
 

Dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu   

 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu ul. Batorego 15

oraz zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, których
przedmiotem jest: 

W ZAKRESIE UMÓW KONTRAKTOWYCH 

I. Udzielanie przez lekarzy specjalistów konsultacji w dziedzinach: 
1. Urologii  –  na  wezwanie do zabiegów operacyjnych na  Oddziale  Klinicznym

Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
2. Chorób wewnętrznych
3. Neurologicznych
4. Neurologicznych w zastępstwie
5. Psychiatrii

II. Pełnienie przez lekarzy dyżurów w oddziałach szpitalnych:   
1. Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej 
2. Położnictwa i Ginekologii
3. Pediatrii

III. Udzielanie porad specjalistycznych w poradniach  przyszpitalnych :
1. Alergologicznej dla Dzieci
2. Patologii Ciąży 
3. Nefrologicznej i leczenia nadciśnienia dla dzieci
4. Leczenia Niepłodności 
5. Onkologicznej 
6. Ortopedycznej 
7. Chorób sutka – w zakresie programu profilaktyki raka piersi (etap pogłębionej

diagnostyki)

III  a.  Udzielanie  porad  specjalistycznych  przez  lekarzy  endokrynologów  
w poradni  przyszpitalnej Schorzeń Tarczycy.

IV. Wykonywanie badań diagnostycznych w dziedzinie:
1. USG dzieci – badania komercyjne

V. Udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  usług  protetycznych  w  Zakładzie
Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych.

VI. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie anestezjologii. 

VII. Wykonywanie  czynności  obejmujących  zarządzanie  i  organizację  pracy  Oddziału
Noworodków Bl.  VA oraz Oddziału Noworodków Bl.  III w ramach pełnienia
zastępstwa  za  ordynatora,  tychże  oddziałów  Szpitala  Specjalistycznego  
Nr 2 w Bytomiu, w tym udzielanie porad specjalistycznych w  Poradni Patologii
Noworodka oraz  realizacja  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  usług
specjalistycznych  na  rzecz  pacjentów  hospitalizowanych  w  przedmiotowych
oddziałach w wymiarze 160 godzin miesięcznie.
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VIII. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów w Oddziale 
Chirurgii Małoinwazyjnej i Zabiegów Krótkoterminowych obejmujących 
łącznie:
1. Laparoskopowe wycięcie żylaków, powrózka nasiennego.
2. Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego. 

IX. Świadczenie  przez  ratowników  medycznych usług  zdrowotnych  na  rzecz
pacjentów hospitalizowanych w:
1. Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej.
2. Oddziale Klinicznym  Ginekologii,  Położnictwa  i  Ginekologii  Onkologicznej.

Konkurs  ofert  obejmuje  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  dla  pacjentów  Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
1. Wykonywanie w/w świadczeń odbywać się będzie na terenie Szpitala Specjalistycznego

Nr 2 w Bytomiu.
2. Czas obowiązywania umów: od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.12.2023 r.
3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi formularz ofertowy oraz projekt

umowy  można  zapoznać  się  w  siedzibie  Dyrekcji  Szpitala  Specjalistycznego  Nr  2  
w  Bytomiu  ul.  Stefana  Batorego  15  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  
8:00  –  15:00  do  dnia  25.06.2021  r. oraz  na  stronie  internetowej  Szpitala
http://www.szpital2.bytom.pl  .   Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32)78-61-445.

4. Oferty należy składać na piśmie na formularzach proponowanych przez Udzielającego
zamówienia  w zamkniętych kopertach  opatrzonych danymi Oferenta  (nazwa Oferenta,
adres  do  korespondencji  oraz  kontaktowy  numer  telefonu)  oraz  oznaczonych
w następujący sposób:

Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………….
Zakres nr … , pkt…… 

Nie otwierać przed dniem 25.06.2021 r. do godziny 12:00
ilość stron …….. .

w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu ul. Stefana   Batorego 15,  
do dnia 25.06.2021 r. do godz. 11:00

5. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Sali  Konferencyjnej  (Bl.  nr  2)  w  dniu  25.06.2021  r.  
o godz. 12.00.
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http://www.szpital2.bytom.pl/

