
 

Zarządzenie Nr 36/2016 

 
PREZESA ZARZĄDU-DYREKTORA 

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o  

w Zduńskiej Woli z dnia  05 grudnia 2016r. 

 

                  dotyczące  powołania Komisji Konkursowej  w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.  

 
/ art. 26, art. 26a, art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  / Dz.U. z 2015r.618 j.t. / oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 
1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U. z 2015r.581 j.t. / 
 

Na podstawie § 13 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego  Sp. z o.o. w 

Zduńskiej Woli zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 

 
Powołuje Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu ofert celem udzielenia  zamówień  na świadczenia zdrowotne 

realizowane na rzecz Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych  przez lekarzy medycyny w zakresie : 

1. ordynatorzy oddziałów : wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego,  

2. lekarze oddziałów : wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego, chirurgicznego, działu anestezjologii i intensywnego 

nadzoru medycznego - podstawowy czas pracy / art. 93, art. 94 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /  i 

dyżury medyczne / art. 95, art. 96 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /, 

3. lekarze w zespołach  ratownictwa medycznego - dyżury medyczne . / art. 32 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U.2013.757 j.t. /  

 

w składzie : 

 

1.   dr n.med.Amer Houli – Z-ca Dyrektora ds.Medycznych - przewodniczący 

 

2.  Jęczmion Krzysztof – Radca Prawny                - członek 

 

3.  Jolanta Kuta-Kierownik Działu Kadr                - członek  

 

 

§ 2. 

 

Komisja Konkursowa zostaje powołana na czas określony do momentu zakończenia postępowania  w przedmiocie konkursu ofert 

na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego  Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli. 

 

§ 3. 

 

1.  Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania konkursowego oraz wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o : 

Regulamin prac komisji do przeprowadzania konkursów dotyczących ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia 

zdrowotne, Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu na świadczenia medyczne  

oraz  ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.  

2.  Regulamin prac komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert celem zawarcia umów  na udzielanie 

świadczeń  zdrowotnych  dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego  Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli stanowi załącznik Nr 1 

do niniejszego zarządzenia 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

Do wiadomości: 

1. Przewodniczący Komisji 

2. Członkowie Komisji 

 

 

 


