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              Jaroszowiec, dnia 09.11.2021r. 

Nr KO/02/2021 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT   
 

Dyrektor Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły z siedzibą  

w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec ogłasza konkurs ofert na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.  

 
Podstawa prawna: Postępowanie konkursowe prowadzone jest  w oparciu o przepisy  Ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych.  

 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zabezpieczających 

funkcje i zadania Udzielającego Zamówienie tj.: Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. 

Edmunda Wojtyły z siedzibą w Jaroszowcu, w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy, 

realizowanych poza godzinami ordynacji Szpitala  w tym w soboty, niedziele i święta w 

godzinach od 13:45 do 06:10 dnia następnego w dni powszednie  (razem 16 godzin i 25 minut)  oraz   

przez 24 godziny w godzinach od 06:10 do 06:10 - dnia następnego, w soboty i dni ustawowo wolne 

od pracy.            

Dopuszcza się elastyczność rozpoczynania i zakończania pełnienia dyżurów w tolerancji 0:20 minut w 

przypadku zmiany ordynacji dziennej w Szpitalu.  O fakcie tym, Szpital niezwłocznie poinformuje 

Przyjmującego zamówienie. 

2. Miejsce udzielania świadczeń: siedziba Udzielającego zamówienie - Oddział Gruźlicy 

 i Chorób Płuc oraz w razie potrzeby zapewnienie opieki i potrzeb zdrowotnych również pacjentów 

innych oddziałów.  

3. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: wymagane  

są uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu usług 

medycznych objętych niniejszym konkursem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Warunki techniczne udzielania świadczeń: świadczenia będące przedmiotem konkursu udzielane będą 

w oparciu o sprzęt, wyroby medyczne oraz pomieszczenia będące  

w dyspozycji  i własnością Szpitala. 

5. Szczegółowe warunki konkursu  ofert oraz materiały informacyjne o przedmiocie konkursu  

dostępne będą w siedzibie Szpitala, ul. Kolejowa nr 1a, 32-310 Jaroszowiec – Sekretariat – Budynek 

Administracji  (I piętro), od poniedziałku do piątku  w godz. od 08.00 do 15:00 oraz na stronie 

internetowej Szpitala: www.wschp.pl  w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – KONKURSY_  

https://www.wschp.pl/konkursy  

6. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.12.2021r do dnia 30.11.2022r. Przewidywany 

termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01.12.2021r.  

7. Forma, miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w zamkniętej i oznaczonej adnotacją kopercie: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy, realizowanych poza 

http://www.wschp.pl/
https://www.wschp.pl/konkursy
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godzinami ordynacji Szpitala  w tym w soboty, niedziele i święta” nr KO/02/2021 należy składać 

na Dzienniku Podawczym, Sekretariat Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 

Wojtyły z siedzibą w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej nr 1 a -  w terminie do dnia 19.11.2021 r, do 

godziny 12:00. 

8. Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 19.11.2021r. o godzinie 12:30. w siedzibie Małopolskiego Szpitala 

Chorób Płuc i Rehabilitacji przy ul. Kolejowej nr 1 a -  Jaroszowiec - Pokój 203,  I - piętro Budynek  

Administracji. 

9. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia  ofert. 

11. Miejsce i termin ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert: 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie w dniu rozstrzygnięcia konkursu umieszczone na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie - Budynek Administracji – klatka schodowa - 

parter oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala www.wschp.pl  

w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – KONKURSY. https://www.wschp.pl/konkursy 

12. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta z wybranym Oferentem  

w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania 

ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

14. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, zgodnie z art. 153 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

 (Dz. U. 2020.1398 z późn. zmianami ) w związku z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (tj. Dz.U.2021.711 z późn. zmianami) oferent może złożyć do Komisji 

Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej 

czynności. Protesty dotyczące konkursu ofert można składać na Dziennik Podawczy Szpitala. 

15. Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą spełniające wymagania określone w 

Zarządzeniach Prezesa NFZ oraz rozporządzeniach Ministra Zdrowia. Oferent biorący udział w 

postępowaniu konkursowym na podstawie art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020.1398 z późn. 

zm.) w związku z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz.U.2021.711 z późn. zm.) może wnieść do Dyrektora Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i 

Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły z siedzibą w Jaroszowcu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o 

rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie 

wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od 

dnia jego otrzymania. 

Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu 

jego rozpatrzenia.  

      Zapraszamy do składania ofert     
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