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OGŁOSZENIE  KONKURSU OFERT 

 
w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

z dnia  27.11.2018 r. 

 

DYREKTOR 

105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

z  siedzibą  68 – 200 Żary ul. Domańskiego 2 

 

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 

112, poz. 654)oraz  ustawy  z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

zaprasza do  składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom 

świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie  szkolenia 

specjalistycznego według profilu oddziału lub poradni.  

 

Nr 

zadania 

 

Specjalizacja 

(dziedzina) 

Stopień 

specjalizacji 

Miejsce udzielania 

świadczeń 
UWAGI 

1 

Anestezjologii                 

i intensywnej 

terapii 

II 
0 
/ specjalista Oddział Intensywnej 

Terapii i Anestezjologii  

świadczenia zdrowotne 

udzielane według potrzeb 

oddziału w czasie 

ordynacji oddziału,                 

w ramach dyżurów 

medycznych i transporcie 

sanitarnym 

2 

Chirurgia Ogólna  II 
0 
/ specjalista 

I 
0 
- specjalizacji 

w trakcie 

specjalizacji 

Oddział                   

Chirurgii Ogólnej              

z pododdziałem  

Chirurgii Onkologicznej                    

i Urologii  

oraz poradni 

chirurgicznej  

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

oddziału w czasie 

ordynacji oddziału / 

poradni, w ramach 

dyżurów medycznych 

3 

Chirurgia Ogólna  II 
0 
/ specjalista 

I 
0 
- specjalizacji 

w trakcie 

specjalizacji (co 

najmniej po 2 
roku )  

Oddział                       

Chirurgii Ogólnej                    

z pododdziałem  

Chirurgii Onkologicznej           

i Urologii  

świadczenia zdrowotne  

udzielane w ramach 

dyżurów medycznych 
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4 

Chirurgia Ogólna  II 
0 
/ specjalista Poradnie 

Specjalistyczne  

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb  

poradni  

5 

Choroby 

Wewnętrzne            

oraz  

diabetologii, 

gastroenterologii, 

reumatologii , 

endokrynologii 

II 
0 
/ specjalista 

 

I 
0 
–specjalizacji 

w trakcie 

specjalizacji         

(co najmniej po 

2 roku ) 

specjalistów 

według profilu 

oddziału  

Oddział Chorób 

Wewnętrznych z 

pododdziałem 

Gastroenterologicznym, 

Reumatologicznym, 

Chorób Metabolicznych  

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

oddziału w czasie 

ordynacji oddziału / 

poradni, w ramach 

dyżurów medycznych 

6 

diabetologa II 
0 
/ specjalista Poradnie 

Specjalistyczne 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb  

poradni 

7 

gastroenterologia  II 
0 
/ specjalista Poradnie 

Specjalistyczne 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb  

poradni oraz 

wykonywania badań 

przewodu pokarmowego 

8 

reumatologia II 
0 
/ specjalista Poradnie 

Specjalistyczne 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb  

poradni 

9 

Kardiologii                      

lub                           

Chorób 

Wewnętrznych 

oraz 

potwierdzenia 

przez konsultanta 

wojewódzkiego  

doświadczenia  w 

zakresie 

kardiologii 

II 
0 
/ specjalista 

 

w trakcie 

specjalizacji  

Oddział                   

Kardiologiczny                

Oddział Intensywnego 

Nadzoru 

Kardiologicznego  

oraz poradni 

kardiologicznej  

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

oddziału w czasie 

ordynacji oddziału / 

poradni, w ramach 

dyżurów medycznych 

 

10 

Kardiologii                                  

lub                          

Chorób 

Wewnętrznych 

oraz 

potwierdzenia 

przez konsultanta 

wojewódzkiego  

doświadczenia  w 

zakresie 

kardiologii 

II 
0 
/ specjalista 

w trakcie 

specjalizacji  

Oddział                   

Kardiologiczny            

Oddział Intensywnego 

Nadzoru 

Kardiologicznego  

świadczenia zdrowotne  

udzielane w ramach 

dyżurów medycznych 

11 

Kardiologii   

lub                           

Chorób 

Wewnętrznych 

II 
0 
/ specjalista 

 

