
 

 

                  Wrocław, dnia 02.12.2021 r.  

                                                            

OGLOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

W OKRESIE OD   01.01.2022  DO  31.12.2022  W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I DOBORU  

NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓW KOMÓREK  

 KRWIOTWÓRCZYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA 

KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU 

 

Działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 711, 1773 z późn. zm.) 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. z 2021 r. poz. 1285, 1292,1559, 1773, 1834, 1981), oraz 

art. 38 ust. 3 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2134 z późn. zm.) Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana 

Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń 

zdrowotnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie poszukiwania i doboru 

niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych. 

Przedmiotem konkursu jest poszukiwanie i dobór alogenicznych dawców komórek krwiotwórczych w 

celu wykonania wysokospecjalistycznej procedur medycznych: 

 przeszczepienia komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego; 

 przeszczepienia komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego. 

 

WYMAGANIA: 

 W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy mogą brać udział tylko podmioty lecznicze 

udzielające świadczenia zdrowotne w zakresie objętym konkursem ofert, zgodnie z warunkami 

szczegółowymi konkursu. Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Udzielającego zamówienia 

sukcesywnie w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb. 

 

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, Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, Sala -1,14 (przyziemie) Dział Sprzedaży                 

w dni robocze w godzinach 11:00-12:00. Szczegółowe warunki konkursu są do pobrania ze strony 

internetowej Udzielającego Zamówienia www.usk.wroc.pl 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Konkurs ofert na realizację poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych 

dawców komórek krwiotwórczych. Nie otwierać przed: 17.12.2021 r. godzina 10:00 ” w terminie do 

17.12.2021 r. do godz. 09.30 na adres: 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 

ul. M. Curie- Skłodowskiej 58 

50-369 Wrocław 

 

http://www.usk.wroc.pl/


 

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT : 

 Otwarcie ofert nastąpi 17.12.2021 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym  im. Jana 

Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,  ul. M. Curie- Skłodowskiej 58 we Wrocławiu, sala -1,14  

(przyziemie). 

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu: www.usk.wroc.pl w dniu 22.12.2021 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. Oferenci są 

związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert oraz zmiany terminu ogłoszenia 

rozstrzygnięcia. 

 

 

 

 

 

                                                       Dyrektor  

                                                             Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

       im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu     

                                                                                

 

 

       

 

  

 

  

 

 

 


