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Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 

 

Ogłasza konkurs ofert 

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
 

1. Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej w Warszawie na obszarze tzw. Dolnego Mokotowa 

 

2. Okres na jaki zostanie zawarta umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych: 

Umowa o świadczeniach usług medycznych stanowiąca przedmiot konkursu zostanie zawarta 

na okres od dnia 01.10.2017 roku do dnia do 31 grudnia 2019 r. tj. przez okres trwania 

umowy Udzielającego zamówienia z MOW NFZ 

 

3. Miejsce składania i otwarcia ofert: 

1) Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie tj. Szpitala 

Czerniakowskiego Sp. z o.o. w pok. 106 (Kancelaria) do dnia 28.09.2017 r.  do 

godz. 1000.  
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert r. godz. 10.30 w siedzibie 

Udzielającego zamówienie, Budynek Administracji, pok. 117 Sala Konferencyjna. 

 

4. Termin związania ofertą: 

1) Przyjmujący zamówienie będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

2) Udzielający zamówienie może zwrócić się do Przyjmującego zamówienie                                

o przedłużenie terminu określonego w pkt. 1.  

 

5. Oferentom udostępnia się: 

1) Szczegółowe warunki konkursu ofert, zwane dalej w postępowaniu konkursowym 

„SWKO”, w tym: Formularz oferty oraz Projekt umowy, 

2) Regulamin pracy Komisji Konkursowej, 

3) Przedmiotowa dokumentacja udostępniona będzie w Dziale Zamówień Publicznych 

i Zaopatrzenia: Budynek administracyjny, pok. 120 oraz na stronie internetowej 

Udzielającego zamówienie tj.: http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl 

 

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego 

zamówienia oraz na jego stronie internetowej. 

 

7. Ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych należy sporządzić na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik do SWKO.  

http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl/
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8. Prezes Zarządu Szpitala zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany terminów zawartych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie, w tym 

przedłużenia terminu składania ofert, 

2) zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego, 

3) odwołania konkursu bez podania przyczyny. Powyższa informacja zostanie 

umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na jego 

stronie internetowej, 

4) unieważnienia postępowania konkursowego. Powyższa informacja zostanie 

umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na jego 

stronie internetowej.  
 

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                       

(Dz. . U. z 2016 poz. 1638), przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu 

zgodnie z zasadami określonymi w  art. 153  i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych                                                   

(Dz. U. z 2016 r. poz.1793 z późn. zm.) 

  

                                                                                                  
W załączeniu: 

1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO), 

2. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej. 

 

 

                                                                                              Prezes Zarządu  

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

                     /-/ 

     Elżbieta Makulska-Gertruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warszawa, dnia 25.09. 2017 r. 

http://www.nieklanska.pl/Portals/0/DIAGNOSTYKA_szczegolowe_warunki_nasze2.doc

