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Ogłoszenie o konkursie ofert  
Nr PCZ/ZPO/3382/05/2017 r. 

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 

 

Działając na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
Zarząd Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach ogłasza konkurs ofert na 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych: 
 

I – Przedmiot konkursu: 

kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów 

Udzielającego Zamówienia w profilu ortopedia i traumatologia, w zakresie: 

1) Hospitalizacja z zakresu ortopedia i traumatologia narządu ruchu  w Oddziale Ortopedii 

a)  ortopedia i traumatologia narządu ruchu  - hospitalizacja 

b) ortopedia i traumatologia narządu ruchu  - hospitalizacja- świadczenia endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane odrębnie w PSZ) 

realizowanych w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienia i dla jego pacjentów, na warunkach  

określonych w załączniku Nr 1.  
 

 II – Udzielający zamówienia: 
Poddębickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poddębicach. 
 

III – Przyjmujący zamówienie:  
Podmiot leczniczy, który zatrudnia personel medyczny niezbędny do zabezpieczenia realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 

IV – Zakres zamówienia: 
Świadczenia zdrowotne wykonywane zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
 

V – Termin realizacji świadczeń zdrowotnych: 
Świadczenia zdrowotne wykonywane będą: od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.  
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VI - Sposób, miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Ogłoszenia. Formularz jest dostępny 
w siedzibie PCZ oraz na stronie internetowej Poddębickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. (www. 
nzozpcz.pl). 

 

Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2017 r. do godziny: 1000 w Sekretariacie Poddębickiego 
Centrum Zdrowia sp. z o.o. 

 

VII – Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie o konkursie 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2017 r. o godzinie 1245, w siedzibie Poddębickiego 
Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Gabinecie Wiceprezesa Zarządu.  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przeprowadzeniu ewentualnych negocjacji do 19 grudnia 

2017r.  

 

Osobami udzielającymi informacji w sprawie niniejszego Konkursu są: 
Wiceprezes Zarządu Urszula Marjańska, tel. 043 82 88 250. 
Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość negocjacji wynagrodzenia. 
 

Poddębickie Centrum Zdrowia sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania 
przyczyny, jak również przesunięcia terminów składania ofert i ich otwierania.  
 

Przyjmujący zamówienie ma prawo składania środków odwoławczych do Komisji Konkursowej oraz 
do Prezesa Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. udzielającego zamówienia w terminie i 
na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. 
 

 

WICEPREZES ZARZĄDU 

Lek. med. Urszula Marjańska 