Poradnie 

Specjalistyczne 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb  

poradni  
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oraz 

potwierdzenia 

przez konsultanta 

wojewódzkiego  

doświadczenia  w 

zakresie 

kardiologii 

12 

Dermatologii   II 
0 
/ specjalista 

I 
0 
- specjalizacji 

w trakcie 

specjalizacji 

Oddział    

Dermatologiczny 

oraz poradni 

dermatologicznej  

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

oddziału w czasie 

ordynacji oddziału / 

poradni,  

13 

Otolaryngologii II 
0 
/ specjalista 

I 
0 
- specjalizacji 

w trakcie 

specjalizacji 

Oddział   

Otolaryngologii z 

pododdziałem 

okulistycznym 

oraz poradni 

otolaryngologicznej  

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

oddziału w czasie 

ordynacji oddziału / 

poradni, w ramach 

dyżurów medycznych 

14 

Otolaryngologii II 
0 
/ specjalista 

 

Poradnie 

Specjalistyczne 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb  

poradni 

15 

Neurologii  II 
0 
/ specjalista 

I 
0 
- specjalizacji 

w trakcie 

specjalizacji 

Oddział Neurologiczny 

Oddział Udarowy z 

pododdziałem 

Rehabilitacji 

Naczyniowej                        

oraz poradni 

neurologicznej 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

oddziału w czasie 

ordynacji oddziału / 

poradni, w ramach 

dyżurów medycznych 

oraz                    

wykonywanie  i opis 

badań EMG,                      

opis badań EEG 

16 

Neurologii  II 
0 
/ specjalista 

I 
0 
- specjalizacji 

w trakcie 

specjalizacji 

Oddział Neurologiczny 

Oddział Udarowy z 

pododdziałem 

Rehabilitacji 

Naczyniowej                        

świadczenia zdrowotne  

udzielane w ramach 

dyżurów medycznych  

17 

Neurologii  II 
0 
/ specjalista 

 

Poradnie 

Specjalistyczne 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb  

poradni 

18 

Psychiatrii  II 
0 
/ specjalista 

I 
0 
- specjalizacji 

w trakcie 

specjalizacji 

Oddział Psychiatryczny 

z pododdziałem 

Leczenia zaburzeń 

nerwicowych i stresu 

bojowego 

oraz                                 

poradnia zdrowia 

psychicznego 

 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

oddziału w czasie 

ordynacji oddziału / 

poradni, w ramach 

dyżurów medycznych 
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19 

Psychiatrii  II 
0 
/ specjalista 

I 
0 
- specjalizacji 

w trakcie 

specjalizacji 

 

Oddział Psychiatryczny 

z pododdziałem 

Leczenia zaburzeń 

nerwicowych i stresu 

bojowego 

świadczenia zdrowotne  

udzielane  w ramach 

dyżurów medycznych 

20 

Położnictwa  i 

Ginekologii 

II 
0 
/ specjalista 

I 
0 
- specjalizacji 

w trakcie 

specjalizacji 

Oddział Położniczo- 

Ginekologiczny 

oraz poradnia K 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

oddziału w czasie 

ordynacji oddziału / 

poradni, w ramach 

dyżurów medycznych 

21 

Położnictwa  i 

Ginekologii 

II 
0 
/ specjalista 

I 
0 
- specjalizacji 

w trakcie 

specjalizacji 

Oddział Położniczo- 

Ginekologiczny 

 

świadczenia zdrowotne  

udzielane w ramach 

dyżurów medycznych 

22 

Neonatologii  II 
0 
/ specjalista 

w trakcie 

specjalizacji 

Oddział  Noworodkowy 

 

świadczenia zdrowotne  

udzielane w ramach 

dyżurów medycznych 

23 

Pediatrii II 
0 
/ specjalista 

I 
0 
- specjalizacji 

w trakcie 

specjalizacji 

Oddział  Noworodkowy 

 

