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OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana  Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza
konkurs  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  wykonywania  badań 
patomorfologicznych  oraz  usług  transportu  sanitarnego  w  Szpitalu  Specjalistycznym  im. 
Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie 31-
913 Kraków, os. Na Skarpie 66
Przedmiotem konkursu jest:

 wykonywanie badań patomorfologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (zwanego dalej „Udzielającym zamówienia” lub „Szpitalem”), 
w ramach kontraktu Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie:
− wykonywanie badań histopatologicznych,
− wykonywanie badań cytologicznych,
− wykonanie jednego barwienia dodatkowego,
− wykonywanie badań IHC,
− wykonanie sekcji zwłok;
 odbieranie  zwłok  osób  zmarłych  w  Szpitalu  z  pomieszczeń  „pro  mortem”,  wewnętrzny 
transport  i  przechowywanie  zwłok w chłodni,  przedstawianie  do  identyfikacji  oraz  wydawanie 
zwłok osobom uprawnionym do pochowania zwłok;
 świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu zwłok do Zakładu Medycyny 
Sądowej, w razie wystąpienia takiej konieczności.

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy art.  26 i  27 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony czterech lat  od dnia  
od dnia zawarcia umowy.
Planowany  termin  rozpoczęcia  wykonywania  umowy:  01.01.2012  r.,  przy  czym  Udzielający 
zamówienia dopuszcza możliwość określenia innej daty z uzasadnionych przyczyn.
Specyfikacja warunków zamówienia konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami w, tym ze wzorem 
umowy dostępna jest na stronie internetowej www.zeromski-szpital.pl.
Oferty w zaklejonych kopertach należy złożyć najpóźniej do dnia 22.12.2011 r. do godziny 10.00. w 
Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 
66, 31-913 Kraków.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  22.12.2011 r. o godzinie 11.00 w Budynku Głównym Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, 
na sali konferencyjnej.
Zastrzega się prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia  
konkursu.
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