
 Dot. postępowania konkursowego nr DO.334.5.2023 

 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  

im. Papieża Jana Pawła II 

ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość 

tel. (84) 677 33 33 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633                 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) 

 

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laparoskopowych zabiegów 

urologicznych (grupa L05 lub L31L) oraz prowadzenia szkolenia lekarzy Oddziału w zakresie 

samodzielnego wykonywania tych zabiegów na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale 

Urologicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II 

w Zamościu, CPV: (85110000-3 usługi szpitalne i podobne). 

 

1. Przewidywany okres obowiązywania umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2024 r.  

2. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty, spełniające wymagania określone w warunkach 

konkursu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, w siedzibie Szpitala w dni robocze, w godz. 800 ÷ 1500, w pok. 248 (Kancelaria), 

w terminie do dnia 23 stycznia 2023 r., do godz. 1500. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24 stycznia 2023 r., o godz. 1015 w siedzibie Szpitala, pok. 210. 

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 dni od upływu terminu składania ofert Udzielający 

Zamówienia może przesunąć termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.  

5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

6. Warunki konkursu są dostępne na stronie internetowej Szpitala www.szpital.zam.pl., na której 

zostanie zamieszczone również ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.  

7. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Krzysztof Polberg oraz Barbara Hurkała 

(tel.84/ 677-33-00; 84/677-32-84). 

8. Dyrektor Szpitala zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu 

do składania ofert bez podania przyczyn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamość, dnia 12 stycznia 2023 r. 

Adam Fimiarz 
/-/ 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
 

http://www.szpital.zam.pl./

