Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
zakresie:
1. Ocena i opis badań tomografii komputerowej
2. Wykonanie badań rezonansu magnetycznego
3. Ocena i opis badań RTG
przeprowadzonego na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz
przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, 151 ust. 1, 2 i 4 – 6,
art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) i przepisów Kodeksu Cywilnego.
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: ocena i opis badania tomografii komputerowej i wykonanie badań
rezonansu magnetycznego i ocena z opisem badań RTG. Udzielanie tych świadczeń może być
prowadzone przez indywidualne praktyki lekarskie lub podmioty publiczne i niepubliczne w
godzinach uzgodnionych przez obie strony.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej na wybrany pakiet.
II. Miejsce i czas udzielania świadczeń:
W/w usługi odbywać się będą w okresie do 30.06.2021 roku całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
III. Wymagania:
1. Wymagane kwalifikacje zawodowe: lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii
lub radiodiagnostyki obrazowej . Kwalifikacje potwierdzone dokumentami.
2. Badania wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi wymaganiami fachowymi i sanitarnymi,
w pomieszczeniach, oraz przy użyciu sprzętu i aparatury spełniających wymagania określone w
odpowiednich przepisach prawnych.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach
obowiązujących w Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie wykonywać umowę zgodnie z zasadami i
warunkami, określonymi w ,, SZCZEGÓŁOWYCH MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH’’ o
przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania zawartej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonywanie
świadczeń zdrowotnych oraz za szkody wyrządzone pacjentom przy ich udzielaniu.
W przypadku nienależytego lub nie terminowego wykonania umowy przyjmujący zamówienie zapłaci
udzielającemu zamówienie karę w wysokości 50% kosztu badań.
7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udostępnienia i serwisowania zestawu
komputerowego .
8. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie koszty, organizację i odpowiedzialność za łącza
internetowe o parametrach minimum 8/1 Mbps systemu Teleradiologii.
IV. Wymogi dotyczące ofert:
Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych „szczegółowych
warunków konkursu ofert” wraz z określonymi w nim dokumentami poświadczonymi przez oferenta
za zgodność z oryginałem. Komisja konkursowa może żądać okazania oryginału dokumentu.
Ofertę należy złożyć na piśmie czytelnie w języku polskim, w zamkniętej kopercie, w siedzibie
Udzielającego Zamówienia, w kancelarii Zakładu (ul. Witosa 2, 06-200 Maków Maz.), w terminie do
dnia 07.12.2017 r. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do siedziby
Udzielającego Zamówienia. Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów
określonych w formularzu zostaną odrzucone. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia terminu uzupełnienia ofert w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.
V. Rozpatrzenie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia .
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 13.12.2017 r. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni
liczonych od, o którym mowa w punkcie V. Komisja konkursowa dokona wyboru ofert i niezwłocznie
powiadomi o wynikach konkursu oferentów. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z
podmiotami wybranymi w konkursie zostaną zawarte w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
konkursu ofert.
VI. Kryteria oceny:
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi
kryteriami:
1. Cena brutto – 100%
2. Kwalifikacjami personelu – wymagania muszą być spełnione przez wszystkim wykonujących
badania pod rygorem odrzucenia oferty.
VII. Skargi i odwołania:
W toku postępowania konkursowego, nie później jednak niż do rozstrzygnięcia konkursu oferent
może zgłosić komisji umotywowaną skargę, która zostanie rozpatrzona przez komisję w terminie
trzech dni od jej złożenia. Oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienia umotywowany protest
dotyczący konkursu w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia o jego rozstrzygnięciu.
Protest podlega rozpatrzeniu przez Udzielającego Zamówienia w ciągu siedmiu dni od daty jego
złożenia. O złożeniu skargi lub protestu zawiadamia się na piśmie pozostałych oferentów. Do czasu

rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu. Umowa o udzielanie świadczeń
zdrowotnych nie może być zawarta przed rozstrzygnięciem protestu. W razie uwzględnienia protestu
Udzielający Zamówienia powtórzy konkurs ofert.
VIII. Postanowienia końcowe:
Konkurs może zostać umorzony , jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone
wyłonieniem właściwej oferty. Udzielający Zamówienia może unieważnić konkurs w całości lub
części, jeśli wyłoniona oferta nie może być realizowana z przyczyn od niego niezależnych.

