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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  

w  MYSZKOWIE  42-300  MYSZKÓW ul. ALEJA  WOLNOŚCI 29, TELEFON 

 (34) 313-88-80, FAKS: (34) 313-73-29 

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  KONKURSU OFERT  I  MATERIAŁY 

INFORMACYJNE 

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej w przypadku awarii sprzętu 

Udzielającego Zamówienia 
 

Podstawa prawna: ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 

2190 )  oraz  ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-

nych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) 

                                                                       

I. PRZEDMIOT KONKURSU 
 

Przedmiotem konkursu jest  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania 

badań   tomografii komputerowej w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienie. 

 

II. SPOSÓB ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU 

 

Uwaga: Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia, a w tym sposób organizacji 

udzielenia świadczeń zdrowotnych określają także projekty umów stanowiące załączniki do 

SWKO. 

 

1. Przyjmujący Zamówienie zapewnia realizację świadczeń zdrowotnych polegających                          

na wykonywaniu badań tomografii komputerowej w przypadku awarii sprzętu 

Udzielającego Zamówienie. 

2. Przyjmujący Zamówienie realizuje świadczenia całodobowo tj. 7 dni w tygodniu w tym: 

           -  w trybie stabilnym do 24 h, 

           -  w trybie pilnym do 3 h, 

           -  stany ratujące życie – natychmiast 

              w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienie. 

3. Przyjmujący Zamówienie zapewnia (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 

tym zakresie): 

           - wykonywanie badań zgodnie ze zleceniem, 

           - wydanie opisu po wykonaniu badania podpisanego przez osobę z odpowiednimi      

              kwalifikacjami i uprawnieniami w ciągu 24 h dla badań w trybie stabilnym, 3 h dla  

              badań  w trybie pilnym i natychmiast w przypadku stanów ratujących życie.  

             Wysyłanie wyników badań może odbywać się drogą elektroniczną. Oryginały  

             wyników będą odbierane osobiście od Przyjmującego Zamówienie przez  

             upoważnionego pracownika Udzielającego Zamówienie. 

4. Przyjmujący Zamówienie wykonuje świadczenia określone w pkt 2 przy użyciu sprzętu                      

i aparatury medycznej, leków i wyrobów medycznych przez przeszkolony i 

wykwalifikowany personel w pomieszczeniach i lokalizacji określonej przez 

Przyjmującego Zamówienie. 
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5. Badania będą wykonywane na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez 

lekarzy Udzielającego Zamówienie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznie potrzeby 

badania bez powtórnej rejestracji w dniu wykonania badania w siedzibie Przyjmującego 

Zamówienie. 

6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wypełnienia dokumentacji medycznej 

zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawnymi jak i w zgodzie z wewnętrznymi 

aktami prawnymi Udzielającego Zamówienie. 
7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania 

wykonanych badań tomografii komputerowej. Sprawozdanie musi zawierać 

następujące elementy: data badania, nazwisko   i imię pacjenta, PESEL pacjenta, 

szczegółowy rodzaj badania, kontrast, komórka zlecająca badanie, lekarz zlecający 

badanie oraz cena badania. 
8. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia (NFZ) na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy 

zawartej przez Udzielającego Zamówienia z oddziałami NFZ. 

9. Za czynności określone w pkt 1 Udzielający Zamówienia zapłaci Przyjmującemu 

Zamówienie wynagrodzenie, określone w umowie. 

10. Badania zlecane będą przez Udzielającego Zamówienia w terminach i ilościach 

wynikających   z jego aktualnych potrzeb, a wskazane w załączniku nr 3 ilości badań są 

szacunkowe. 

11. Udzielający Zamówienia ma prawo do zlecania badań bez ograniczeń co do zakresu i 

ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnej ilości tych badań podanych w ofercie 

cenowej (załącznik nr 3) w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania. 

12. Skorzystanie przez Udzielającego Zamówienia z zastrzeżonych w ust. 11 i 12 praw nie 

rodzi po stronie Przyjmującego Zamówienie żadnych roszczeń, a w szczególności nie 

uprawnia Przyjmującego Zamówienie do domagania się zlecenia badań w ilości 

określonej w załączniku nr 2. 

13. Przyjmujący Zamówienie nie może powierzyć wykonania części zlecanych świadczeń 

zdrowotnych podwykonawcy bez uzyskania zgody Udzielającego Zamówienia. 

 

III. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Umowa o udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania 

badań tomografii komputerowej w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienie 

zostanie zawarta na okres 12 miesięcy t.j. od dnia 15-10- 2019 r. do 14-10-2020 r. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych 

objętych przedmiotem konkursu w sposób kompleksowy i przy zachowaniu niezmiennej 

wartości wynagrodzenia miesięcznego za realizację usług. 

