
              

                   

     

OGŁOSZENIE 

 
Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2021r., 

poz.  711 ze zmianami )  

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 

 

ogłasza konkurs ofert na  

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych wraz z ich transportem dla 

pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu 

 

 

1.  Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych wraz z ich 

transportem dla pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu w lokalizacji Zamawiającego. 

2. Wykaz badań jakie muszą być realizowane przez Wykonawcę został szczegółowo wskazany w Załączniku Nr 2 do 

SWKO. Wykaz zawiera również szacunkowe ilości planowanych badań. 

3. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości zmiany pod warunkiem zmiany przepisów 

prawa dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

4.  Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można zapoznać się w siedzibie Szpitala w:  Dziale Zamówień Publicznych 

i Zaopatrzenia, telefon 571-334-686 w godzinach od 9.00 – do 14.00 oraz na platformie zakupowej na dedykowanej 

Platformie Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec) na stronie danego postępowania. 

5. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec) na stronie danego postępowania w 

terminie do dnia 10.01.2022r. do godz. 8:00. Ofertę sporządza się w języku polskim.   

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2022r. o godz. 8:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego. Otwarcie 

ofert jest niejawne. W przypadku awarii tego systemu, która będzie powodować brak możliwości otwarcia ofert w 

wyznaczonym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na dedykowanej Platformie Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec) na stronie danego 

postępowania. 

9.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej w terminie 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert. 

10. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad 

przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki 

odwoławcze i skarga.  

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.   

12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu 

rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn. 

 

 

        

 _______________________________________ 

Zgorzelec, dnia 27.12.2021r. 
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