Bydgoszcz, dnia 31.12.2019 r.
OGŁOSZENIE
O rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (WSZP CPV
85100000-0) w warunkach stacjonarno-ambulatoryjnych
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 618, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.)
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 44
niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru
najkorzystniejszych ofert, które spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu
Dziecięcym w Bydgoszczy tj:
I.

W zakresie kompleksowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz
dyżurów lekarskich w:
1. pediatrii, pneumonologii i alergologii
- Agnieszka Kozłowska zam. Łochowo, miejsce udzielania świadczeń Oddział Pediatrii,
Pneumonologii i Alergologii

II. W zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale:
1. Patologii Noworodka
- Barbara Strzałko zam. Łódź, miejsce udzielania świadczeń Oddział Patologii Noworodka
III. W zakresie kierowania Oddziałem/Pracownią:
1. Patologii Noworodka (1 lekarz),
- Iwona Wójciak-Kotarska zam. Osielsko, miejsce udzielania świadczeń Oddział Patologii
Noworodka
IV. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. psychologii – konsultacje psychologiczne
- Agnieszka Mlicka zam. Łódź, miejsce udzielania świadczeń Oddziały WSD
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V. W zakresie ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej w:
1. Ambulatoryjna, stacjonarna opieka lekarska i pielęgniarska,
2. Wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
3. Ambulatoryjnej, stacjonarnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w miejscu udzielania
świadczeń na terenie Szpitala
- Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o.z siedzibą w Bydgoszczy,

Podpisanie umów z oferentami nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Kierownikiem
Działu Kadrowo-Płacowego, tel. 52 32-62-217 lub 797 008 526.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy
Edward Hartwich
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