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DDyyrreekkccjjaa  ZZeessppoołłuu  ZZaakkłłaaddóóww  OOppiieekkii  ZZddrroowwoottnneejj  ww OOśśwwiięęcciimmiiuu
ww ppoorroozzuummiieenniiuu  zz BBeesskkiiddzzkkąą  OOkkrręęggoowwąą  IIzzbbąą  PPiieellęęggnniiaarreekk  ii PPoołłoożżnnyycchh

ww BBiieellsskkuu--BBiiaałłeejj  ooggłłaasszzaa  kkoonnkkuurrss  nnaa  ssttaannoowwiisskkoo

PPRRZZEEŁŁOOŻŻOONNEEJJ  PPIIEELLĘĘGGNNIIAARREEKK

Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z 29.03.1999 r.
(Dz.U. nr 30, poz. 300).
Oferty wraz z dokumentami określonymi w rozp. MZiOS
z 19.08.1998 r. (Dz.U. nr 115, poz. 749 ze zm.) należy składać
w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie
w „Służbie Zdrowia” pod adresem:

ZZeessppóółł  ZZaakkłłaaddóóww  OOppiieekkii  ZZddrroowwoottnneejj
uull..  WWyyssookkiiee  BBrrzzeeggii  44,,  3322--660000  OOśśwwiięęcciimm

z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Przełożonej Pie-
lęgniarek”. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kan-
dydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

ZZaarrzząądd  PPoowwiiaattuu  KKiieelleecckkiieeggoo
ooggłłaasszzaa  kkoonnkkuurrss  nnaa  ssttaannoowwiisskkoo

ZZAASSTTĘĘPPCCYY  DDYYRREEKKTTOORRAA  DDSS..  LLEECCZZNNIICCTTWWAA
●● ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  CCeennttrruumm  MMaattkkii  ii NNoowwoorrooddkkaa

––  SSzzppiittaall  SSppeeccjjaalliissttyycczznnyy  ww KKiieellccaacchh

Kandydaci winni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu MZ
z 17.05.2000 r. (Dz.U. nr 44, poz. 520): wykształcenie wyższe w za-
wodzie lekarza medycyny i specjalizację II stopnia w odpowiedniej
dziedzinie medycyny oraz 8-letni staż pracy w zawodzie.
Zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z 19.08.1998 r. (Dz.U. nr 115,
poz. 749 z późn. zm.) oferty powinny zawierać następujące doku-
menty:
■ podanie oraz opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
■ dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wy-

magane do zajmowanego stanowiska oraz aktualne prawo do wy-
konywania zawodu,

■ opinia o pracy z ostatnich 3 lat,
■ inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe

kandydata,
■ aktualne świadectwo zdrowia,
■ oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe.
Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania
ogłoszenia pod adresem:

SSttaarroossttwwoo  PPoowwiiaattoowwee  ww  KKiieellccaacchh
aall..  IIXX  WWiieekkóóww  KKiieellcc  33,,  2255--551166  KKiieellccee

((sseekkrreettaarriiaatt  SSttaarroossttyy  KKiieelleecckkiieeggoo,,  bbuuddyynneekk  CC11,,  IIII  ppiięęttrroo,,  ppookk..  222266))

Kandydaci składają oferty konkursowe w zaklejonej kopercie, opa-
trzonej adnotacją „Konkurs” oraz swoim imieniem, nazwiskiem i ad-
resem do korespondencji. O terminie i miejscu przeprowadzenia
konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe materiały informacyjne dostępne są w Starostwie
Powiatowym w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, bud. C1 pok. 338,
tel. (041) 342-14-18,  oraz na stronie internetowej.

ZZaarrzząądd  PPoowwiiaattuu  ww  OOllsszzttyynniiee  ooggłłaasszzaa  kkoonnkkuurrss  nnaa  ssttaannoowwiisskkoo

DDYYRREEKKTTOORRAA

●● ZZeessppoołłuu  ZZaakkłłaaddóóww  OOppiieekkii  ZZddrroowwoottnneejj  ww  DDoobbrryymm  MMiieeśścciiee

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać
następujące kwalifikacje:
■ wykształcenie wyższe i co najmniej sześcioletni staż pracy

w zawodzie lub
■ wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe o kie-

runku zarządzanie w służbie zdrowia i co najmniej trzyletni
staż pracy w zawodzie lub

■ wykształcenie wyższe i szkolenie zagraniczne oraz co najmniej
trzyletni staż pracy w zawodzie.

