
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NR 6/2020 

 

        Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. 

2018 poz. 2190 ze zm.)  Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 

28, Złotów 77 – 400, ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w celu zawarcia umowy na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych/ świadczenie usług w następujących zakresach i komórkach organizacyjnych: 

 

1. lekarskie świadczenia zdrowotne (pełnienie dyżurów) 

a) Oddział Dziecięcy (dyżur łączony z Pododdziałem Noworodków) 

b) Oddział Psychiatryczny (dyżur łączony z komórkami nie objętymi pilotażem Centrum Zdrowia 

Psychicznego) 

c) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

d) Oddział Wewnętrzny 

e) Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

f) Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Noworodków 

g) Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zespół Ratownictwa Medycznego „S” (lekarz systemu)  

h) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna („wieczorynki”) 

 

2. kompleksowe lekarskie świadczenia zdrowotne (kontrakt całościowy)  

a) Oddział Dziecięcy (dyżur łączony z Pododdziałem Noworodków) 

b) Oddział Psychiatryczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów 

Abstynencyjnych (dyżur łączony z komórkami nie objętymi pilotażem Centrum Zdrowia 

Psychicznego) 

c) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

d) Oddział Wewnętrzny 

e) Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Noworodków 

f) Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zespół Ratownictwa Medycznego „S” (lekarz systemu)  

g) Pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, KT i USG) 

 

3. lekarskie świadczenia zdrowotne (ambulatoryjne) 

a) Poradnia Endokrynologiczna (specj.endokrynolog) 

b) Poradnia Geriatryczna (specj. neurolog) 

 

4. usługi świadczone przez psychologa: 

a) Centrum Zdrowia Psychicznego, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 

(Detoksykacyjny), Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecewie, Poradnia Leczenia Uzależnień 

 

5. usługi świadczone przez specjalistę psychoterapii uzależnień (osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu 

specjalisty psychoterapii uzależnień) i/lub instruktora terapii uzależnień 

a) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacyjny), Oddział Terapii 

Uzależnień od Alkoholu w Piecewie  

6. pielęgniarskie i/lub położnicze świadczenia zdrowotne:  

a) oddziały szpitalne i inne komórki medyczne 

 
 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert (SWKO) oraz wzorem umowy można zapoznać się w Dziale 

Kadr i Płac Szpitala Powiatowego w Złotowie, tel. 67 263 22 33 w. 482 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-

14.30.  

 

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony nie krótszy niż 3 lata, nie 

dłuższy niż 5 lat z możliwością przedłużenia umowy aneksem nie dłużej niż do momentu rozstrzygnięcia 

nowego postępowania konkursowego. 

 



Oferty należy składać do dnia 25.03.2020r. do godz. 9.00 w Sekretariacie (pokój A101) Szpitala Powiatowego 

w Złotowie. Decyduje data i godzina wpływu oferty. Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym (wraz z 

załącznikami zgodnymi ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert) udostępnianym przez Udzielającego 

zamówienia.  

 

Jawne otwarcie ofert nastąpi 25.03.2020r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej w budynku administracji 

Szpitala, ul. Szpitalna 28, Złotów 77 – 400. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty 

zakończenia składania ofert. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Oferent 

pozostaje związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

Umotywowany pisemny protest należy złożyć do komisji konkursowej w toku postępowania konkursowego w 

terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Ewentualne odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia 

konkursu można wnieść do Dyrektora w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania 

konkursowego a przed zawarciem umowy.  

 

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części, przedłużenia 

terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny, 

swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty spełniającej warunki ogłaszającego konkurs w celu wykonania w 

całości zadania będącego przedmiotem konkursu, a także prawo do negocjacji z oferentami w przypadku 

wpływu równorzędnych ofert  lub w przypadku złożenia ofert przekraczających możliwości finansowe 

Udzielającego zamówienia.  

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Z 

Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: 67 263 25 10 lub wysyłając pisemną 

korespondencję na adres: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. 

Szpitalna 28 lub na e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl 

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować wysyłając email na adres iod@szpital.zlotow.pl 

lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Administratora Danych z dopiskiem „IOD”. 

 

 

 

 

              Dyrektor Szpitala Powiatowego   

       im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie  

               lek. Joanna Harbuzińska-Turek 

 


