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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: 

świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej  
w tym mikrobiologii i serologii 

Dodatkowym warunkiem konkursu jest wynajem pomieszczeń Udzielającego zamówienia 
przeznaczonych na wykonywanie badań objętych udzielanym zamówieniem. 

 
  Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. W sprawie umowy o udzielenie zamówienia na 
świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592). 
Umowa o udzielanie świadczeń w powyŜszym zakresie zawarta będzie na okres 5 lat. 
Planowany termin rozpoczęcia wykonywania świadczeń 1 lipca 2010r. 
 
Świadczenia zdrowotne będą realizowane w populacji liczącej około 360.000 osób 
ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej.  
 
Z warunkami konkursu i materiałami konkursowymi, w tym z warunkami jakie powinna spełniać 
oferta oraz z projektem umowy moŜna zapoznać się w siedzibie Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana śeromskiego SP ZOZ os. Na Skarpie 66 w Krakowie, w Dziale Organizacyjno - 
Prawnym, pok. nr 4, w godz. 8.00-14.00, poczynając od dnia ogłoszenia konkursu. Na prośbę 
zainteresowanych istnieje równieŜ moŜliwość otrzymania niniejszej specyfikacji drogą 
elektroniczną. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem zeromski.org@gmail.com  
 
Oferty w formie pisemnej naleŜy składać w zamkniętej kopercie w terminie:  
do dnia 07.06.2010 do godziny 10.00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
śeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66 – pok. Nr 12 
Komisja konkursowa rozpocznie prace w siedzibie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
śeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w dniu 07.06.2010 o godzinie 10.30 
 
Otwarcie Ofert będzie miało miejsce w pok. nr 13. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu składania ofert.  
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
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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. 
 
 

 


