Toruń, dnia 20 października 2021 r.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń
działając na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2021.711)

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne udzielane przez:
1)

lekarzy, lekarzy specjalistów:
- w Zespole Poradni Specjalistycznych i Konsultacyjnych Szpitala Wielospecjalistycznego;
- w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej;
- w Wojewódzkiej Przychodni Laryngologicznej;
- w Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej;
- w Zespole Poradni Chirurgicznych;
- w Zespole Poradni Położniczo-Ginekologicznych;

2)

lekarzy, lekarzy specjalistów w dziedzinie:
- okulistyki w Oddziale Okulistycznym Szpitala Wielospecjalistycznego;

3)

lekarzy dentystów:
- w Oddziale Klinicznym Chirurgii Szczękowo – Twarzowej;
- w Regionalnym Centrum Stomatologii;

4)

lekarzy, lekarzy specjalistów:
- w Stacji Ratownictwa Medycznego;

5)

lekarzy, lekarzy specjalistów:
- w Poradni Chorób Zakaźnych Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego;

6)

lekarzy specjalistów w dziedzinie:
- kardiochirurgii w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci
i Dorosłych w zakresie wykonywania zabiegów kardiochirurgicznych;

7)

lekarzy specjalistów w dziedzinie:
-

chirurgii

ogólnej

w

Klinice

Chirurgii

Ogólnej,

Gastroenterologicznej

i

Onkologicznej

Szpitala

Wielospecjalistycznego, w zakresie wykonywania zabiegów z grupy F14, tj. chirurgicznego leczenia otyłości
oraz innych zabiegów z zakresu chirurgii;
8)

lekarzy specjalistów w dziedzinie:
- urologii w zakresie wykonywania procedur urologicznych;

9)

lekarzy, w tym lekarza zabiegowego jak i niezabiegowego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje wszystkie czynności medyczne charakterystyczne dla wykonywania
danego zawodu/stanowiska w danej komórce organizacyjnej Szpitala konieczne dla prawidłowego realizowania w tym
zakresie zadań Szpitala w myśl obowiązujących przepisów prawa.
Z Oferentami umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na okres od dnia podpisania umowy do
31 grudnia 2024 roku.
Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można zapoznać się i pobrać je ze strony internetowej Udzielającego
zamówienia: www.wszz.torun.pl
Ze wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych można zapoznać się w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi ,
tel. 56 679 35 30, adres: 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59.
Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu:
1.

na formularzach ofertowych dostępnych na stronie internetowej,

2.

w zaklejonych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem oferenta oznaczonych napisem
„oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza” do dnia 27 października 2021 roku do godz.
14:00; decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Szpitala.

Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie Dyrektora w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 27 października 2021 roku
o godz. 14:15.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i tablicy ogłoszeń
w siedzibie Udzielającego zamówienia do dnia 29 października 2021 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu ofert w całości lub części,
przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Oferenci mogą składać protesty i odwołania zgodnie z zapisami art. 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U.2019.1373).
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. L. Rydygiera w Toruniu
Sylwia Sobczak

