
; w Sochaczewie

Zalqcznik nr I do Zarzqdzenia nr 25

Dyrektora ZOZ Szpilala Powiatowego w Sochaczewie
z dnia 07.12.2022 r

Znak spra,uvy i EK-ZZI ZP .42.0 6.2022

OGTOSZENIE
o konkursie ofert na udzielanie Swiadczefi zdrowotnych

Zespol Opieki Zdrowotnej ,,szpitala Powiatowego" w Sochaczewie z siedzibq przy

ul. Batalion6w Chtopskich 3/7, 96-500 Sochaczew (zwany w dalszej czqSci: ,,Udzielaj4cym

Zam6wienie") na podstawie z art. 26 i art.27 ustawy z dnia l5 kwietnia 201 1 roku o dzialalnoSci

leczniczej (tekst jedn. Dz. rJ, 22022 r. poz. 633 zp62n. zm) oraz art. 146 ust.l ustawy z dnia27

sierpnia o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (tekst jedn'

Dz.tJ.2202I r.,poz. 1285 zp62n. zm.) oglasza konkurs ofert na:

na udzielanie Swiadczefi zdrowotnych w zakresie uslugi teleradiologii
polegaj4cej na opisie wykonanych przez Udzielaj4cego Zam6wienie badari:

. RTG,

. CT (tomografii komputerowej),

na rzecz pacjent6w ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,

zgodnie ze szczeg6lowymi warunkami konkursu ofert

Termin rozpoczgcia i czas trwania um6w: od 0l .01 .2023t do dnia 3l .12.2025r.

Szczeg6lowe warunki konkursu ofert, formularze ofert udostgpnia sig w siedzibie ZOZ,,Szpitala

Powiatowego" w Sochaczewie w Sekcji Zakup6w i Zam6wieri Publicznych pok. 151 w dni

robocze w godz. 800-l 500 orazna stronie internetowej Szpitala www.szpitalsochaczew.pl.

Telefon kontaktowy: 0-46 864 95 21, fax: 0-46 864 95 25

Miejsce i termin skladania ofert: ZOZ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie, ul. Batalion6w

Chlopskich 317,96-500 Sochaczew, Kancelaria Szpitala - pok. 143 do dnia 16.12.2022 r, do

godz, 1200. Oferty nalezy skladai w zamknigtej kopercie, opisanej w spos6b wskazany w

szczeg6lowych warunkach konkursu ofert.



otwarcie ofert nast4pi w dniu 16.12.2022 r , godz.l2.30 w Sali konferencyjnej ( pierwsze pigtro)

Zespolu Opieki Zdrowotnei Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w siedzibie ZOZ ,,szpitala Powiatowego" w Sochaczewie, ul'

Batalionow Chlopskich 317,96-500 Sochaczew. Informacj a o rozstrzygnigciu konkursu zostanie

zamieszczona w terminie do dnia 14 dni od daty otwarcia ofert na tablicy ogloszeri przy

Kancelarii Szpitala, pok. 143 oraznastronie internetowej Szpitala'

Oferent bgdzie zwiqzarry zloaonqofert4 przezokres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielaj4cy zam6wieniazasrrzega sobie prawo do odwolania konkursu w caloSci lub czgSci na

kazdym jego etapie, przesunigcia terminu skladania ofert, uniewaznienia postqpowania

konkursowego oraz przesunigcia terminu rozstrzygnigcia postgpowania w przypadku

koniecznoSci uzupelniania dokument6w przez oferenta'

W toku postgpowania konkursowego Oferent, ktorego interes prawny doznal uszczerbku' ma

prawo do skladania protest6w do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia

dokonania zaskar1onej czynnoSci, nie p62niej jednak niz do dnia rozstrzygnigcia konkursu.

oferent ma prawo zlo1eniaodwolania do Dyrektora Szpitala zgodnie z art.153 otaz art. 154 ust.

I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej ftnansowanych ze

Srodkow publicznych (tekst jedn. Dz. rJ.22021 r.,poz. 1285 zp62n. zm'). w terminie 7 dni od

dnia o glo szenia o rczstrzy gni gciu po stEpowania.
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