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Znak postępowania A.I.271-9/11 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w rozumieniu art. 3 ustawy z dn ia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 200 7 r. nr 14, poz. 89 t.j.) w Krakowskim Centrum Reha bilitacji 

1. Organizatorem konkursu jest: SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI, 30-224 Kraków, A l. 
Modrzewiowa 22  

2. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w trybie art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14 poz. 89 t.j.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. 
U. z 1998 r. nr 93 poz. 592). 

3. Przedmiot konkursu (Szczegółowe warunki konkursu umie szczone s ą na stronie www.kcr.pl lub w 
siedzibie KCR al. Modrzewiowa 22 Budynek nr 4) : przejęcie obowiązków udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentom KCR z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni 
Reumatologicznej oraz udzielanie konsultacji z zakr esu reumatologii . Szczegółowe warunki 
realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do warunków konkursu. 

4. Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 
z terenu Województwa Małopolskiego wynosi 3,2 mln. 

5. Miejsce udzielania świadcze ń: SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji. 
6. Okres, na który zostanie zawarta umowa : od drugiej połowy kwietnia 2011 r. do 31.12.2011 r. 
7. Termin zło żenia i otwarcia ofert: 
Oferty należy złożyć do dnia 11.04.2011 r. do godz. 10.00  do Sekretariatu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji, 
Budynek nr 4, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków. 
Otwarcie ofert nastąpi 11.04.2011 r. o godz. 10.15  w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, Budynek nr 4, Al. 
Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.  
Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz  do przesuni ęcia terminu składania ofert.  
Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
8. Środki ochrony prawnej: 
8.1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do 

komisji konkursowej umotywowaną skargę. 
8.2. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w 

ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku. 
8.3. Szczegółowe środki ochrony prawnej określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 

dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. nr 
93 poz. 592). 

Wszelkie zapytania dotycz ące Konkursu prosz ę kierowa ć na nr telefonu: 12 428 7382 
 

       Z poważaniem 
 

       Mgr Teresa Zalewińska – Cieślik 
       Dyrektor 
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