
Nr sprawy 7 /K/2016                 
 

O G Ł O S Z E N I E 

         
                     Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, 

                                        26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia  2011roku o działalności leczniczej  

( Dz. U. z  2015r. poz. 618) oraz  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  /Dz. U. z 2015r poz. 581/  

 

 

OGŁASZA  KONKURS  OFERT  DLA  LEKARZY  NA: 

 

� udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych w ramach podstawowych godzin   

ordynacji  oddziału  i w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Szpitala i SOR  

 w zakresie: 

otolaryngologii, ginekologii i położnictwa, chorób wewnętrznych, kardiologii, 

anestezjologii i intensywnej terapii, okulistyki, ortopedii i traumatologii ruchu, chirurgii 

ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii dziecięcej, neurologii, neurochirurgii, 

neonatologii, pediatrii, kardiochirurgii, hemodynamiki, pulmonologii / wraz 

z wykonywaniem badań bronchoskopii/, reumatologii, onkologii, hematologii. 

 

� udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń  zdrowotnych w ramach 

podstawowych godzin ordynacji oddziału i w ramach dyżuru medycznego ,  

połączone z  wykonywaniem funkcji kierownika/koordynatora  

w komórkach organizacyjnych: 

O/Neurochirurgii, Blok Operacyjny, Pracownia Hemodynamiki,  Szpitalny Oddział 

Ratunkowy, 

 

� udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie 

specjalistycznych porad lekarskich w  Poradniach: 

Alergologicznej dla Dzieci, Foniatryczno-Audiologicznej, Ginekologiczno-Położniczej, 

Chirurgii Ogólnej,  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Interdyscyplinarnego Leczenia 

Osteoporozy, Onkologicznej/ w tym pakiet DILO/, Neurochirurgicznej,  Chorób Płuc 

i Gruźlicy, Kardiologicznej dla Dorosłych, Kardiologicznej dla Dzieci, 

Kardiochirugicznej, Preluksacyjnej, Reumatologicznej, Diabetologicznej, 

Endokrynologicznej, Hematologicznej, Noworodków i Wcześniaków, 

Gastroenterologicznej, Otolaryngologicznej. 

 

� udzielanie specjalistycznych konsultacji lekarskich w Oddziałach Szpitala w 

zakresie: 

pulmonologii,  urologii,  chirurgii naczyniowej, hematologii, kardiologii dla dzieci, 

gastroenterologii, dermatologii, neurologii dziecięcej. 

 

� udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Kardiologicznej dla Dzieci 

w zakresie wykonywania badań: USG serca, Holter RR, Holter EKG. 

 

� udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni  Diagnostyki Kardiologicznej dla 

Dorosłych w zakresie wykonywania badań: USG Serca, USG Serca 

Przezprzełykowe, Test Wysiłkowy, Stres Echo z Dobutaminą. 

 

� udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni EEG i EMG w zakresie 

wykonywania i opisywania badań Elektroencefalografii i Elektromiografii. 

 

 

 



� udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii w ramach 

podstawowych godzin ordynacji w Zakładzie Patomorfologii oraz w zakresie 

wykonywania badań: histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych, 

immunohistochemicznych. 

 

� udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie wykonywania badań 

gastroenterologicznych w Pracowni Endoskopii. 

 

� udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG Doppler     

z chirurgii naczyniowej. 

 

� udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia Domowego Ośrodka 

Leczenia Tlenem. 

 

� udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów: 

 - ablacji przezskórnej prądem RF ( ICD9-37,342, JGP – 43, 

 - ablacji przez skórnej prądem RF z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D ( ICD9-  

   37.342 i 37.272), JGP-E41,  

-  elektrofizjologicznych ( ICD9-37.261), JGP-E44, 

-  witrektomii, 

-   urologicznych 

 

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  obejmuje okres od 01.01.2017r  do 31.12.2019r . 
 

Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania 

świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w określonej wyżej dziedzinie  medycyny 

oraz spełniające warunki   art. 18 ust.1 pkt.1,2,4,5 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o 

działalności leczniczej ( j.t. Dz.U z 2015r., poz.618, z późn. zm ). 

 

Oferty należy składać do dnia  05.12.2016roku do godz. 15.00 w siedzibie Szpitala, Dział Kadr pokój 

nr.8. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.12.2016roku o godz. 13.00 w siedzibie Szpitala, sala konferencyjna 

nr.13. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: 12.12.2016roku. 

 

Informacje  szczegółowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób  

przeprowadzenia konkursu udostępnione są na stronie internetowej oraz w siedzibie  Mazowieckiego 

Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.  w Radomiu  ul. J. Aleksandrowicza 5, pok.8 w godz. od 8:00 do 

15.00. 

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub części bez 

podania przyczyny,  przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu  ogłoszenia o rozstrzygnięciu 

konkursu ofert bez podania przyczyny,  szczególnie w przypadku konieczności uzupełnienia 

dokumentów przez Oferenta oraz prawo do renegocjowania oferty, łącznie ze zmianą wysokości 

wynagrodzenia, określonego w umowie. 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyboru Oferenta bądź nie przyjęcia ofert(y)  bez 

podania przyczyny. 

 
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: 

1.Krzysztof Zając – Wiceprezes Zarządu -Dyrektor ds. Eksploat.-Administ.tel. 361-39-03, 361-49-03 

2.Małgorzata Rychlicka – Kierownik Działu Kadr  tel.361-39-05,  361-49-05 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


