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Wójt Gminy Rudna 
 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie bezpłatnych świadczeń medycznej diagnostyki 
laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2023 r. 
 
GMINA RUDNA 
Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna 
tel. (76) 74 92 100, adres poczty elektronicznej: sekretariat@rudna.pl 
NIP: 692-22-57-466 
 
I. Podstawa prawna przeprowadzenia konkursu ofert: 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie art. 9a, 

art. 9b ust. 1-2 i ust. 5-6 oraz art. 48b ust. 2-4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1285 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego ogłoszenia. 

2. Do konkursu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.) dotyczące przetargu. 

 
II. Przedmiot konkursu ofert: 
1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie bezpłatnych świadczeń medycznej diagnostyki 

laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej 
dla mieszkańców Gminy Rudna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie. Świadczenia będą wykonywane na rzecz mieszkańców Gminy Rudna wyłącznie  
na podstawie skierowania z Przychodni w Rudnej i Przychodni w Chobieni. 

2. Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej, w części dotyczącej pobrania materiału 
do badań, realizowane będą w lokalach na terenie Gminy Rudna w miejscowości Rudna 
i Chobienia, natomiast świadczenia medycznej diagnostyki obrazowej i nieobrazowej będą 
wykonywane na terenie województwa dolnośląskiego. Lokale, w których mają być 
świadczone usługi winny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 402).  

3. W przypadku gdy Świadczeniodawca jest lub będzie stroną umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczenia, o których 
mowa w ust. 1 obejmują wyłącznie świadczenia udzielane ponad kwotę zobowiązania 
Narodowego Funduszu Zdrowia wobec Świadczeniodawcy w danym zakresie.  

III. Kryteria i sposób oceny ofert: 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina będzie się kierowała kryterium oceny: 
Cena – waga kryterium 100% 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
Cenę oferty należy obliczyć w formularzu oferty. 
 
IV. Termin realizacji zadania: 
Termin realizacji zadania od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. 

 

 



V. Wymagania stawiane oferentom: 
W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.), zwane dalej oferentami. Oferent 
powinien: 

1) być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej; 

2) posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów                     
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 866); 

3) posiadać bazę lokalową na terenie Gminy Rudna w miejscowościach Rudna (jeden lokal)  
i Chobienia (jeden lokal), w której będą realizowane świadczenia w zakresie medycznej 
diagnostyki laboratoryjnej objęte konkursem, w części dotyczącej pobrania materiału do 
badań. Lokale, w których będą świadczone usługi winny spełniać warunki określone w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 402). 

VI. Zasady udzielania świadczeń 
Świadczenia finansowane z budżetu gminy nie mogą być finansowane również z innych źródeł 
i wchodzić w kolizję ze świadczeniami finansowanymi z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 
VII. Termin i miejsce składania ofert 
1. Kompletne oferty na świadczenie usług z zakresu objętym konkursem, należy składać                         

na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Urzędu 
Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna lub przesłać na wyżej wskazany adres. 

2. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. do godz. 9:00 
w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie bezpłatnych 
świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej 
i nieobrazowej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2023 r.”. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data nadania. 
4. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Ogłoszenie oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z konkursem dostępne będą 

na stronie: rudna.pl w zakładce: Gmina/ogłoszenia Wójta Gminy Rudna oraz na stronie: 
bip.rudna.pl w zakładce: informacje/ogłoszenia. 

 
VIII. Uwagi 
Gmina zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany treści ogłoszenia, odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu 
składania lub otwarcia ofert bez podania przyczyny, nie dokonania wyboru Oferenta 
bez podania przyczyny, 

2) unieważnienia Konkursu w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa środki 
finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Rudna na 2022 rok na ten cel, 

3) wezwania Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień. 
 
IX. Dodatkowych informacji udziela: 
Agnieszka Kozak- Skorynów 
Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki 
tel. 76 749 21 08, e-mail: akozak@rudna.pl


