Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
badania tomografii komputerowej pod adresem spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.

SM/637/15

Katowice, dnia 10.02.2015 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
na udzielenie zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
B AD AN I A TO M O G R AF I I K O M P U TE R O W E J
pod adresem spółki: Szpital Murcki Sp. z o.o
Postępowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
15.04.2011r. O działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 217 ) oraz ustawy
z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami) w zakresie określonym w
art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
I. Przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez składającego ofertę, we własnej
pracowni zlokalizowanej pod adresem spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. (obecnie:
ul. Sokołowskiego 2 w Katowicach), badań tomografii komputerowej, przez czas określony
60 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia przez składającego ofertę ww. pracowni.
2. Ilekroć niżej mowa jest o „Szpitalu” lub „udzielającym zamówienie” należy przez to rozumieć
Szpital Murcki Sp. z o.o.
3. Ilekroć niżej mowa jest o „oferencie” lub „przyjmującym zamówienie” należy przez to
rozumieć podmioty biorące udział w postępowaniu, składające ofertę konkursową.
II. Opis w ymogów podmiotow ych:
1) Ofertę może złożyć podmiot uprawniony do wykonywania świadczeń zdrowotnych
objętych przedmiotem postępowania (radiologia i diagnostyka obrazowa) , w tym
w szczególności posiadający odpowiedni wpis do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą z tym zastrzeżeniem, że w dacie składania oferty przyjmujący
zamówienie nie musi posiadać komórki organizacyjnej (pracowni tomografii
komputerowej) zarejestrowanej przy ul. Sokołowskiego 2 w Katowicach.
2) W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze wykonujące świadczenia zdrowotne
w rodzaju/zakresie: radiologia i diagnostyka obrazowa, posiadające certyfikaty ISO
9001 lub inny certyfikat wystawiony zgodnie z normą PCA, potwierdzający wysoką
jakość świadczonych usług medycznych z zakresu diagnostyki obrazowej, oraz
certyfikat ISO 27001 potwierdzający posiadanie systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji.
III. Szczegółow e w arunki realizacji zamów ienia:
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
a) zorganizowania i uruchomienia pracowni tomografii komputerowej (pracowni TK)
w pomieszczeniach wynajętych od Szpitala w tym celu – wszystko na koszt, na
rachunek i na rzecz przyjmującego zamówienie; przez „uruchomienie” pracowni TK
przyjmuje się uzyskanie przez przyjmującego zamówienie prawa do wykonywania
w niej świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem postępowania (badań tomografii
komputerowej), w tym wpisu pracowni TK do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, jako komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa lub jednostki
przyjmującego zamówienie.
b) wykonywania zleconych przez udzielającego zamówienie
badań tomografii
komputerowej (TK) w pracowni tomografii komputerowej, o której mowa w lit. a) wyżej
oraz do sporządzania opisów tych badań.
2. Termin rozpoczęcia wykonywania świadczeń zdrowotnych, czyli termin niezbędny na
adaptację pomieszczeń, zorganizowanie oraz uruchomienie pracowni TK, nie może być
1.
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dłuższy niż 15 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym prace budowlane wyłączające
możliwość wykonywania badań TK w dotychczasowej pracowni udzielającego zamówienie
nie mogą trwać dłużej niż 6 tygodni. Dodatkowo udzielający zamówienie zastrzega sobie
prawo żądania przedstawiania przez przyjmującego zamówienie informacji o postępie prac,
zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań TK w pracowni TK
całodobowo.
Przyjmujący zamówienie może wykonywać badania TK w pracowni TK dla pacjentów spoza
Szpitala (tzw. „badania na zewnątrz”), z zastrzeżeniem, że zobowiązany jest do
wykonywania badań TK zlecanych przez Szpital w pierwszej kolejności.
