
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.2018.2190) 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 rodzajach  

REHABILITACJA LECZNICZA, LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ 

LEKARZY, LECZENIE SZPITALNE - REALIZACJA PROCEDUR ZABIEGOWYCH, LECZENIE 

SZPITALNE - DYŻURY LEKARSKIE  

w zakresie: 

1. Leczenie Szpitalne - udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza 

specjalistę w dziedzinie chirurgia naczyniowa. 

2. Rehabilitacja Lecznicza - świadczenia ambulatoryjne udzielane przez lekarza specjalistę w 

dziedzinie rehabilitacja medyczna. 

3. Leczenie Szpitalne - zabezpieczenia wykonania zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych. 

4. Leczenie Szpitalne - dyżury lekarskie udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

kardiologia. 

5. Leczenie Szpitalne - dyżury lekarskie udzielane przez lekarza specjalistę Iº lub IIº  

w dziedzinie otolaryngologia. 

6. Leczenie szpitalne - dyżury lekarskie udzielane przez lekarza w trakcie specjalizacji  

w dziedzinie choroby wewnętrzne. 

7. Leczenie szpitalne - udzielanie konsultacji anestezjologicznych w zakresie kwalifikacji do 

wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego przez 

lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia. 

 

KOD CPV:  

85111000-0 - Usługi szpitalne 

85112200-9 - Usługi leczenia ambulatoryjnego 

 

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 Ofert. 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 22.03.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Jawnej  

10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy. 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń: 1 kwietnia 2019 r. 

Proponowany okres zawarcia umowy o udzielanie świadczeń: 01.04.2019 - 31.12.2021 

Otwarcie ofert nastąpi w Komendzie 10 WSzKzP SP ZOZ  

w dniu 22.03.2019 r. o godz. 11.30. 

 

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 
 


