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D/DKR/PK/AA/864 /2022                           Warszawa, 22.07.2022r. 
 

 

Do wszystkich uczestników postępowania 
konkursowego 

 

Dotyczy: postępowania w trybie konkursu ofert, nr KO/CZD/69/22 pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych 
przez lekarzy w zakresie wykonywania zabiegów naczyniowych diagnostycznych i/lub interwencyjnych na 
rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 zadania (2 osoby). 
 
Udzielający Zamówienie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” informuje, że z powodu oczywistej 
omyłki pisarskiej zmienia treść Ogłoszenia w następujący sposób: 

5.1. Dokumenty, które Oferenci powinni złożyć w ofercie, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o 
których mowa w pkt. 5 niniejszego Ogłoszenia: 

5.1.2. W przypadku osób fizycznych będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 
(jednoosobowe praktyki lekarskie): 

Było: 

„Wydruk z RPWDL (Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) nie starszy niż 3 miesiące. 
Wymagany jest wpis w księdze rejestrowej w Rodzaj działalności leczniczej i praktyki zawodowej: 
- Rubryka 15. Rodzaj działalności leczniczej:  
2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne” 

Jest: 

„Wydruk z RPWDL (Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) nie starszy niż 3 miesiące. 
Wymagany jest wpis w księdze rejestrowej w Rodzaj działalności leczniczej i praktyki zawodowej: 
- Rubryka 15. Rodzaj działalności leczniczej: 
1 – Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne” 

 
5.1.3.W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie będących podmiotami leczniczymi 

(grupowe praktyki lekarskie) 
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Było: 

„Wydruk z RPWDL (Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) nie starszy niż 3 miesiące. 
Wymagany jest wpis w księdze rejestrowej w Rodzaj działalności leczniczej i praktyki zawodowej: 
- Rubryka 15. Rodzaj działalności leczniczej:  
2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne” 

Jest: 

„Wydruk z RPWDL (Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) nie starszy niż 3 miesiące. 
Wymagany jest wpis w księdze rejestrowej w Rodzaj działalności leczniczej i praktyki zawodowej: 
- Rubryka 15. Rodzaj działalności leczniczej: 

1 – Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne” 
 

5.1.4. W przypadku podmiotów leczniczych 
Było: 
W PRZEDSIEBIORSTWACH PODMIOTU LECZNICZEGO: 
- w rubryce 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie pomiotu leczniczego, 
 oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych  
 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – inne niż szpitalne; 
Jest: 
W PRZEDSIEBIORSTWACH PODMIOTU LECZNICZEGO: 
- w rubryce 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie pomiotu leczniczego, 
 oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych  
 1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne; 

 
 

…………………………………………………………………  

 (podpis Udzielającego Zamówienie lub osoby upoważnionej 
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