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OGŁOSZENIE 
 
Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. 91 poz. 408 z późn. 
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o 
udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93 poz. 592) Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana 
Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenia usług medycznych i zaprasza do 
składania ofert. 
 
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOS TYCZNYCH W ZAKRESIE:  

1. Świadczenia medyczne 

 

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWI ĄZYWANIA UMOWY:  Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia 
rozstrzygnięcia konkursu i będzie obowiązywać od 17.02.2011r. do 31.12.2012  roku. 
 
 
MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział 
Sprzedaży i Marketingu przy ul. Borowskiej 213, pok. 2.10 pod numerem telefonu (071) 733 11 35 lub 
www.aszk.wroc.pl 
 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej  
w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem: 
 

„Oferta na świadczenia usług diagnostycznych w zakresie świadczeń medycznych. 
Nie otwierać przed godz. 1100” 

 
na adres: Akademicki Szpital Kliniczny, ul, Borowska 213, 50-556 Wrocław (Kancelaria Szpitala)  
do dnia 14.02.2011 r. do godz. 1100. 
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:  14.02.2011 r. , g odz. 1200 w siedzibie ogłaszającego.  
 
TERMIN ROZSTRZYGNI ĘCIA KONKURSU:  17.02.2011 r.  
 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu 
terminu składania ofert. 
 
ZAMAWIAJ ĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania  
ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 
SKARGI I PROTESTY: w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent 
może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie 
konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może 
złożyć do Zamawiającego umotywowany protest. 
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Świadczenia medyczne objęte konkursem 
 

lp. Nazwa  

1 konsultacja w zakresie chemioterapii - lekarz specjalista chemioterapeuta 

2 konsultacja w zakresie dermatologii -lekarz specjalista dermatolog 

3 konsultacja w zakresie ginekologii onkologicznej - lekarz specjalista ginekolog 
onkologiczny  

4 konsultacja w zakresie hematologii -  lekarz specjalista hematolog 

5 konsultacja w zakresie kardiochirurgii - lekarz specjalista kardiochirurg  

6 konsultacja w zakresie okulistyki - lekarz specjalista okulista  

7 konsultacja w zakresie onkologii - lekarz specjalista onkolog  

8 konsultacja w zakresie pediatrii - lekarz specjalista pediatra  
9 konsultacja w zakresie pulmonologii - lekarz specjalista pulmunolog  

10 konsultacja w zakresie radiologii - lekarz specjalista radiolog  

11 konsultacja w zakresie radioterapii - lekarz specjalista radioterapeuta  

12 konsultacja w zakresie torakochirurgii - lekarz specjalista tarakochirurg  

13 konsultacja w zakresie stomatologii - lekarz specjalista stomatolog  
14 zakaźnik konsultacja 

15 Scyntygrafia tarczycy 
16 Scyntygrafia przytarczyc  
17 Scyntygrafia ślinianek  
18 Scyntygrafia perfuzyjna mózgu  
19 Scyntygrafia dróg łzowych   
20 Scyntygrafia kości  
21 Scyntygrafia trójfazowa kości  
22 Scyntygrafia perfuzyjna płuc  
23 Scyntygrafia wentylacyjna płuc  
24 Scyntygrafia perfuzyjna serca  
25 Scyntygrafia bramkowana GSPECT  
26 Scyntygrafia nerek  
27 Renoscyntygrafia  (DTPA)  
28 Renoscyntygrafia z próbą kaptoprilową  (DTPA)  
29 Scyntygrafia wątroby i śledziony  COLLOID  
30 Scyntygrafia wątroby  znakowane in vivo erytrocyty  
31 Scyntygrafia dróg żółciowych  IDA  
32 Limfoscyntygrafia NANOCOL - węzeł wartowniczy  
33 Scyntygrafia guzów czynnych hormonalnie   
34 Scyntygrafia pierwotnych guzów płuca - NeoSpect  
35 Scyntygrafia ognisk zapalnych 67Ga  
36 Renoscyntygrafia nerek 

37 USG gałki ocznej 
38 USG przezprzełykowe 

39 pomiar ciśnienia śródgałkowe 

40 porada przedurodzeniowa 

41 próba tuberkulinowa 
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