Oferta składana przez kandydatów powinna zawierać:
■ podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
■ dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji i staż pracy

lub kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z ory-
ginałem przez kandydata,

■ opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
■ opracowaną (w oparciu o dostępne informacje) koncepcję

funkcjonowania Zakładu.
Kandydat wyłoniony w drodze konkursu na stanowisko dyrekto-
ra będzie zobowiązany do przedłożenia oryginałów dokumen-
tów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, stażu pracy oraz
złożenia oświadczenia, że nie orzeczono wobec niego kary zaka-
zu zajmowania stanowisk kierowniczych.
Oferty z adnotacją „Konkurs na dyrektora Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście” należy składać w sekreta-
riacie SSttaarroossttwwaa  PPoowwiiaattoowweeggoo  ww  OOllsszzttyynniiee

ppll..  BBeemmaa  55,,  1100--551100  OOllsszzttyynn
tteell..  ((00--8899))  552211--0055--0000

w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w „Służbie
Zdrowia”. O dopuszczeniu kandydatów do dalszego postępo-
wania konkursowego oraz o terminie i miejscu rozstrzygnięcia
konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

DDyyrreekkccjjaa  SSzzppiittaallaa  RReejjoonnoowweeggoo  ww PPiioottrrkkoowwiiee  TTrryybbuunnaallsskkiimm
ww ppoorroozzuummiieenniiuu  zz OOkkrręęggoowwąą  RRaaddąą  PPiieellęęggnniiaarreekk  ii PPoołłoożżnnyycchh  ww ŁŁooddzzii

ooggłłaasszzaa  kkoonnkkuurrss  nnaa  ssttaannoowwiisskkaa  

PPIIEELLĘĘGGNNIIAARREEKK  OODDDDZZIIAAŁŁOOWWYYCCHH  

●● OOddddzziiaałłuu    NNoowwoorrooddkkoowweeggoo  ●● OOddddzziiaałłuu    UUrroollooggiicczznneeggoo  ●● IIzzbbyy  PPrrzzyyjjęęćć

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w rozp. MZiOS
z 29.03.1999 r. (Dz.U. nr 30, poz. 300) proszeni są o składanie dokumen-
tów wymienionych w § 11 ust. 1 rozp. MZiOS z 19.08.1998 r. (Dz.U. nr
115, poz. 749 z późn. zm.). Oferty w zamkniętych kopertach podpisanych
imieniem i nazwiskiem oraz adresem należy składać w terminie 30 dni od
opublikowania ogłoszenia pod adresem: 

SSzzppiittaall  RReejjoonnoowwyy
uull..  RRoooosseevveellttaa  33

9977--330000  PPiioottrrkkóóww  TTrryybbuunnaallsskkii
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału…”. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zo-
staną powiadomieni indywidualnie.

DDyyrreekkttoorr  SSaammooddzziieellnneeggoo  PPuubblliicczznneeggoo  ZZeessppoołłuu  OOppiieekkii  ZZddrroowwoottnneejj
ww KKrraassnnyymmssttaawwiiee  ww ppoorroozzuummiieenniiuu  zz OOkkrręęggoowwąą  IIzzbbąą  PPiieellęęggnniiaarreekk

ii PPoołłoożżnnyycchh  ww CChheełłmmiiee  ooggłłaasszzaa  kkoonnkkuurrss  nnaa  ssttaannoowwiisskkaa::

PPiieellęęggnniiaarrkkii  OOddddzziiaałłoowweejj  OOddddzziiaałłuu  NNoowwoorrooddkkoowweeggoo

PPoołłoożżnneejj  OOddddzziiaałłoowweejj  OOddddzziiaałłuu  GGiinneekkoollooggiicczznnoo--PPoołłoożżnniicczzeeggoo

Kandydaci poroszeni są o dostarczenie dokumentów określonych w rozp.
MZiOS z 19.08.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kon-
kursu na stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania kon-
kursu (Dz.U. nr 115, poz. 749 z późn. zm.). Wymagane kwalifikacje zgodne
z rozp. MZiOS z 29.03.1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracow-
ników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej (DZ.U. nr 30, poz. 300 z późn. zm.). Oferty prosimy składać w cią-
gu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

SSPPZZOOZZ  ww  KKrraassnnyymmssttaawwiiee,,  uull..  SSoobbiieesskkiieeggoo  44BB,,  2222--330000  KKrraassnnyyssttaaww

z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Od-
działu…” oraz podaniem swojego nazwiska, imienia oraz adresu do korespon-
dencji. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną
powiadomieni pisemnie. Mieszkania nie zapewniamy.

