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OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr 5/5/2017
Szpital Powiatowy w Radomsku
ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu otolaryngologii
onkologicznej przez lekarza w Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala Powiatowego
w Radomsku
Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w art. 26 i 27 Ustawy
z dnia 15.04.2011r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27
sierpnia 2014 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.
U. z 2016 roku poz. 1793 z póź. zm.).
1. Przedmiot konkursu :
Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza z zakresu otolaryngologii onkologicznej
w Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 2 lekarzy.
CPV: Kod: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne
2. Udzielający zamówienie:
Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellońska 36 ,97-500 Radomsko, tel. 44 685 – 47- 16,
Fax. 44 685 – 47 - 01
3. Przyjmujący zamówienie:
Podmiot wykonujący działalność leczniczą lub lekarz prowadzący indywidualną praktykę
lekarską lub specjalistyczną praktykę lekarską, posiadający kwalifikacje do udzielania
świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stanowiącej przedmiot zamówienia.
4. Zakres świadczeń objętych postępowaniem:
Świadczenia zdrowotne z zakresu otolaryngologii udzielane przez lekarza w Oddziale
Otolaryngologicznym Szpitala Powiatowego w Radomsku – oferta dla 2 lekarzy. Szacunkowa
liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych wynosi
ok. 120 tyś. Zakres świadczeń objętych postępowaniem obejmuje teren powiatu
radomszczańskiego.
5. Termin realizacji świadczeń zdrowotnych
Świadczenia zdrowotne będą wykonywane w okresie od dnia zawarcia umowy
(przewidywany termin 15.06.2017r.) na czas określony do dnia 31.12.2021 roku.
6. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
− Upływa w dniu 06.06.2017r. godz. 14.00,
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− Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 202 (Sekretariat)
lub przesłać pocztą na adres Udzielającego zamówienie, przy czym oferta musi być
doręczona nie później niż w dniu 06.06.2017r. godz. 14.00
− Informacje na temat konkursu, szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty
można uzyskać w Dziale Służby Pracowniczej pokoju 1094 oraz na stronie
internetowej www.szpital.biz.pl od dnia 30.05.2017 roku.
7. Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie o konkursie :
− Otwarcie ofert nastąpi dniu 06.06.2017r o godz. 14.30 w siedzibie Udzielającego
Zamówienie (sala konferencyjna), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7
dni od dnia złożenia oferty.
− Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala
Powiatowego w Radomsku: www.szpital.biz.pl , nie później niż w terminie 7 dni od
daty rozstrzygnięcia konkursu.
8. Termin związania ofertą:
Do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Osoba uprawniona do kontaktów i udzielania informacji:
Sława Łysik, tel. (44 ) 685 47 28, 685 47 10, w godzinach 800 - 1400
10. Informacje dodatkowe:
a. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku zastrzega sobie prawo do odwołania
konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu
rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.
b. W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji
konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaskarżonej czynności.
c. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń zdrowotnych ulega zwieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest
on oczywiście bezzasadny. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala
Powiatowego w Radomsku, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu
postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie
wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Z poważaniem
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku

Piotr Kagankiewicz
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