Szacunkowa ilość badań TK jakie zlecał dotąd Szpital to ok. 1200 rocznie. Należność za
wykonane świadczenia zostanie określona ryczałtowo; oferta musi zawierać wskazanie
stałego ryczałtu (netto i brutto) za wykonywanie badań TK w każdym miesiącu
kalendarzowym oraz jego sumę za 60 miesięcy. Ryczałt miesięczny będzie zawierał
(tzw. „w cenie”) wykonanie nie mniej, niż 100 badań TK w każdym miesiącu (przez 60
miesięcy), bez podziału na pola anatomiczne. Udzielający zamówienie będzie miał prawo
do wykorzystania niezrealizowanych w danym miesiącu badań TK w kolejnych 3
miesiącach kalendarzowych, bez zmiany umówionego ryczałtu miesięcznego. Wykaz
przewidywanych badań TK wykonywanych na zalecenie Szpitala określa załącznik nr 4 do
Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
W przypadku konieczności wykonania większej ilości badań TK, to jest ponad ustalony limit
miesięczny (100 badań TK/miesiąc plus limit niewykorzystany, rozliczany w okresach
trzymiesięcznych – patrz pkt. 5 wyżej), Szpital będzie płacił przyjmującemu zamówienie
wynagrodzenie zgodne z cenami określonymi w cenniku dołączonym do oferty, złożonym
przez przyjmującego zamówienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Szczegółowych
Warunków Konkursu Ofert. Ceny w cenniku dotyczą wykonania badań TK wg typu
badania, z kontrastem i bez kontrastu, wraz z opisem.
Wynagrodzenie za wykonane badania TK płatne będzie przelewem, w okresach
miesięcznych, na konto przyjmującego zamówienie, w terminie nie krótszym, niż 30 dni od
daty dostarczenia rachunku/faktury. Przyjmujący zamówienie będzie wystawiał
rachunki/faktury zbiorcze, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.
Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt wyposaży pomieszczenia
pracowni TK w sprzęt zapewniający wykonywanie badań TK określonych w załączniku nr 4
do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, zapewni wysoką jakość wykonywanych
badań TK oraz dostosuje pomieszczenia do wymogów własnego sprzętu, łącznie
z uzyskaniem wszystkich pomiarów, decyzji (lub innych aktów) podmiotów i organów
dopuszczających pracownię TK do działania i używania w miejscu, o którym mowa w pkt 1
lit a) powyżej.
Przyjmujący zamówienie ponosi wszelkie koszty związane z wyposażeniem pracowni TK,
i pomieszczeń towarzyszących, zakupem materiałów eksploatacyjnych, zatrudnieniem
personelu, zapewnieniem całodobowego działania pracowni TK itp.
Przyjmujący zamówienie ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem badań TK
i prezentacją ich wyników udzielającemu zamówienie.
Na potrzeby utworzenia i uruchomienia przez przyjmującego zamówienie pracowni
tomografii komputerowej Szpital przeznacza do wynajmu pomieszczenia tzw. budynku
neurologii, o ogólnej powierzchni 70 m².
a) Opis pomieszczeń.
Lokalizacja: zgodnie z załączonym rysunkiem pomieszczeń; ww.. pomieszczenia
wyposażone są w: centralne ogrzewanie, instalację elektryczną, instalację wod-kan, linię
telefoniczną oraz sieć IT.
b) Opłaty na rzecz Zamawiającego.
Przyjmujący zamówienie będzie płacił Szpitalowi miesięczny czynsz najmu w wysokości
25,00 zł/m2 + VAT wg stawki 23%. Kwota ta zawiera koszty zużycia wody ciepłej
i zimnej oraz centralnego ogrzewania.
Przyjmującego zamówienie obciąża zawarcie stosownej umowy na dostawę energii
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elektrycznej do najętych pomieszczeń. Najem pomieszczeń odbędzie się na podstawie
odrębnej umowy najmu (projekt umowy stanowi Załącznik nr 7 do Szczegółowych
Warunków Konkursu Ofert).
Jako elementu uruchomienia pracowni TK, Szpital wymaga integracji systemu
komputerowego pracowni TK z systemem HIS działającym w Szpitalu (oprogramowanie
Infomedica f-my Asseco) w zakresie wysyłania zleceń oraz odbioru wyników badań TK, ich
zapisywania i archiwizowania :
a) za pośrednictwem systemu RIS/PACS funkcjonującego w Szpitalu (oprogramowanie fmy Pixel Technology),
b) lub poprzez własny system RIS/PACS przyjmującego zamówienie, ale pod warunkiem
głębokiej integracji z systemem HIS Szpitala, wykonanej na koszt przyjmującego
zamówienie. Przez głęboką integrację rozumie się możliwość wysyłania zleceń na
wykonanie badań TK bezpośrednio z systemu HIS Szpitala oraz zwrotne,
automatyczne przesyłanie wyników badań bezpośrednio do elektronicznej
dokumentacji pacjenta prowadzonej w systemie HIS Szpitala, przy czym wyniki te
powinny mieć postać opisów autoryzowanych przez uprawniona osobę oraz odnośnika
(linku, hiperłącza) umożliwiającego automatyczne uruchomienie przeglądarki obrazów
DICOM i wyświetlenie obrazów z danego badania. W tym przypadku przyjmujący
zamówienie po zakończeniu umowy przekaże nieodpłatnie udzielającemu zamówienie,
najpóźniej w ostatnim dniu trwania umowy, wyniki wszystkich wykonanych na zlecenie
Szpitala badań, w postaci zapisu cyfrowego obrazów i opisów, w formacie i standardzie
umożliwiającym ich archiwizowanie, katalogowanie, wyszukiwanie i odczytywanie przy
użyciu powszechnie dostępnego (w tym również nieodpłatnie – opensource, freeware
itp.) oprogramowania (standardowe przeglądarki DICOM dla obrazów, standardowe
edytory tekstów dla opisów), lub zapewni migrację wszystkich ww. danych do systemu
RIS/PACS Szpitala. .
