
KOMENDANT 

10 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO 

Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W BYDGOSZCZY 

ul. Powstańców Warszawy 5, 85 – 681 Bydgoszcz 

 

Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

(t.j.Dz.U.2018.160) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej  

ze środków publicznych (Dz. U. 2018.1510) 
 

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA: 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA 

ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY w zakresie: 

1. Udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę  

w dziedzinie kardiologia, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna i chirurgia klatki 

piersiowej, chirurgia stomatologiczna, rehabilitacja medyczna, neurologia, neurochirurgia, 

okulistyka, urologia, radioterapia (dotyczy konsyliów onkologicznych), transfuzjologia 

kliniczna (w zakresie gospodarki krwi), gastroenterologia; 

2. Dyżurów lekarskich stacjonarnych udzielanych przez lekarza specjalistę lub w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie kardiologia, otolaryngologia, ginekologia, kardiochirurgia, 

neurologia, chirurgia ogólna, okulistyka, urologia, chirurgia twarzowo-szczękowa, chirurgia 

stomatologiczna; 

3. Wykonywanie badań diagnostycznych (MR, TK, USG, MMG, RTG) przez lekarza 

specjalistę w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa; 

4. Wykonywanie badań diagnostycznych  (RADIOSYNOWEKTOMII) przez lekarza 

specjalistę w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu; 

5. Wykonywanie badań diagnostycznych (PATOMORFOLOGICZNYCH) przez lekarza 

specjalistę w dziedzinie patomorfologia; 

6. Realizacja zabiegów zaćmy: lekarz specjalista w dziedzinie okulistyka w obszarze 

(kwalifikacja do zabiegu – wykonanie zabiegu – kontrola pooperacyjnej, lekarz  

w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyka w obszarze (kwalifikacja do zabiegu  

– kontrola pooperacyjna); 

7. Realizacja programu lekowego – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci 

zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) przez lekarza specjalistę  

w dziedzinie okulistyka – świadczenia realizowane w oddziale szpitalnym; 

8. Realizacja programu lekowego – leczenie stwardnienia rozsianego przez lekarza specjalistę 

w dziedzinie neurologia; 

9. Realizacja procedur zabiegowych neurochirurgicznych: 

 Operacja guzów mózgu 

 Zabieg neurochirurgii czynnościowej 

 Operacja dysku lędźwiowego 

 Operacja dysku szyjnego 

 Biopsje stereotaktyczne 

 Wertebroplastyka trzonów kręgowych 

 Operacja guzów rdzenia i kanałów kręgowych 

 Zabiegi termolezji stawów międzykręgowych; 

10. Realizacja znieczuleń do zabiegu termolezji stawów międzykręgowych przez zespół 

anestezjologiczny; 

11. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę  

w dziedzinie rehabilitacja medyczna w Poradni Rehabilitacyjnej. 



 

KOD CPV: 

85111000-0 - Usługi szpitalne 
 

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępniane są przez pracowników Sekcji Organizacyjno-Promocyjnej 

10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy w godz. 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku tel. 261 417 461  

oraz na stronie internetowej Szpitala – www.10wsk.mil.pl w zakładce Konkursy. 

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 04.12.2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Jawnej  

10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy. 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń: 1 styczeń 2019 r. 

Proponowany okres zawarcia umowy o udzielanie świadczeń: 01.01.2019 - 31.12.2021 

 

Otwarcie ofert nastąpi w Komendzie 10 WSzKzP SP ZOZ  

w dniu 04.12.2018 r. o godz. 10.30. 

 

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Komendant Szpitala zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu  

w całości lub części bez podawania przyczyn. 

 

 
 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 
 


