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I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA 
KONSULTACYJNE Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZN EJ 
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA 
MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.  

 
 

 Działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz przepisów art. 146 ust.l, art.147-
art.150, art. 151 ust.1-5, 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 
164, poz. 1027 z późn. zm.), Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-
Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, ogłasza konkurs ofert na badania konsultacyjne z 
zakresu serologii transuzjologicznej na rzecz Pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala  Klinicznego 
we Wrocławiu i zaprasza do składania ofert. 
 
PRZEDMIOT KONKURSU OBEJMUJE:  
 Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przyjęcia 
obowiązku wykonywania badań diagnostycznych w pomieszczeniach należących do 
Przyjmującego Zamówienie, wg Załącznika nr 1: 
• Pakiet 1 – BADANIA KONSULTACYJNE Z ZAKRESU SEROLOGI I 
TRANSFUZJOLOGICZNEJ 
Informacje na temat rodzajów i szacowanej liczby badań wraz z warunkami granicznymi znajdują 
się w materiałach informacyjnych. 
 
WYMAGANIA:  
 W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy mogą brać udział tylko podmioty lecznicze 
udzielające świadczenia zdrowotne w zakresie objętym konkursem ofert, zgodnie z warunkami 
szczegółowymi konkursu. Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Udzielającego zamówienia 
sukcesywnie w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb. 
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU:  
 Ze szczegółowymi informacjami na temat warunków konkursu ofert można zapoznać się w 
siedzibie Udzielającego Zamówienia - Uniwersytecki Szpital Kliniczny  im. Jana Mikulicza-
Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, budynek H, II-gie piętro, Dział Strategii Finansowej 
w dni robocze w godz.9-12. Informacji udzielają Jacek Łajbiak tel 71 733 1161 e-mai: 
jlajbiak@usk.wroc.pl i Tadeusz Pietrzak tel. 71 733 1199, e-mail: tpietrzak@usk.wroc.pl 
Szczegółowe warunki konkursu są do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia 
www.usk.wroc.pl 
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MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
 Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „KONKURS 
OFERT NA BADANIA KONSULTACYJNE Z ZAKRESU SEROLOGII 
TRANSFUZJOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINI CZNEGO IM. 
JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU ”  w siedzibie Udzielającego 
zamówienia Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. 
Borowska 213, Kancelaria, parter budynek H w terminie do dnia 21.06.2013r. godz. 8.30. 
 
MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNI ĘCIA KONKURSU:  
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2013r.  o godz. 9.00 w  Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, Sala Konferencyjna 
pok. nr 3.03 budynek H. 
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we 
Wrocławiu, ul. Borowska 213  i na stronie internetowej www.usk.wroc.pl  w dniu 28.06.2013r.  
 Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze. 
 Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie bez podania przyczyny, przedłużenia terminu 
składania ofert oraz zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia. 
 
 
 
 
                                                       Dyrektor  
                                                             Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
       im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu   
  
 
 


