
Konkurs nr DZ.4240.4.2022 Kraków, dnia  12.04. 2022 r. 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków  

ogłasza  
KONKURS 

 
na udzielanie usług świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów i ocen badań tomografii 

komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) w oparciu o system teleradiologii 
 

1. Regulamin i wszelkie materiały potrzebne do prawidłowego złożenia oferty można uzyskać w siedzibie 
Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych, od poniedziałku do piątku  
od godz. 9:00 do 14:00 (tel. : 12-614-25-32; fax : 12-614-34-86) jak również na stronie internetowej: 
www.szpitaljp2.krakow.pl  pod zakładką „Dla kontrahenta -> Konkursy ofert na świadczenia zdrowotne”. 
 

2. Oferty należy składać do dnia 22.04.2022 r., do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego,  
przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie, w budynku Administracyjno-Konferencyjnym A-V (Dziennik Podawczy).  
 

Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz 

napisem: 

 „Konkurs nr DZ.4240.4.2022 - udzielanie usług świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów 
i ocen badań tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) w oparciu o system 

teleradiologii 
Nie otwierać przed dniem 22.04.2022r.  godz. 12.30.” 

 

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania. 

 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych w dniu                                        

22.04.2022r.  godz. 12.30. 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone, nie później niż 30 dni od dnia otwarcia ofert, na 
stronie internetowej Zamawiającego www.szpitaljp2.krakow.pl pod zakładką www.szpitaljp2.krakow.pl  
pod zakładką „Dla kontrahentów -> konkursy ofert na świadczenia zdrowotne”, podając nazwę (imię i 
nazwisko) oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) oferenta, który został wybrany.  

 
6. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Krakowski Szpital 

Specjalistyczny im. Jana Pawła II zasad przeprowadzania konkursu mogą składać środki odwoławcze, 
określone w art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.   1373 ze zm.) w zw. z art. 
26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.). 
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