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Kraków, dnia 18.08.2020 r. 

 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

Dyrektor 
Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka 

Al. Modrzewiowa 22 
30 – 224 Kraków  

 
W konkursie ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów  

w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii 

nr sprawy A.I.4240-6/20, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. Wprowadza się zmianę do § 3 pkt. 2 wzoru umowy w następujący sposób: 
Zapis przed zmianą: 

„2. Harmonogram sporządzany będzie na okresy nie krótsze niż 1 miesiąc. Lekarz zobowiązuje się 
udzielać świadczeń w wymiarze co najmniej średnio 160 godzin miesięcznie w okresie 3 miesięcy.” 

 
Zapis po zmianie: 
„2. Harmonogram sporządzany będzie na okresy nie krótsze niż 1 miesiąc.” 

 
2. Wprowadza się zmianę w § 3 pkt 3 lit. c) wzoru umowy w następujący sposób: 

Zapis przed zmianą: 

„c) będzie pełnił dyżury od godziny 15.05 do 7.30 we wskazane dni powszednie, a także w soboty, 
niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy  z zachowaniem ciągłości opieki w czasie określonym w 
harmonogramie ustalonym w wyniku uzgodnień z Lekarzem kierującym Oddziałem, zgodnie z ust. 9 
niniejszego paragrafu. Lekarz zobowiązany jest do świadczenia nie mniej niż 16 godzin dyżurów 
medycznych miesięcznie.” 

 

Zapis po zmianie: 

„c) będzie pełnił dyżury od godziny 15.05 do 7.30 we wskazane dni powszednie, a także w soboty, 
niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy  z zachowaniem ciągłości opieki w czasie określonym w 
harmonogramie ustalonym w wyniku uzgodnień z Ordynatorem Oddziału. 

 
3. Wprowadza się zmianę w  § 14 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: 

Zapis przed zmianą: 
„2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie za 3 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia.” 
 

Zapis po zmianie: 

„2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie za 1 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia.”  

 

4. W celu wykazania doświadczenia Przyjmującego zamówienie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych przy 

wykonywaniu zabiegów w zakresie neurochirurgii i ortopedii, Zamawiający dopuszcza przedłożenie 

oświadczenie Oferenta wskazujące miejsca i okresu, w którym oferent zdobywał doświadczenie. 
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6.Ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert: 

1)  Oferty należy składać w Sekretariacie Dyrektora Szpitala, (budynek nr 4, al. Modrzewiowa 22, Kraków) 

lub nadać w formie przesyłki pocztowej, tak by oferta dotarła do Szpitala nie później niż do dnia 25.08.2020 r. 

do godziny 08:00. 

 

2) Otwarcie ofert nastąpi 25.08.2020 r. o godz. 08.45 w siedzibie Szpitala, Budynek nr 4, Al. Modrzewiowa 
22, 30 – 224 Kraków. 

 

7. Wzór umowy z wprowadzonymi zmianami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

Zapraszamy do składania ofert 

 

Dr n. med. Krzysztof Czernicki 
Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 
   




