
OGI,OSZIINIE
O KONKURSIE NA SWIADCZENIA ZDROWOTNE

na podstawie przepis6w ustawy z dnia l5 kwietnia 20lI r.
o dziaNalnolcileczniczej (Dz.U.202l.7ll tj. ze zm)

oraz ustawy z dnia27 sierpnia2}}4 r.
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych

(tjD2,U.2021.1285 tj. ze zm)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKI,AD OPIEKI ZDROWOTNEJ W I,UKOWIE
2l-400 Luk6w, ul. Doktora A. Rogaliriskiego 3, tel. 25 798 29 80, fax25 7gg 26 03.
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ZAPRASZA DO SKT-ADANIA OFERT W KONKURSIE

na udzielanie Swiadczefl zdrowotnych z zakresu badari:
1. tomografii komputerowej,
2. rezonansu magnety cznego,
3. elektromiografi,
4, rentgenodiagnostyki.

OGOLNE WARUNKI KONKURSU
1. Szacunkowa liczba Swiadczeri zdrowotnych, kt6re zostanq wykonane w trakcie

obowi4zywania umowy to Nqcznie ok. 8 492 badaniarocznie.
2, Umowa na udzielanie Swiadczeri zdrowotnych zostanie zawarta na czas okreSlony od

1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2024r.
3. Materialy konkursowe, w tym projekt umowy udostgpnione sq w siedzibie Udzielaj4cego

zam6wienia, w tr-ukowie przy ul. Doktora A. Rogaliriskiego 3, w budynku administracJi,
pok' nr 23, w godz.7.25 - 15.00 oraz na stronie internetowej www.spzoz.lukow.pl,
informacje telefoniczne - nr: 25 7982980lub 25 7gB 20 01 wew. 336-fax25 7gg 26 03.

4. Udzielalqcy Zam6wienia zastrzega sobie prawo do przesunigcia terminu skladania ofert
oraz odwolania konkursu na ka2dymjego etapie do dnia zakonczenia postgpowania,bez
podania przyczyn.

5. Oferty w formie pisemnej naleLy skladad w zaklejonej kopercie z adnotacj4:
,,Konkurs na swiadczenia zdrowotne - MR, TK, EMG, RTG',, w Dziale Analiz i
Rozliczet'r sPzoz w tr ukowie (budynek administracji, II pigtro, pok6j 23), w
nieprzekraczalnym terminie

6. Otwarcie ofert nast4pi w Dziale Analiz i Rozliczefi SPZOZ w tr-ukowie (budvnek
administracji, II pigtro),

7. Termin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
8. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert poptzez

w1'wieszenie ogloszenia o wyniku postgpowania na stronie interneiowei
www.spzoz.lukow.pl.

9. W tokrr postEpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych,
do czasu zakohczenia postgpowania, oferent moae zNoTyc do komisji umotywowany
protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarZonej czynnogci.

10. Oferent bior4cy udzial w postgpowaniu moze wnie56 do Dyrektora SPZOZ w tr ukowie,
w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozstrzygmgciu postgpowania, odwolanie dotyczqce
r ozstr zy gnigcia po st gpowania.

11. Protest i odwolanie nie przysluguj4 na niedokonanie wyboru oferenta i uniewaZnienie
posrQpowanta.

12. Termin zawarcia umowy wynosi 14 dni liczone od daty uplywu
odwolania.


