcie ofert nastąpi w Dziale slużb Pracowniczych SPZaZ tbułńut atlministracji, l piętro,
pok. nr l9), w dniu 16 czerwca2Ożl r. o godz,12.30,

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upłylvu terminu składania ofert,
7, I{ozstrzygnięcie konkursrr nastąpi w terminie l4 cJni od dnia otłvarcia ofert poprzez wyrvieszenie

ogloszcnia o wyniku postępo.vnnia na tablicy ogloszeń w sieclzibie SPZaZ. oreienci o wybranej
ofcrcie zostaną porviadonlieni również na piśmie lub telefonicznie,

8. W toku postępowarria w sprawie zawarcia umowy o u<izielanie świadczęń zdrowotnych, do czasu
zakoriczerria postępowania, oferent może złożyć do komisji umotylvowany protest w tęnninie 7 dni
roboczych od clnia dokorrarria zaskarżottej czynrrości.

9. Ofererlt biorący udział w postępclwaniu możę wnieść clr: Dyrektora SPZOZw Łukowie, w terminie 7 dni od
drria ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanię dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

10. Protcst i odwołanie nie przysługują na lliedokoltanie wyboru oferenta i unieważnienie postępowania.
1,1. T'ernlin zawarcitt uInowy wynosi 14 dni liczorre od daty upłyvru terrninu do złożenia odwołania.
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Adres: ul, Doktora Andrzeja RogaliIiskiego 3, 21.a00 Łulióń
Centrala: (25)79B 20 00-9

łłk. ułełl' lltłł
NIP; 825-17-
R§GON;0003

Sekretariatl tcl. (025) 79B29 B0, tel/fax (025] 79B2603
e-nrail: §pzoz(óspzoz.lukow.pl. wwrv: wrvw.sp;196[[pylp!

Księga rejestrowa; 000000002926


