Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
Nr 62/2018
z dnia 10.07.2018 r.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej ogłasza konkurs ofert,
zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:
Podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 160
z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1,
art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017r. poz.1938
z późniejszymi zmianami).
Przedmiot zamówienia
PAKIET 1
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału
i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego
zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:
1) Oddział Neurochirurgiczny,
2) Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,
3) Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii,
4) Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną i Pracownią
Endoskopii,
5) Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kariologicznego,
6) Oddział Neurologiczny,
7) Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,
8) Oddział Noworodkowy,
9) Oddział Chorób Wewnętrznych,
10) Oddział Hematologii,
11) Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
12) Szpitalny Oddział Ratunkowy.
PAKIET 2
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy – obowiązki lekarza zakładowego.
PAKIET 3
udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Otolaryngologicznej Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
PAKIET 4
udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w zakresie: diagnostyki
patomorfologicznej preparatów:
- wykonywanie biopsji cienkoigłowej – podanie ceny za jedną zmianę ogniskową
- ocena mikroskopowa biopsji cienkoigłowej – cena za jedną zmianę,
- wykonanie i ocena badania śródoperacyjnego,
- diagnozowania preparatów histopatologicznych – cena za jeden preparat / bloczek
- ocena cytologii ginekologicznej,
- pobranie wycinków z materiału tkankowego – cena za 1 wycinek

1

PAKIET 5
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji
w zakresie:
1) pielęgniarka/pielęgniarz,
2) położna.

Warunki konkursu ofert
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale
uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach
wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert”.
Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności
gospodarczej jako:
1) indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, (inaczej
praktyka stacjonarna),
2) indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie
w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.
Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia zawarcia
umowy do 31.12.2019r.
1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów oraz pobrać
obowiązujący formularz oferty w Dziale Służb Pracowniczych - pokój nr 332 w godzinach
7.00-14.00.
2. Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, Aleja Armii
Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała pok. 302, w terminie do dnia 17.07.2018r. do
godz. 10.30 lub nadać w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data
wpływu do Kancelarii Szpitala/.
3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych (wpisać właściwy pakiet)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku - Białej (pokój nr 306).
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.hospital.com.pl i tablicy
ogłoszeń w miejscu prowadzenia postępowania, nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
konkursu ofert.
8. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia
terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
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Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154
ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r.,
poz. 160 z późniejszymi zmianami).

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej

Ryszard Batycki
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