
POLKOWCK|E CENTRUM
USŁUG zDRoWOTNYcH-Zoz s,A
59-1 01 Polkowice, woj. dolnośląskie
ul. K.B. Kominka 7, tel. 76 746-0&08
NlP 692-224&830, Regon 390760852

DzP-2412022

Polkowice, 27 .07 .2022 r.

WSZYSCY OFERENCI

Dot. Konkursu ofert z dnia 01.o7.2022 r. W postępowaniu na: ,,Wykonanie Świadczeń zdrowotnych

w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej dla polkowickiego centrum usług zdrowotnych _

zozs.A.w Polkowicach,,, zmienionego w dniu 06.07,2022 r. w trybie konkursu ofert na podstawie

ań.26ust.3 i 4zdnia15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j, Dz, U,z2022 r, poz,633),

zAW!ADoMlENlE

o WYN|KU KoNKURSU

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych Zoz s. A. w Polkowicach, zgodnie z § 10 pkt 9

Szczegołowych Warunkow Konkursu ofert z dnia 01,o7,2022 r., zmienionego W dniu 06,07,2022 r"

podaje informację o unieważnieniu postępowania na; ,,Wykonanie świadczeń zdrowotnych w

zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej dla polkowickiego centrum usług zdrowotnych _ zoz s,A,

w Polkowicach" _ na podstawie ań, 150 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2a04 r, o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych (t,j, Dz, U, z2021 r, poz, 1285 zpóżn, zm,)

w zw, z art,26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoŚci leczniczej (t.j. Dz. U, z2022 r,

poz. 633 z póżn, zm.),

stosownie do tych przepisow do konkursu ofeń organizowanego na podstawie ustawy o

działalności leczniczej stosuje się odpowiednio ww. przepis ań, 150 ust, 1 pkt 4 ustawy o

świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczące postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie

świadczeń, zgodnie z ktorym ,,Prezes Funduszu unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy

o udzielanie świadczeń opiekizdrowotnej, gdy ( ..) kwota najkorzystniejszejoferty przewyższa kwotę,

którą Fundusz przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnejw danym postępowaniu",

w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejsza z ofert przewyższa kwotę, ktorą udzielający

Zamowienie przeznaczył na finansowanie świadczeń i z tych względow należy postępowanie

unieważnic.

Zgodnie z art, 152 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO4 r, o Świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środkow publicznych oraz § 12 ust.2lit.,,c" SWKO, nie PrzYsługują Środki

odwoławcze na unieważnienie postępowania,

tlll. -07- 17 ,*:m::,"


