
              Węgorzewo, dnia 09.02.2023r.

SSM.111.05.2023.RP

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24

na podstawie art. 26, art. 26a oraz art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz.633 ze zm.)  oraz art. 140, art. 141, art.146 ust.1, art. 147, 148

ust. 1 , 149, 150,151 ust. 1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy 
z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2561 ze. zm.)

ogłasza konkurs ofert

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii,

lub lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych,

 lub lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii,

w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym 

SP ZOZ w Węgorzewie (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej):

1. w trybie stacjonarnym:

a) Oddział Detoksykacji Alkoholowy

- zapotrzebowany wymiar dla oddziału łącznie - 40 godzin tygodniowo

- proponowany wymiar dla oferenta - 40 godzin tygodniowo dla jednego oferenta

Oferty mogą składać  oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do

wykonywania  świadczeń  zdrowotnych  objętych  przedmiotem  zamówienia  w  zakresie

objętym  postępowaniem  konkursowym  w  rozumieniu  obowiązujących  przepisów  

i spełniające wymagania określone w:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.),



2. Ustawa  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze

zm.)

3. Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  19  czerwca  2019  r.  w  sprawie  świadczeń  

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019,

poz. 1285 ze zm.)

Kryterium oceny ofert: 100% cena

Przewidywany okres trwania umów:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii

lub  lekarzy  specjalistów  w dziedzinie  chorób  wewnętrznych,  lub  lekarzy  specjalistów  w

dziedzinie  neurologii,  w  rodzaju  opieka  psychiatryczna  i  leczenie  uzależnień  w  Szpitalu

Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

 (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej):

od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.

( z możliwością negocjacji czasu trwania umowy)

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2023r. do

godz. 12:00  w sekretariacie Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie, ul. Gen. J.

Bema 24 z dopiskiem „Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – oddział detoksykacji alkoholowy ”.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2023r. o godz. 12:25 – Sekretariat, budynek B Szpitala

Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.

Termin  związania  ofertą  wynosi  60  dni  od  daty  upływu  terminu  składania  ofert.

Szpital  Psychiatryczny  SP  ZOZ  w  Węgorzewie  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięcia

terminu  składania  ofert  oraz  przeprowadzenia  negocjacji  z  wybranymi  Oferentami

w zakresie złożonych ofert.  Negocjacje mogą dotyczyć wyłącznie okresu trwania umowy,



wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy. 

Zamawiający  przed  zawarciem umowy  zastrzega  sobie  prawo  do  rezygnacji  z  realizacji

zamówienia bez podania przyczyny. 

Skargi  i  protesty  dotyczące  konkursu  ofert  można  składać  w  sekretariacie  Szpitala

Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24. 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej:

www.sz  pitalpsychiatrycznywegorzewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń, budynek B.

   Agnieszka Szałko
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego

        SP ZOZ w Węgorzewie

Załączniki:

1.Regulamin konkursu ofert,
2.Regulamin pracy komisji konkursowej,
3.Szczegółowe warunki konkursu ofert,
4.Formularz oferty,
5. Projekt Umowy

http://www.spspzozwegorzewo.republika.pl/

