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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1) Pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świad-
czeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Oddziale Leczenia Uzależnień oraz Pododdziale 
Detoksykacji Alkoholowej. 

2) Świadczenia będą realizowane minimum 3 razy w tygodniu w dni robocze minimum 7 godzin 
dziennie. Ustalenie innych godzin realizacji świadczeń jest możliwe za zgodą Udzielającego 
zamówienia. 

3) Szczegółowe godziny pracy będą realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
Udzielającego Zmówienia. Minimalna liczba godzin do wypracowania 84 godzin miesięcznie. 
Maksymalna liczba godzin do wypracowania 180 godzin miesięcznie.   

4) W terminach uzgodnionych między stronami, miesięczna liczba wypracowanych godzin może 
być mniejsza niż określona w ust. 3, nie mniejsza jednak niż 60 godzin miesięcznie. 

 
 

II. Warunki udzielania świadczeń: 

1. Obowiązki przyjmującego zamówienie w ramach kierowania Pododdziałem Detoksykacji 

Alkoholowej oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na Oddziale Le-

czenia Uzależnień: 

 
1) kierowanie pracą Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej w tym organizacja udzielania 

świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
2) sprawowanie opieki lekarskiej nad Pacjentami Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Podod-

działu Detoksykacji Alkoholowej,  
3) przeprowadzanie obchodów lekarskich,  
4) wydawanie zleceń lekarskich, 
5) uczestniczenie w procesie leczenia i sprawowanie opieki medycznej nad  Pacjentami,  
6) wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych w sytuacjach tego wymagających 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, 
7) monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów, 
8) podejmowanie interwencji lekarskiej w przypadku pogorszenia stanu zdrowia Pacjentów, 

łącznie z organizacją przeniesienia Pacjenta do innego szpitala, 
9) dokonywanie wpisów w indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta,  
10) nadzorowanie bezpieczeństwa Pacjentów przebywających w Szpitalu, 
11) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż., dbanie o mienie w miejscu pracy, 
12) prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, 
13) inne zadania zlecone przez Dyrektora w zakresie świadczeń z psychiatrii w szczególności 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Leczenia Uzależnień. 
 
III. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 
1) Świadczenia będą udzielane w siedzibie Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez Udzielającego Zamówienia. 

2) Termin realizacji zamówienia:  24 miesiące od dnia wskazanego w umowie 


