OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
w Zduńskiej Woli ul. Królewska 29

tel.(0-43) 824-41-34 fax (0-43) 823-20-71

na podstawie art. 26, art. 26a, art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia łalności leczniczej / Dz.U. z 2015r.618 j.t. / oraz art. 140, art. 141,
art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U. z 2015r.581 j.t. /

ogłasza konkurs
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy medycyny w zakresie :
1. ordynatorzy oddziałów : wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego,
2. lekarze oddziałów : wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego, chirurgicznego, działu anestezjologii i intensywnego
nadzoru medycznego : - podstawowy czas pracy / art. 93, art. 94 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej / i
dyżury medyczne / art. 95, art. 96 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /,
3. lekarze w zespołach ratownictwa medycznego - dyżury medyczne . / art. 32 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U.2013.757 j.t. /

dalej „ zamówienie „
- art. 26, art. 26a, art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej / Dz.U. z 2015r.618 j.t. /,
art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U. z
2015r.581 j.t. /
Podstawa prawna:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów/ dalej przyjmujący zamówienie /, z którymi zostanie zawarta
umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych / dalej umowa / osobom korzystającym ze świadczeń szpitalnych
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umowa będzie zawarta na czas nie krótszy niż 12 miesięcy.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przez przyjmującego zamówienie od 01.01.2017r.
Świadczenia zdrowotne będą wykonywane na terenie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej
Woli.
Wyjaśnienia w zakresie warunków konkursu można uzyskać w siedzibie udzielającego zamówienia, w dziale kadr
w godz.800-1500.
Podmioty przystępujące do konkursu zobowiązane są do przedstawienia ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na załączonym formularzu ofertowym.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zawierającej dane personalne i adres podmiotu składającego ofertę wraz
z numerem telefonu opatrzonej tytułem :

„Konkurs ofert 2017 - w zakresie ............................................

Oferty należy składać w sekretariacie lub dziale kadr Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul.
Królewska 29, od dnia 09.12.2016r w godzinach 800do 1500. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 27.12.2016r. o
godz.1200. Oferta przesłana pocztą będzie uznana za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do udzielającego zamówienia do godz.
1000 dnia 27.12.2016r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2016r. o godz.1200, w siedzibie udzielającego zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 grudnia 2016r. w siedzibie udzielającego zamówienia.

Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferent powinien zapoznać się z
dokumentami dostępnymi na stronie internetowej lub w dziale kadr : Regulamin prac komisji do przeprowadzania konkursów dotyczących ofert na udzielenie
zamówienia na świadczenia zdrowotne, Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu na świadczenia medyczne,
formularze ofertowe, wzory umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
W toku postępowania, do czasu jego zakończenia oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni od dokonania zaskarżonej czynności.
W ciągu 7 od daty ogłoszenia wyniku konkursu, oferent może złożyć do udzielającego zamówienia dni odwołanie dotyczące wyniku konkursu.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub części oraz przesunięcia terminu składania
ofert bez podania przyczyny, negocjacji gdy ilość ofert przekracza zapotrzebowanie udzielającego zamówienie, wynagrodzenie
przekracza szacunkową wartość zamówienia, jest kilka równorzędnych ofert.

