
 

OGŁOSZENIE 
Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych  

w Katowicach, ul. Powstańców 31 
 
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.711.) w zw. z art. 146 ust.1 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn.zm.) ogłaszam konkurs na wykonywanie świadczeń medycznych    

w  następujących pracowniach: 
 

Lp. 
Miejsce udzielania 

świadczeń (nazwa 

poradni, badania) 

Wymagana 

specjalizacja 
Rodzaje badań/usług 

Liczba badań/usług* 

w okresie  

od 01.02.2022 r.  

do 31.12.2023 r. 

1.  
Pracownia 

Patomorfologii 

Lekarz 

Specjalizacja 

kierunkowa 

lub w trakcie 

specjalizacji 

 

 

Badania makroskopowe 36 800 

 Diagnosta 

laboratoryjny 

lub technik 

analityki 

medycznej 

przygotowanie preparatu 

histopatologicznego wraz z 

numerowaniem i jego zabarwienie 

99 000 

3. Pracownia USG 

Lekarz 

Specjalizacja 

kierunkowa 

lub inna 

zgodna z 

wymogami 

NFZ 

Badania USG tarczycy 3 450 

• ilość zamawianych badań/usług uzależniona jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego 
 

 
1. Termin realizacji umowy i udzielania świadczeń: od 01.02.2022 r. do 31.12.2023 r. 
 

2. Szczegółowe  warunki  konkursu  oraz  informacje  o  konkursie  zainteresowani  mogą 

uzyskać w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej  Zamawiającego: 

www.zwps.pl  
 

3. W konkursie mogą brać udział osoby spełniające wymogi określone                                        

w „szczegółowych warunkach konkursu”. 
 

4. Termin związania ofertą: 30 dni - licząc od terminu składania ofert. 
 

5. Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2022 roku do godziny 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego - III piętro, pokój nr 323 - Sekretariat (40-038 Katowice, ul. Powstańców 31). 
 

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - III  piętro, pokój nr 327 - w dniu  
21 stycznia 2022 roku o godzinie 10:30. 
 

7. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.zwps.pl 

 



 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu 

składania ofert. 
 

9. Oferent może złożyć umotywowaną skargę oraz umotywowany protest dotyczący 

prowadzonego postępowania i rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z warunkami 

„szczegółowych warunków konkursu ofert”. 

                                                                                              

 

                                                                                                  

                                                                                                  Zapraszam do składania ofert 

Dyrektor ZWPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, dnia 13.01.2022 
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