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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu  Zamówienia 

 

1. Informacje ogólne 
 

1) Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia 
dyżurów medycznych. 

2) Świadczenia będą realizowane w godzinach 15:00 do 8:00 dnia następnego w dni robocze 
oraz 8:00 do 8:00 dnia następnego w dni wolne od pracy i święta zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez Udzielającego Zmówienia. 

3) Dyżur zwykły rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku 
i trwa 17 godzin, 

4) Dyżur w dni wolne od pracy rozpoczyna się o godzinie 8:00 w dni wolne od pracy i święta 
i trwa 24 godziny.    
 

 
2. Obowiązki przyjmującego zamówienie w udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 

pełnienia dyżurów medycznych 

1) sprawowanie opieki medycznej nad Pacjentami wszystkich oddziałów Szpitala, 

2) przeprowadzanie obchodów lekarskich we wszystkich oddziałach Szpitala co najmniej 2 

razy w trakcie dyżuru, 

3) wydawanie zleceń lekarskich w przypadkach tego wymagających, 

4) uczestniczenie w procesie leczenia i sprawowanie opieki medycznej nad Pacjentami 

w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej Szpitala, 

5) wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych w sytuacjach tego wymagających 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, 

6) monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów przebywających w Szpitalu, 

7) podejmowanie interwencji lekarskiej w przypadku pogorszenia stanu zdrowia Pacjentów, 

łącznie z organizacją przeniesienia Pacjenta do innego szpitala, 

8) dokonywanie wpisów w indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta z każdorazowej 

interwencji lekarskiej podczas dyżuru (historia choroby, Indywidualna karta zleceń 

lekarskich), 

9) nadzorowanie bezpieczeństwa Pacjentów przebywających w Szpitalu, 

10) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., dbanie o mienie w miejscu pracy, 

11) prowadzenie książki raportów lekarskich z przebiegu dyżuru, 

12) w sprawach nagłych, podejmowanie w zastępstwie Dyrektora Szpitala koniecznych decyzji 

niecierpiących zwłoki, 

13) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 

14) inne zadania zlecone przez Dyrektora w zakresie świadczeń z psychiatrii. 

 

3. Świadczenia będą udzielane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego  

Zamówienia.  

4. Liczba osób wykonujących zamówienie:  2 osoby 

5. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące 


