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Wrocław 11.01.2019

I.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWO
TNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO
SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU W
ZAKRESIE:
I. REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ PACJENTÓW W RAMACH OPIEKI
KOMPLEKSOWEJ PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W WARUNKACH
STACJONARNYCH
II. REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W RAMACH OPIEKI KOMPLEKSOWEJ
PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W OŚRODKU LUB
ODDZIALE DZIENNYM.
III. KARDIOLOGICZNEJ TELEREHABILITACJI HYBRYDOWEJ W RAMACH OPIEKI
KOMPLEKSOWEJ PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W
WARUNKACH DOMOWYCH.
Działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2018.2190) 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.2018.1510), Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.
Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, ogłasza konkurs ofert na rzecz
Pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i zaprasza do składania ofert.

WYMAGANIA:
Podwykonawca powinien spełniać wymagania określone rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
6.11.2013r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2018.465) w
tym związane z przepisami szczegółowymi dotyczącymi rehabilitacji kardiologicznej udzielanej w
ramach kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego oraz w zarządzeniu nr.38/2017/dsoz
nfz z dnia 29.05.2017 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
leczenie szpitalne -świadczenia kompleksowe, ustawie z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych
osobowych(Dz.U.2018.1000)oraz Ogólnego Rozporządzenia ochronie danych osobowych (RODO),
ustawie z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2017 r., poz.
1318 ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 r., poz. 2069).

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 Projektów Rozwojowych w dni
robocze w godz.9-12. Informacji udziela Łukasz Rypicz 71/7331034 mail. lrypicz@usk.wroc.pl

Szczegółowe warunki konkursu są do pobrania ze strony internetowej Udzielającego zamówienia
www.usk.wroc.pl

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2019 o godz. 9.00 w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, Sala 303 budynek
H.II piętro.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej
www.usk.wroc.pl w dniu 24.01.2019 roku 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.
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