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Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs 

ofert na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: 
 

   GRUPA I: 
dyŜurów medycznych w następujących medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala 

Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego SP ZOZ  
 w Krakowie: 

Pakiet 1. Oddział Chorób Zakaźnych Dorosłych i Dzieci, 
Pakiet 2. Oddział Pediatryczny. 

 
GRUPA II: 

wykonywania zawodu lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego SP ZOZ w Krakowie. 

 
 GRUPA III: 

wykonywania zawodu lekarza urologa w Poradni Urologicznej 
Szpitala Specjalistycznego  

 im. Stefana śeromskiego SP ZOZ w Krakowie. 
 

 
 Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r., w sprawie umowy o udzielenie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne. (Dz. U. Nr 93, poz. 592). 
Planowany termin rozpoczęcia wykonywania świadczeń – 1 lipca 2011r. 
Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.03.2012. 
 
Świadczenia zdrowotne będą realizowane w populacji liczącej ok. 360.000 osób 
ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. 
Z regulaminem pracy komisji, warunkami konkursu i materiałami konkursowymi, w tym z 
warunkami jakie powinna spełniać oferta oraz z projektem umowy moŜna zapoznać się  w 
Dziale Organizacyjno-Prawnym, pok. nr 102 - Budynek Administracji os. Młodości 10, 
poczynając od dnia ogłoszenia konkursu. 
 Specyfikacja konkursowa wraz ze wszystkimi załącznikami w tym ze wzorem umowy 
dostępna jest na stronie internetowej www.zeromski-szpital.pl 
Oferty w formie pisemnej naleŜy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 
20.06.2011 r. do godz. 10.00. w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
śeromskiego SP ZOZ w pok. Nr 101 -  Budynek Administracji os. Młodości 10. 



 

 

 
Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Głównym Szpitala os. Na Skarpie 66 , 
w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,  pok. nr 2 w dniu 20.06.2011r.  
o godz. 11.00. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu składania ofert. 
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. 
Oferentom przysługuje prawo składania umotywowanych skarg do komisji w toku 
prowadzenia postępowania konkursowego, jednakŜe przed jego rozstrzygnięciem. Oferent 
moŜe złoŜyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia 
konkursu w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu i wyniku konkursu.  
Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy. 
 