świadczenia zdrowotne  

udzielane w ramach 

dyżurów medycznych 

24 

 Chorób Płuc II 
0 
/ specjalista 

 

Oddział Pulmonologii z 

pododdziałem Chorób 

Wewnętrznych                           

oraz                                   

poradnia chorób płuc 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

oddziału w czasie 

ordynacji oddziału / 

poradni, w ramach 

dyżurów medycznych 

25 

 Chorób Płuc II 
0 
/ specjalista 

 

Oddział Pulmonologii z 

pododdziałem Chorób 

Wewnętrznych                           

świadczenia zdrowotne  

udzielane w ramach 

dyżurów medycznych 

26 

 Chorób Płuc II 
0 
/ specjalista 

 

Poradnie 

Specjalistyczne 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

poradni,  

27 

Urologii   II 
0 
/ specjalista 

w trakcie 

specjalizacji 

Oddział                   

Chirurgii Ogólnej              

z pododdziałem  

Chirurgii Onkologicznej                    

i Urologii oraz poradni 

urologicznej  

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

oddziału w czasie 

ordynacji oddziału / 

poradni, w ramach 

dyżurów medycznych 

28 

Urologii   II 
0 
/ specjalista 

w trakcie 

specjalizacji 

Oddział                   

Chirurgii Ogólnej              

z pododdziałem  

Chirurgii Onkologicznej                    

i Urologii  

świadczenia zdrowotne  

udzielane w ramach 

dyżurów medycznych 
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29 

Urologii   II 
0 
/ specjalista 

 

Poradnie 

Specjalistyczne 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

poradni 

30 

Medycyny 

Nuklearnej  

specjalista Zakład i Pracownia 

Medycyny Nuklearnej 

świadczenia zdrowotne  

udzielane według potrzeb 

poradni 

* nr 1-30  wskazują o zadaniach. 

**  Przy składaniu  oferty proszę o zaznaczenie  numerów zadań  

 

1. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych   Zamawiającego to : 

siedziba : 

 

105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej  ul. Domańskiego 2  68 – 200 Żary  

filia : 

105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  ul. Żelazna 1 a  68 – 100 Żagań  

2. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021r.    

3. Regulamin przeprowadzania konkursu wraz z projektem  umowy i formularzem oferty po 

ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej w formie papierowej zostaną 

udostępnione  w Dziale Kadrowo – Płacowym  pokój 202 lub 203 na II piętrze w budynku 

Polikliniki wejście drugą klatką schodową  105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią  

SPZOZ w Żarach  ul. Domańskiego 2 ; 68-200 Żary 

4.  Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia na formularzu ofertowym, w formie pisemnej ,                

w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta, opatrzonych hasłem "Oferta na udzielenie 

zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie ……………………………….nr zadania …..”  

w Dziale Kadrowo – Płacowym  pokój 202  lub 203 na II piętrze  w budynku Polikliniki wejście 

drugą klatką schodową  105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią  SPZOZ  w Żarach  

ul. Domańskiego 2 ;  68-200 Żary  do dnia 10.12.2018r.  do godz.: 14:00 

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 105.K SzWzP – SPZOZ w Żarach  przy ul. Domańskiego 2          

68-200 Żary ; w sali konferencyjnej przy sekretariacie Dyrektora  na I piętrze  budynku Polikliniki  

wejście II klatka schodowa  , w dniu  11.12.2018r.   o godz. 11.00   

6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona właściwa komisja konkursowa powołana Zarządzeniem 

Dyrektora  105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Żarach . 

7. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszenia nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od terminu 

określonego dla ich otwarcia. 

8. Komisja konkursowa na piśmie  zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku 

podając informację na stronie internetowej 105.KSzWzP- SPZOZ www.105szpital.pl oraz na 

tablicy ogłoszeń. 

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

 

 

Sławomir Gaik  

  DYREKTOR 

 

 

http://www.105szpital.pl/

