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             90-557 Łódź , ul. Andrzeja Struga 86 

Centrala tel.:  42 20-84-800 , Sekretariat tel.:  42 20-84-810 
http://www.mcmpolesie.pl   ,  e-mail: sekretariat@mcmpolesie.pl 

Godziny urzędowania administracji: 8:00 – 15:35. 

OGŁOSZENIE  
 

Dyrektor 
Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy                             

ul. Andrzeja Struga 86 
 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej” 
 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

 

Część 1:  świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  

Część 2:  świadczeń lekarza pediatry w gabinecie  podstawowej opieki zdrowotnej, 

na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi. 

 
W związku z powyższym, zapraszamy lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych 

(specjalistycznych) praktyk lekarskich, do składania ofert  w prowadzonym konkursie poprzedzającym 

zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.  

 

Okres realizacji świadczeń: od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. z możliwością 

przedłużenia na dalsze okresy nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy                          

o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zawartej przez M.C.M. „Polesie” w Łodzi                                  

z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

Przedmiot i wartość zamówienia: udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w gabinecie 

podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z:  

a) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zakresu zadań 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej                                 

i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2335) , 

b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 736                   

z pózn. zmianami). 

Wartość przedmiotu zamówienia: część 1: 1.936.065,- zł , część 2: 475.050,00 zł  

 

Świadczenia będą realizowane w jednostkach organizacyjnych Udzielającego Zamówienia 

rozmieszczonych na terenie miasta Łodzi w Dzielnicy POLESIE.  

 

Informacje o warunkach, jakie muszą spełniać oferenci: 

Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania 

świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotowym  konkursem. Posiadający: czynne prawo 
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wykonywania zawodu, zarejestrowaną indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską                                                       

w Okręgowej Izbie Lekarskiej, ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej 

lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP, Decyzję ZUS w sprawie upoważnienia do 

wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.  

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty przez lekarzy będących w trakcie 

specjalizacji.    

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z wzorem umowy i formularzem ofertowym można 

pobrać w formie elektronicznej ze strony www.mcmpolesie.pl  w zakładce przetargi lub otrzymać                       

w formie pisemnej w siedzibie M.C.M. „Polesie” w Łodzi, mieszczącej się przy ul. Andrzeja Struga 86 

w Łodzi, Dział Zamówień Publicznych pok. Nr 2, w godz. 8.00 – 15.30 w dni robocze od poniedziałku 

do piątku. 
 

Dodatkowych informacji udzielają: 

✓ w sprawach merytorycznych – p. Martyna Cieleban, tel. 42 20-84-850, 

✓ w sprawach formalnych        – p. Anna Urbańczyk,   tel. 42 20-84-813. 

 

Oferty można składać do dnia 

22 grudnia 2020 r. do godz. 13:00 

✓ w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie M.C.M. ”Polesie” w Łodzi, ul. Struga 86, 

✓ tradycyjną pocztą na adres: Miejskie Centrum Medyczne ”Polesie” w Łodzi, ul. Struga 86,                                      

90-557 Łódź z dopiskiem sekretariat, 

✓ elektronicznie na adres e-mail: przetargi@mcmpolesie.pl  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2020 r. o godzinie 13:10 w siedzibie  M.C.M. „Polesie”                               

w Łodzi przy ulicy Andrzeja Struga 86 w budynku administracji – sala konferencyjna na parterze.  
 

O rozstrzygnięciu konkursu ofert Udzielający zamówienia ogłosi w terminie do dnia 23.12.2020 r.,  

poprzez zamieszczenie ogłoszenia  wyników konkursu  na stronie internetowej www.mcmpolesie.pl 

oraz na tablicy informacyjnej, znajdującej się w siedzibie Udzielającego zamówienia na pierwszym 

piętrze.  

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do: 

✓ odwołania konkursu w całości lub w części oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert               

bez podania przyczyny - w przypadku odwołania konkursu przez Udzielającego zamówienia, 

Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje prawo zwrotu kosztów przygotowania ofert.  

✓ wyboru ofert w liczbie umożliwiającej realizację zapotrzebowania Udzielającego zamówienia 

na świadczenia będące przedmiotem konkursu, zgodnie z umową zawartą przez Udzielającego 

zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia: w zakresie części 1 Udzielający zamówienia 

planuje zawarcie  ok. 16 umów, w zakresie części 2 Udzielający zamówienia planuje zawarcie  

ok. 3 umów, 

✓ nie zawarcia umowy z wybranym Przyjmującym zamówienie, jeśli  nie zostanie on 

zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

✓ Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SWKO 

w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzonych 

zmianach zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego 

zamówienia i będzie wiążąca.  
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