
 
 
 

 
KONKURS   OFERT  NA   ŚWIADCZENIA    ZDROWOTNE 

Znak: WSZ/NP/K/12/2/2017  z  dnia  14.04.2017   r. 
Wojewódzki  Szpital Zespolony SP ZOZ  w Koninie 

62-504 Konin ul. Szpitalna 45 
 

 
działając na podstawie art. 26 oraz 27  ustawy z   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016. 
1638 j.t. z późn. zm.) oraz art.140, art. 141, art. 146 ust. 1,  art.147-150, art.151 ust 1,2 i 4-6, art.152 art.153, art. 
154 ust.1 i 2 ustawy z  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków 
publicznych (.Dz.U. z 2016.1793 j.t. z późn.zm.) 
 
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składnia ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych                       
w zakresie chirurgii i traumatologii dziecięcej KOD CPV 85121200-5 w Oddziale Chirurgii i Traumatologii 
Dziecięcej przez wszystkie dni tygodnia  zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń osobom 
ubezpieczonym i innym uprawnionym z populacji w szacunkowej liczbie  ok. 362.000, w oparciu o warunki 
lokalowe, aparaturę  i sprzęt oraz środki transportu i łączności posiadane przez Wojewódzki Szpital Zespolony                   
w Koninie, w ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie                                       
a Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. 
                            
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umów dostępne są na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Koninie   www.szpital-konin.pl. 
 
Zapraszamy do składania ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem nazwy przedmiotu konkursu, „Konkurs ofert 
– lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii i traumatologii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Koninie.” 
  
Oferty należy składać na formularzu przygotowanym przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, do pokoju 
nr 3/13 - Kancelaria w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  w Koninie. 
 
Termin składania ofert upływa z dniem    27.04.2017 r. o godz. 15.00 
Oferta przesłana pocztą  będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data 
nadania) nie będzie późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby WSZ w Koninie najpóźniej przed 
wyznaczonym terminem otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi  w dniu – 28.04.1017. o godzinie 10.00  w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45.  
 
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego  w Koninie do dnia 16.05.2017 r. 
  
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub 
unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby 
ofert spełniających wymogi bez podania przyczyn. 
 
Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 j.t.                
z późn.zm.) oraz art.152, art.153, art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t.  z późn.zm.) 
  
Umowa zostanie zawarta na okres  od 1.06.2017 r. 30.06.2021 r.  
  
  
Rozpoczęcie udzielania   świadczeń zdrowotnych nastąpi  z dniem   1.06.2017 r. 
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