DDyyrreekkttoorr  SSPP  ZZOOZZ  SSzzppiittaallaa  RReejjoonnoowweeggoo  ww  OOppoocczznniiee  ooggłłaasszzaa  kkoonnkkuurrss  nnaa  ssttaannoowwiisskkoo

NNAACCZZEELLNNEEJJ  PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRKKII
●● SSzzppiittaallaa  ww  SSPP  ZZOOZZ  SSzzppiittaalluu  RReejjoonnoowwyymm  ww  OOppoocczznniiee

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone
w rozp. MZiOS z 29.03.1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracow-
ników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 300 z 1999 r.). Kandydaci proszeni są
o złożenie dokumentów określonych w § 11 ust. 1 rozp. MZiOS
z 19.08.1998 r., w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu ko-
misji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu
(Dz.U. z 1998 r. nr 115, poz. 749 oraz Dz.U. z 2000 r. nr 45, poz. 530.) Do-
kumenty złożyć należy w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w

SSeekkrreettaarriiaacciiee  SSPP  ZZOOZZ  SSzzppiittaallaa  RReejjoonnoowweeggoo  ww  OOppoocczznniiee
uull..  PPaarrttyyzzaannttóóww  3300,,  2266--330000  OOppoocczznnoo

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie kandydat
umieszcza swoje imię, nazwisko oraz adres. O terminie i miejscu
przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur wynosi 90 dni od dnia publikacji
ogłoszenia.
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11..  WWyyłłoonniieenniiee  nniieeppuubblliicczznneeggoo  zzaakkłłaadduu  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj
lluubb  ppooddmmiioottuu,,  kkttóórryy  uuttwwoorrzzyy  ii  zzaarreejjeessttrruujjee  nniieeppuubblliicczznnyy
zzaakkłłaadd opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt
4 i 6–8 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.) ww cceelluu
zzaappeewwnniieenniiaa  ddaallsszzeeggoo,,  nniieepprrzzeerrwwaanneeggoo  uuddzziieellaanniiaa
śśwwiiaaddcczzeeńń  zzddrroowwoottnnyycchh (w tym całodobowych), bbeezz
ooggrraanniicczzeenniiaa  iicchh  ddoossttęęppnnoośśccii,,  wwaarruunnkkóóww  uuddzziieellaanniiaa  ii jjaa--
kkoośśccii,, co najmniej w takim zakresie, w jakim są udziela-
ne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej Szpitalu im. Prof. Emila Michałowskiego w Kato-
wicach, zwanym dalej „Szpitalem”.

22..  SSpprrzzeeddaażż  nnaa  rrzzeecczz  wwyyłłoonniioonneeggoo  ppooddmmiioottuu, o którym
mowa w pkt. 1, zorganizowanego zzeessppoołłuu  sskkłłaaddnniikkóóww
mmaatteerriiaallnnyycchh  ii nniieemmaatteerriiaallnnyycchh  SSzzppiittaallaa  pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh
ddoo  pprroowwaaddzzeenniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii w zakresie świadczeń zdro-
wotnych z uwzględnieniem specjalności urologia, pod
warunkiem zapewnienia:
1) kontynuacji udzielania przez oferenta świadczeń

zdrowotnych co najmniej w takim zakresie, w jakim
są obecnie udzielane w Szpitalu przez:

a) Oddział Urologii,
b) Oddział Urologii Krótkoterminowej,
c) Pracownię diagnostyczną RTG,
d) Blok operacyjny,
e) Izbę przyjęć, 
f) Specjalistyczną Poradnię Urologiczną,
g) Dział Anestezjologii.
2) prowadzenia działalności przede wszystkim na rzecz

osób objętych przepisami ustawy z 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz.
2135), w oparciu o umowy o udzielanie świadczeń
zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia.

33..  CCeennaa  wwyywwoołłaawwcczzaa przedmiotu sprzedaży wynosi 
1133  440000  000000,,0000  zzłł (słownie trzynaście milionów czterysta
tysięcy złotych):
1) majątek Szpitala – 13 268 000,00 zł, w tym między
innymi: 
1.1) prawo własności zabudowanej nieruchomości

gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Strze-
leckiej 9, objętej księgą wieczystą KW Nr 48752, na
którą składają się:
a) działki gruntu oznaczone numerami: 70/3, 71/3

i 72/2 o łącznej powierzchni 6609 m2,

b) budynki i budowle związane z tą nieruchomo-
ścią gruntową, obejmujące: dwa budynki Szpita-
la, magazyn gazów medycznych, portiernię oraz
wyposażenie i urządzenia terenu.

