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Kraków, dnia 29 grudnia 2021 r. 
 

WARUNKI KONKURSU 

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 14.01.2022 r. do 31.12.2023 r. w następujących 

zakresach: 
 

1. konsultacje w zakresie radioterapii, 

2. świadczenia w zakresie hepatologii. 

 

I. Konkurs odbywa się na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej w terminach określonych w ogłoszeniu o konkursie. 
 

II. Opis świadczeń i wymagania wobec podmiotów prowadzących działalność świadczenia usług 

zdrowotnych lub legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji zainteresowanych udziałem w 

konkursie:  

 

Zakres 1 – konsultacje w zakresie udzielania świadczeń z radioterapii onkologicznej w wymiarze 

maksymalnie 144 godziny w okresie obowiązywania umowy – od 14.01.2022 r. do 31.12.2023 r. 

 

Wymagania wobec oferentów: specjalizacja w zakresie radioterapii onkologicznej. 

Projekt umowy stanowi załącznik do Warunków konkursu. 

Organizator przewiduje możliwość zawarcia umowy z 2 oferentami (2 x 144 godziny). 

 
Zakres 2 – świadczenia w zakresie hepatologii obejmujące w szczególności udzielanie porad 

specjalistycznych w zakresie hepatologii ogólnej i zakaźnej, w tym prowadzenie programów 

lekowych dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby w Poradni Hepatologii w wymiarze 

maksymalnie 1920 godzin w okresie obowiązywania umowy – od 14.01.2022 r. do 31.12.2023 r.  

 

Wymagania wobec oferentów: specjalizacja w zakresie chorób zakaźnych lub gastroenterologii. 

Projekt umowy stanowi załącznik do Warunków konkursu. 

 

 

III. Podmioty / osoby uczestniczące w konkursie muszą zagwarantować pełną dyspozycyjność 

w zakresie przedmiotowych świadczeń. 
 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. 
 

V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w miejscu i terminach określonych w ogłoszeniu 

o konkursie. Na kopercie należy umieścić  napis „Konkurs na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych” i wskazać odpowiedni zakres. 
 

 

VI. Do danych zawartych w formularzu ofertowym należy dołączyć: 

 

a) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej kserokopie dokumentów potwierdzających 

formę prawną prowadzonej działalności (np. wpis do KRS, wpis do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej), wpis do 

rejestru praktyk lekarskich, 

b) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby udzielającej świadczeń (np. 

prawo wykonywania zawodu, dyplom lekarza, dyplom specjalizacji), 

c) kserokopie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie o przedstawieniu polisy na okres 

obowiązywania umowy w terminie najpóźniej 2 tygodni od daty zawarcia umowy. 

 

VII. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się przy wyborze ceną 

oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej i niezmiennością ceny a w przypadku wskazania przez 

kilku oferentów takiej samej ceny, doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami wykonawców 

świadczeń (doświadczenie zawodowe - za najkorzystniejszą z ofert o równej cenie zostanie uznana 

oferta złożona przez oferenta legitymującego się najdłuższym okresem udzielania świadczeń w 



2 

 

zakresie objętym przedmiotem konkursu potwierdzone w oświadczeniu oferenta; oceną ze studiów - 

w przypadku ofert o równej cenie i takim samym doświadczeniem zawodowym za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta złożona przez oferenta, który uzyskał najwyższą ocenę na dyplomie 

ukończenia studiów). 
 

VIII. Cena powinna zawierać określenie elementów uwzględnionych przy jej kalkulacji. 
 

IX. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia 

terminu składania ofert bez podania przyczyny. 


