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KONKURS / 16 / 2019

Zawiadomienie o unieważnieniu 

konkursu ofert na świadczenia zdrowotne 

w zakresie   świadczeń lekarskich udzielanych przez trzech lekarzy w Dziennym

Domu Opieki Medycznej (DDOM)

Postępowanie  w  trybie  konkursu  ofert  na  świadczenia  zdrowotne

przeprowadzone  zgodnie  

z Ustawą o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.160 j.t. z dnia 2018.01.19 ze zm.)

oraz  Ustawą  

o świadczeniach opieki  zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (j.t.

Dz.U. z 2017.1938 ze zm.), w zakresie:

Świadczeń  lekarskich  udzielanych  przez  trzech  lekarzy  w  Dziennym
Domu  Opieki  Medycznej  (DDOM),  wchodzącym  w  skład  Stołecznego
Centrum  Opiekuńczo-  Leczniczego  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  przy  ul.
Mehoffera  72/74,  03-131  Warszawa według  Standardu  ,,Dzienny  dom
opieki medycznej – organizacja i zadania” wydanego przez Ministerstwo
Zdrowia we wrześniu 2017r. :

1) CZĘŚĆ 1 - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – udziela świadczeń w
zależności od potrzeb pacjenta;

2) CZĘŚĆ 2 - lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej -
zapewnienie  konsultacji  
po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;

3) CZEŚĆ  3  -  lekarz  specjalista  w  dziedzinie  geriatrii -  zapewnienie
konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby.

W terminie do dnia 19.06.2019r. w zakresie  świadczeń lekarskich udzielanych

przez trzech lekarzy w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM) wchodzącego

w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.:

1) CZĘŚĆ 1 - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – nie wpłynęła żadna

oferta.
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2) CZĘŚĆ 2 - lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej-

wpłynęła 1 oferta:

Agnieszka Kruk
ul. Żeromskiego 1/182
01-877 Warszawa 
Cena ofertowa: 160 zł/h

3) CZEŚĆ 3 -  lekarz  specjalista  w dziedzinie  geriatrii -  nie  wpłynęła

żadna oferta.

Na podstawie Art. 150 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych  ze  środków  publicznych  (j.t.  Dz.U.  z  2017.1938  ze  zm.),

Zamawiający unieważnia konkurs / 16 / 2019.

Uzasadnienie:
Pod  względem  formalno-prawnym  w/w  oferty  spełniają  wymagania
określone w ,,Szczegółowych Warunkach Konkursu” jednak cena oferty
nie  mieści  się  w  kwocie,  jaką  Udzielający  zamówienia  przeznacza  na
realizację świadczeń.