Księga wieczysta urządzona i prowadzona przez
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Ksiąg Wie-
czystych przy ul. Sokolskiej 32. Właścicielem nieru-
chomości jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital im. Prof. Emila Michałowskiego
w Katowicach. W dziale III księgi wieczystej „Cięża-
ry i ograniczenia” wpisy w języku niemieckim –
przeniesione po odłączeniu z księgi wieczystej KW
Nr 33266 i 41235. Brak innych obciążeń i zobowią-
zań tej nieruchomości. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospo-
darowania: w związku z uchwałą Nr XXXIII/672/04
Rady Miasta Katowice z 22 listopada 2004 r.
w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów górniczych miasta Katowice jest
możliwe uzyskanie warunków zabudowy po
uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym w
Katowicach, zgodnie z art. 61 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

1.2) rzeczowy majątek trwały – ruchomości Szpitala
obejmujące: maszyny i urządzenia (grupy IV–VI
środków trwałych), środki medyczne (grupa VIII
środków trwałych), wartości niematerialne i praw-
ne oraz środki trwałe o niskiej jednostkowej warto-
ści początkowej.

2) majątek Miasta Katowice – 132 000,00 zł, w tym:
2.1) prawo własności zabudowanej nieruchomości

gruntowej położonej w obrębie Szpitala w Katowi-
cach przy ul. Strzeleckiej 9, objętej księgą wieczystą
KW Nr 65489, na którą składa się działka gruntu
oznaczona numerem 73/6 o powierzchni 976 m2,
zabudowana budynkiem stacji transformatorowej
oraz obiektami infrastruktury komunikacyjnej –
drogi, parking.
Księga wieczysta urządzona i prowadzona jest
przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Ksiąg
Wieczystych przy ul. Sokolskiej 32. Właścicielem
nieruchomości jest Miasto Katowice. Brak obciążeń
i zobowiązań tej nieruchomości. Przeznaczenie nie-
ruchomości i sposób jej zagospodarowania:
w związku z uchwałą Nr XXXIII/672/04 Rady Miasta

PPrreezzyyddeenntt  MMiiaassttaa  KKaattoowwiiccee
oorraazz

DDyyrreekkttoorr  SSaammooddzziieellnneeggoo  
PPuubblliicczznneeggoo  ZZaakkłłaadduu  OOppiieekkii  SSzzppiittaallaa  iimm..

PPrrooff..  EEmmiillaa  MMiicchhaałłoowwsskkiieeggoo  ww  KKaattoowwiiccaacchh

ogłaszają pprrzzeettaarrgg  ppiisseemmnnyy  nniieeooggrraanniicczzoonnyy na:
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Katowice z 22 listopada 2004 r. w sprawie odstą-
pienia od obowiązku sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów górniczych miasta Katowice jest możliwe uzy-
skanie warunków zabudowy po uzgodnieniu
z Okręgowym Urzędem Górniczym w Katowicach,
zgodnie z art. 61 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

44..  MMaajjąątteekk  SSzzppiittaallaa  ii nniieerruucchhoommoośśćć  mmiiaassttaa  KKaattoowwiiccee, opisa-
ne w pkt. 3, bbęęddąą  sspprrzzeeddaannee  łłąącczznniiee. Nabywca, po za-
warciu umowy kupna-sprzedaży, zawrze ze Szpitalem
umowę użyczenia na rzecz Szpitala przedmiotu przetar-
gu na okres do uzyskania przez NZOZ wpisu lub zmiany
w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym
przez Wojewodę Śląskiego, jednak nie krócej niż na
okres 3 miesięcy od dnia otwarcia likwidacji Szpitala. Na-
bywca będzie zobowiązany do płacenia podatku od nie-
ruchomości, jeżeli umowa użyczenia będzie wykonywa-
na dłużej niż 3 miesiące.

55.. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana 
przez Prezydenta Miasta Katowice.

66.. Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanych ko-
pertach z opisem „Oferta – Szpital im. Prof. Emila Micha-
łowskiego” w Sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu
Miasta Katowice przy ul. 3 Maja 7, pok. 301 lub przesłać
pod adresem: Urząd Miasta Katowice, Wydział Zdrowia, 
ul. 3 Maja 7, 40-096 Katowice listem poleconym, zawie-
rającym zapieczętowaną kopertę z powyższym opisem.
Oferty należy złożyć do dnia 26 lipca 2005 r. do godz.
1400.

77.. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert 29 lipca
2005 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej nr 201 przy 
ul. 3 Maja 7 w Katowicach.

