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Dot. konkursu ofert K/6/2011 na świadczenia zdrowotne w zakresie dyżurów lekarskich 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach 

Śląskich ul. Bytomska 62 informuje, iż w konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie 

dyżurów lekarskich K/6/2011 rozstrzygnięto poprzez wybranie następujących  ofert: 

Na Pakiet nr 1 wybrano ofertę: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie opieki medycznej - zabezpieczenie świadczenia usług 

medycznych w ramach  dyżurów lekarskich  w zakresie  radiologii i diagnostyki obrazowej przez co najmniej 6 

lekarzy specjalistów z zakresu  radiologii i diagnostyki obrazowej lub ze specjalizacją II stopnia z 

rentgenodiagnostyki 

MED-KORN Poradnie Specjalistyczne Henryk Sosna 

Ul.Wyzwolenia 35/III. 41-600 Świętochłowice 

Cena 1603106,40 zł 

UZASADNIENIE: 

Oferta spełnia warunki SWK i uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert. Komisja przyjmuje   tę ofertę, 

która stanowi jedyną złożoną ofertę gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych 

samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

Na Pakiet nr 2 wybrano ofertę: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie opieki medycznej - zabezpieczenie pozostawania w gotowości 

do świadczenia usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich oraz zabezpieczenie świadczenia usług 

medycznych na wezwanie w ramach dyżurów lekarskich w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu  

przez co najmniej 6 lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 

MED-KORN Poradnie Specjalistyczne Henryk Sosna 

Ul.Wyzwolenia 35/III. 41-600 Świętochłowice 

Cena 1457585,40 zł 

UZASADNIENIE: 



Oferta spełnia warunki SWK i uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert. Komisja przyjmuje   tę ofertę, 

która stanowi jedyną złożoną ofertę gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych 

samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

 

 

Na Pakiet nr 3 wybrano ofertę: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie opieki medycznej -  zabezpieczenie świadczenia usług 

medycznych w ramach dyżurów lekarskich operacyjnych i kierowniczych w zakresie ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu przez co najmniej 20 lekarzy specjalistów 

MED-KORN Poradnie Specjalistyczne Henryk Sosna 

Ul.Wyzwolenia 35/III. 41-600 Świętochłowice 

Cena 3201195,60 zł 

UZASADNIENIE: 

Oferta spełnia warunki SWK i uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert. Komisja przyjmuje   tę ofertę, 

która stanowi jedyną złożoną ofertę gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych 

samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

Na Pakiet nr 4 wybrano ofertę: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie opieki medycznej - zabezpieczenie świadczenia usług 

medycznych w ramach dyżurów lekarskich izbowych i oddziałowych w zakresie ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu przez co najmniej 9 lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu ( co najmniej roczny staż pracy w oddziale  ortopedii i traumatologii narządu ruchu) i co najmniej 8 

lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 

MED-KORN Poradnie Specjalistyczne Henryk Sosna 

Ul.Wyzwolenia 35/III. 41-600 Świętochłowice 

Cena 3260092,20 zł 

UZASADNIENIE: 

Oferta spełnia warunki SWK i uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert. Komisja przyjmuje   tę ofertę, 

która stanowi jedyną złożoną ofertę gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych 

samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

Na Pakiet nr 5 wybrano ofertę: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie opieki medycznej - zabezpieczenie świadczenia usług 

medycznych w ramach dyżurów lekarskich w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – SP Wojewódzki 

Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra J.Daaba – oddziały Kochcice ul.Zamkowa 1  przez co najmniej 5 lekarzy 

specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 

MED-KORN Poradnie Specjalistyczne Henryk Sosna 



Ul.Wyzwolenia 35/III. 41-600 Świętochłowice 

Cena 594227,40 zł 

UZASADNIENIE: 

Oferta spełnia warunki SWK i uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert. Komisja przyjmuje   tę ofertę, 

która stanowi jedyną złożoną ofertę gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych 

samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

Na Pakiet nr 6 wybrano ofertę: 

Usługi w zakresie opieki medycznej -  zabezpieczenie świadczenia usług medycznych w zakresie anestezjologii i 

intensywnej terapii w ramach dyżurów lekarskich anestezjologicznych oraz na oddziale anestezjologii i 

intensywnej terapii przez co najmniej 4 lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w 

ilości 

MED-KORN Poradnie Specjalistyczne Henryk Sosna 

Ul.Wyzwolenia 35/III. 41-600 Świętochłowice 

Cena 2145607,80 zł 

UZASADNIENIE: 

Oferta spełnia warunki SWK i uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert. Komisja przyjmuje   tę ofertę, 

która stanowi jedyną złożoną ofertę gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych 

samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

 

Umowy będzie można zawrzeć po uprawomocnieniu wyników czyli 7 dniach od niniejszego 

ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.  

 

Z poważaniem 

 


