
Załącznik Nr 1 do
Szczegółowych Warunków
Konkursu Ofert 

DYREKTOR
SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli ul. Staszica 4
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 
roku poz. 217, z późn. zm.);

o g ł a s z a  k o n k u r s   o t w a r t y  
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej

w SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

obejmujących zapewnienie całodobowej dostępności do wykonywania świadczeń w trybie „ostrym” 
oraz zapewnienie dostępności  w trybie „planowym”,  a także wykonywanie procedur medycznych 
w  zakresie  chirurgii  naczyniowej  objętych  katalogiem  zamieszczonym  w  Załączniku  Nr  1  do 
Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy  medycznej,  ogólnie  przyjętymi  zasadami  etyki  lekarskiej  i  należytą  starannością,  przy 
wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków Szpitala, niezbędnych do udzielania świadczeń – 
w siedzibie Szpitala tj. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,  ul. Staszica 4.
Udzielanie  świadczeń,  na  podstawie  stosownej  umowy,  zawartej  na  czas  określony  trzech  lat, 
z  podmiotem  leczniczym  wyłonionym  w  wyniku  postępowania  konkursowego,  rozpocznie  się 
z dniem podpisania stosownej umowy, nie wcześniej niż od 20 marca 2015 roku.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, projekt umowy i materiały informacyjne o przedmiocie 
konkursu można uzyskać u; 

mgr inż. Edwarda Surmacza – p.o. Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
tel.(0-15) 8433205 

Oferty,  spełniające  wymogi  określone  w  Szczegółowych  Warunkach  Konkursu należy  składać 
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 
w Stalowej Woli lub pod adresem:
SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny 
37-450 Stalowa Wola
ul. Staszica 4

w terminie do dnia 18 marca 2015 roku do godz.1435, z dopiskiem; 

OFERTA DO KONKURSU 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej 

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną prawidłowo, jeżeli wpłynie do adresata 
w wyżej określonym terminie.
Oferty będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia.

Termin związania ofertą ustala się na okres nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu do składania 
ofert.

Zastrzega się  prawo do odwołania KONKURSU bez podania przyczyny oraz prawo przesunięcia 
terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące KONKURSU rozstrzygane będą zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 roku Nr 164, poz. 1027, z późn. 
zm.).


