„…Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”
99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55
www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Ogłoszenie o konkursie nr PCZ/ZPO/3380/03/2017
Na wykonanie świadczeń zdrowotnych
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
I – Przedmiot konkursu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy w zakresie chirurgii
onkologicznej, organizacja i koordynowanie pracy lekarzy oraz udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii
onkologicznej dla PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach zgodnie z wymogami określonymi przez NFZ.
II – Udzielający zamówienia:
Poddębickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poddębicach.
III – Przyjmujący zamówienie: lekarz:
1. wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, lub
2. jako osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych
w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.
IV – Zakres świadczeń objętych postępowaniem:
1. Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w zakresie chirurgii onkologicznej,
2. Organizacja i koordynowanie pracy lekarzy oraz świadczenia zdrowotne wykonywane w zakresie
chirurgii onkologicznej.
Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych.
V - Termin realizacji świadczeń zdrowotnych:
1. Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r.
2. W przypadku, w którym ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez Udzielającego zamówienie z NFZ
lub zmienione zostaną warunki realizacji umowy mające wpływ na wykonywanie świadczeń
objętych niniejszym konkursem, Udzielający zamówienia uprawniony będzie do rozwiązania bez
wypowiedzenia umowy zawartej na w/w okres z Przyjmującym zamówienie. Oświadczenie
o rozwiązaniu umowy w w/w trybie Udzielający zamówienia złoży Przyjmującemu zamówienie na
piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji.
VI – Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Ogłoszenia. Formularz jest dostępny
w siedzibie oraz na stronie internetowej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. (www.nzozpcz.pl).
Przyjmujący Zamówienie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferty należy składać do dnia 22.03.2017 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Poddębickiego Centrum
Zdrowia Sp. z o. o.
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815
REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN
RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

VII – Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie o konkursie
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia
Sp. z o. o. w Gabinecie Wiceprezesa Zarządu.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie podane 23.03.2017 r. do 15:00
Osobami udzielającymi informacji w sprawie niniejszego Konkursu są:
Wiceprezes Zarządu Urszula Marjańska, tel. 43/828 82 50
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.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.nzozpcz.pl oraz
w siedzibie Udzielającego zamówienie – Zespół Prawno – Organizacyjny. Ogłoszenie o konkursie dostępne
jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Udzielającego Zamówienia w
terminie i na zasadach określonych w SWKO.
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 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

PREZES ZARZĄDU
Prof.
rof. nadzw. dr hab.
hab. n. med.
med. Jan Krakowiak

2