IV. WYMAGANIA STAWIANE PRZYJMUJĄCEMU ZAMÓWIENIE 

 

Oferentem może być jedynie podmiot spełniający łącznie poniższe warunki: 

1. Jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem 

fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń objętych konkursem w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej. 

2. Posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie nie mniejszym niż 

wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 



3 

 

3. Dysponuje personelem, którego kwalifikacje i liczba zabezpieczą udzielanie na rzecz 

Udzielającego Zamówienia świadczeń objętych przedmiotem konkursu. 

4. Zapewni ciągłość, kompleksowość, dostępność i jakość udzielanych świadczeń, 

niezależnie od urlopów, absencji chorobowej i nieobecności z innych powodów, bez 

naruszania warunków zawartej umowy. 

5. Posiada odpowiednie wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, zgodnie z wymogami 

obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 

oraz Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów, gwarantującą skuteczną diagnostykę. 

 

V. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WYMAGANYCH   I OCENIANYCH WARUNKÓW 

 

1. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

SWKO, 

b) wypełnioną i podpisaną ofertę cenową według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWKO, 

c) wypełnione i podpisane oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWKO, 

d) wypełnione i podpisane oświadczenie o zgodności danych przedkładanych przez oferenta 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWKO -  dotyczy podmiotów leczniczych, 

e) istotne warunki umowy - załącznik nr 5 (parafowane na każdej stronie). 

f) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, w zależności od formy organizacyjno-

prawnej: 

- aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ze strony 

internetowej  

   CEIDG), albo 

-  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

- zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą stosownie do  

  formy organizacyjno-prawnej. 

 g) kserokopia dowodu zawarcia aktualnie obowiązującej umowy obowiązkowego ubezpieczenia   

    odpowiedzialności cywilnej obejmującego szkody będące następstwem udzielania świadczeń     

    zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Dokumenty wymienione w pkt a, b,c,d,e, Oferent składa w oryginale, dokumenty wymienione  

w pkt f w formie wydruku z systemu, dokumenty wymienione w pkt g w oryginale lub kopii. 

2. Każdy Oferent składa tylko jedną ofertę. Oferent składa w wyznaczonym terminie ofertę 

odpowiadającą warunkom określonym w SWKO. 

3. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania 

Oferenta. Jeżeli Oferent ustanawia pełnomocnika do złożenia oferty i reprezentowania go 

w konkursie, Oferent jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą odpowiednie pełnomocnictwo 

w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie. 

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Wszystkie ceny i kwoty 

podane               w ofercie muszą być wyrażane w złotych polskich, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku (groszy). Ceny podane w ofercie muszą uwzględniać 
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wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia na świadczenia będące 

przedmiotem konkursu. 

5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Miejsce i termin składania ofert 

            Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Dyrekcji SP ZOZ  

             w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29,  do dnia 02-10-2019r. do godz.  

             12:00 z  opisem: 

              „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań     

              tomografii komputerowej w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienie”. 

2. Oferent może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składnia ofert, składając 

pisemne oświadczenie w tym zakresie. 

3. Termin związania ofertą 

              Oferent związany jest ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Miejsce i termin otwarcia ofert 

              Otwarcie ofert nastąpi dnia 02-10-2019r. o godz. 12.30  w Sali Konferencyjnej  

              bud. B-2, ul. Aleja Wolności 29. 

 

VII. OCENA OFERT, WYBÓR OFERENTA I OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU 

 

1. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od Oferentów są jawne i nie podlegają zmianie 

w toku postępowania. 

2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Udzielającego Zamówienia. 

3. Udzielający Zamówienia może zażądać od Oferenta przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości,  co do jej prawdziwości. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert w 

siedzibie Udzielającego Zamówienia. 

5. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu została wybrana oferta najkorzystniejsza 

Udzielający Zamówienia zawrze umowy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 5 do SWKO z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w terminie 

wyznaczonym przez Udzielającego Zamówienia. 

6. Odrzuca się oferty: 

a) złożone przez Oferentów po terminie, 

b) zawierające nieprawdziwe informacje, 

c) jeżeli Oferenci nie określili przedmiotu oferty lub nie podali proponowanej ceny świadczeń 

zdrowotnych, będących przedmiotem konkursu ofert, 

d) jeżeli zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) jeżeli są nieważne na podstawie odrębnych przepisów, 

f) jeżeli Oferenci złożyli oferty alternatywne, 
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g) jeżeli Oferenci lub oferty nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach 

prawa oraz Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 

7. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy 

oferta zawiera braki formalne, komisja konkursowa wzywa Oferenta do usunięcia tych 

braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

8. Udzielający Zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: 

a) nie wpłynęła żadna oferta, 

b) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 9, 

c) odrzucono wszystkie oferty, 

d) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienia przeznaczył 

na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu, 

e) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie 

umowy nie leży w interesie ubezpieczonych. 

9. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

Udzielający Zamówienia może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na 

ogłoszony ponownie konkurs na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej 

ofert. 

10. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty. 

11. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania konkursowego komisja poformuje 

Oferentów pisemnie oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Udzielającego Zamówienie i na jego stronie internetowej. 

12. Informację o rozstrzygnięciu konkursu Udzielający Zamówienia umieści na tablicy 

ogłoszeń                  w siedzibie Udzielającego Zamówienie i ogłosi na stronie internetowej 

www.bip.zozmyszkow.pl  

13. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenia i komisja 

ulega rozwiązaniu. 

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Udzielający Zamówienia będzie się kierował 

następującymi kryteriami: cena – 70% oraz odległość od Udzielającego Zamówienie 30%. 

Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 

1. Kryterium ceny (waga – 70%) świadczeń zdrowotnych będzie rozpatrywane na 

podstawie łącznej wartości brutto badań podanych przez Przyjmującego Zamówienie 

przez okres 12 miesięcy. 

 

Cena będzie obliczana na podstawie wzoru: 

  C = Cn / Cb x 100 x Wk 

Gdzie:   C – otrzymane punkty 

Cn – cena brutto najniższa spośród ofert nieodrzuconych 

Cb – cena brutto oferty badanej 

Wk – waga kryterium 

2. Kryterium odległości (waga – 30%)  zakładu/pracowni tomografii komputerowej 

Przyjmującego Zamówienie od siedziby Udzielającego Zamówienie. 

http://www.bip.zozmyszkow.pl/
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Odległość będzie obliczana na podstawie wzoru: 

O = On / Ob x 100 x Wk 

Gdzie:   O – otrzymane punkty 

On – odległość zakładu/pracowni od siedziby Udzielającego Zamówienie najkrótsza spośród 

ofert nieodrzuconych 

Ob – odległość zakładu/pracowni od siedziby Udzielającego Zamówienie oferty badanej 

Wk – waga kryterium 

 

Wszystkie dane dotyczące wartości kryteriów Przyjmujący Zamówienie podają na formularzu 

ofertowym (załącznik nr 1 i 2). 

Ilość uzyskanych punktów – wyliczenie ostatecznej ilości punktów dla rozpatrywanej oferty 

nastąpi wg wzoru: 

OK = C + O 

gdzie: OK = ocena końcowa 

Maksymalnie Przyjmujący Zamówienie może uzyskać 100 pkt. 

Za najkorzystniejszą ofertę można uznać, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

VIII. PRAWA OFERENTÓW 

1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Udzielającego Zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia 

umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze na zasadach 

określonych w SWKO. 

2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 

a) wybór trybu postępowania, 

b) niedokonanie wyboru oferenta, 

c) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy, do czasu zakończenia postępowania. 

Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni 

roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy ulega 

zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 

5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela 

pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga 

uzasadnienia. 

6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu Udzielający Zamówienia 

niezwłocznie zamieści na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego 

Zamówienia. 

8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtórzy zaskarżoną czynność. 

9. Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora 

Udzielającego Zamówienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu 

postępowania konkursowego, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania 

konkursowego. Odwołanie wniesione po termie nie podlega rozpatrzeniu. 
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10. Odwołanie rozpatrywanie jest w termie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie 

odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do 

czasu jego rozpatrzenia. 

 

IX. PRAWA UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu w 

całości lub części albo przesunięcia terminu składania ofert na każdym etapie konkursu bez 

podania przyczyny. W takich przypadkach Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Udzielającego Zamówienia. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ OFERENTÓW  Z 

UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW 

Wszelkie dodatkowe, oprócz oferty oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje 

Oferenci przekazują pisemnie, faxem lub mailowo na adres: SP ZOZ w Myszkowie, Szpital 

Powiatowy, ul. Aleja Wolności 29, tel. 34/ 315-82-23, e:mail: przetargizoz@poczta.fm  

 

 

     Sporządził:  

 

Marek Winiarski 

 

                   Zatwierdzam 

 

                                                                                                Dariusz Kaczmarek 

      

                                                                …………………………………………………… 

            (Dyrektor/kierownik ) 

 

 

 

Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1 i 2  - formularz oferty i wzór oświadczenia, 

2. Załącznik nr 3 - formularz cenowy, 

3. Załącznik nr 4 - wzór umowy,  

4. Załącznik nr 5 - wzór umowy powierzenia/ przetwarzania danych osobowych. 
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