88.. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do
20 lipca 2005 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Katowice, Wydział Księgowo-Rachunkowy, ING Bank
Śląski Spółka Akcyjna, Oddział Regionalny w Katowicach
Nr 58105012141000000700005481 wadium w wyso-
kości 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset ty-
sięcy złotych). Za termin wpłaty wadium przyjmuje się
datę wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy. Wa-
dium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu,
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
przedmiotu sprzedaży. Wadium przepada na rzecz ogła-
szającego przetarg, jeżeli oferent, którego oferta zosta-
nie przyjęta, uchyli się od zawarcia stosownych umów.

99..  SSppoorrzząąddzzoonnaa  ww jjęęzzyykkuu  ppoollsskkiimm  ppiisseemmnnaa  ooffeerrttaa  wwiinnnnaa  
zzaawwiieerraaćć::

1) Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub fir-
mę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba praw-
na lub inny podmiot. Oferenci wpisani do rejestrów
winni załączyć aktualny odpis z rejestru.

2) Datę sporządzenia oferty.
3) Informację pisemną o sytuacji majątkowej i ekono-

miczno-finansowej wraz z załączonymi dokumen-
tami potwierdzającymi wiarygodność finansową
oferenta (np. sprawozdawczość za ostatnie dwa la-
ta obrotowe i bieżący rok obrotowy, opinia banku
współpracującego i kredytującego w przypadku ko-
rzystania z kredytu oraz inne dokumenty świadczą-
ce o standingu finansowym oferenta, zaświadcze-
nia o niezaleganiu z płatnościami świadczeń pu-
blicznoprawnych).

4) Oświadczenie – deklaracja oferenta zapewnienia
kontynuacji udzielania przez nabyty Szpital świad-
czeń zdrowotnych co najmniej w takim zakresie,
w jakim są obecnie udzielane w Szpitalu.

5) Oświadczenie – deklaracja oferenta prowadzenia
przez nabyty Szpital działalności przede wszystkim
na rzecz osób objętych przepisami ustawy z 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, w oparciu
o umowy o udzielanie świadczeń zawierane z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia.

6) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem
prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz
wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fi-
zyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu
cywilnego.

7) Pisemne zobowiązanie w zakresie dotyczącym kwo-
ty nakładów finansowych oraz czasokresu ich wy-
datkowania na cele rozwojowe Szpitala.

8) Pisemne zobowiązanie dotyczące przejęcia wszyst-
kich dotychczasowych pracowników Szpitala na
podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

9) Oferowaną cenę i sposób zapłaty.
10) Podpisy osób uprawnionych do składania oświad-

czeń woli (reprezentacji) oraz w zakresie upoważ-
nienia do zawarcia umowy kupna.

11) Dowód wpłaty wadium.
12) Oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z warunka-

mi przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
13) Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do pokrycia

wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy
kupna-sprzedaży.

14) Oświadczenie o dochowaniu tajemnicy i wykorzy-
staniu informacji o Szpitalu wyłącznie do celów
ofertowych. 

15) Numer rachunku bankowego, nazwa banku oferen-
ta, na który należy dokonać zwrotu wadium w przy-
padku odrzucenia oferty.

1100.. Z wybranym w wyniku przetargu podmiotem zostanie
zawarta umowa kupna-sprzedaży, po podjęciu przez
Radę Miasta Katowice uchwały wskazującej podmiot
przejmujący udzielanie świadczeń zdrowotnych likwi-
dowanego Szpitala.

1111.. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę określoną
w wyniku przetargu na 7 dni przed zawarciem umowy
kupna-sprzedaży.

1122.. Wszystkie opłaty i podatki związane z zawarciem sto-
sownych umów w przedmiocie oferowanym przez
ogłaszającego przetarg ponosi oferent, który wygrał
przetarg.

1133.. Prezydent Miasta Katowice i Dyrektor Szpitala zastrze-
gają sobie prawo odwołania przetargu lub jego unie-
ważnienia bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie
przysługuje roszczenie przeciwko sprzedającemu.

1144.. Informacje ustne i pisemne dotyczące przetargu można
uzyskać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Katowice,
ul. 3 Maja 7, pok. nr 312, tel. (032) 259-37-53 w godz.
1000–1500. W dniu 30 czerwca 2005 r. o godz. 1400

ogłaszający przetarg organizuje spotkanie na terenie
Szpitala w celu dokonania oględzin Szpitala. Zaintere-
sowani zadeklarują swój udział telefonicznie. Indywi-
dualne oględziny Szpitala wykluczone.