Udzielający zamówienia wymaga równoległego zapisu danych pacjentów oraz wyników
badań TK na systemach PACS oraz w innym miejscu w pracowni TK z zastrzeżeniem,
możliwości zapisu oraz dostępu do co najmniej 25 ostatnich badań.
Dodatkowo przyjmujący zamówienie, na każde żądanie udzielającego zamówienie,
dostarczał będzie, nieodpłatnie wyniki badań TK w formie cyfrowej na CD (obrazy wraz
opisem).
Udzielający zamówienie realizuje obecnie świadczenia finansowane z NFZ, których istotnym
warunkiem udzielania jest posiadanie przez udzielającego zamówienie pracowni TK
zlokalizowanej przy ul. Sokołowskiego 2 w Katowicach. Mając na uwadze powyższe,
poprzez złożenie oferty przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do tego, że przez cały
okres obowiązywania umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych (badań TK) będzie
zapewniał w swojej pracowni TK zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Sokołowskiego 2
warunki organizacyjne oraz wymagania wykonywania tych badań wynikające z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz z zarządzeń Prezesa NFZ obowiązujących
(z uwzględnieniem dokonywanych zmian) w okresie wykonywania zawartej z udzielającym
zamówienie umowy. W przypadku, gdy spełnienie ww. warunków i wymagań będzie wiązało
się z koniecznością, np., wyposażenia pracowni TK w dodatkowy sprzęt albo zapewnienia
personelu o odpowiednich (określonych przez NFZ) kwalifikacjach lub/i w określonej liczbie,
składając ofertę i zawierając umowę z udzielającym zamówienie, przyjmujący zamówienie
bierze na siebie ww. obowiązek, bez dodatkowego wynagrodzenia ani bez prawa do
żądania od udzielającego zamówienie zwrotu dodatkowych kosztów lub wydatków
poniesionych w związku z realizacją zawartej umowy także w ww. zakresie.
Przyjmujący zamówienie dokonywał będzie napraw i serwisowania tomografu oraz
wszystkich pozostałych urządzeń i elementów wyposażenia pracowni TK oraz dbał o jej
czystość i stan sanitarny na własny koszt.
W celu zapewnienia ciągłości i całodobowego wykonywania badań TK, (w przypadku awarii
lub zaprzestania, choćby czasowego, z jakiegokolwiek powodu, używania aparatu TK
zlokalizowanego w pracowni TK zarejestrowanej pod adresem udzielającego zamówienie),
przyjmujący zamówienie musi posiadać co najmniej jedną pracownię TK działającą ciągle
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i całodobowo we wszystkie dni tygodnia (w tym święta), umożliwiającą wykonanie takiego
samego zakresu badań TK i dla tego samego stanu pacjentów, co pracownia TK
przyjmującego zamówienie zlokalizowana pod adresem udzielającego zamówienie,
w odległości nie dalszej, niż 20 km od siedziby udzielającego zamówienie (patrz także: pkt.
19 niżej).
19. W przypadku niemożliwości wykonania lub wykonywania przez przyjmującego zamówienie
w pracowni TK badań TK zleconych przez udzielającego zamówienie, przyjmujący
zamówienie będzie zobowiązany do (wg wyboru udzielającego zamówienie):
a) wykonywania (wykonania) badań TK w innej pracowni (patrz także: pkt. 18 wyżej), na
jego polecenie (zamówienie) oraz do dostarczenia udzielającemu zamówienie wyników
ww. badań (obrazu wraz z opisem) w terminie: do 2 godzin (dotyczy badań zlecanych
w trybie cito) oraz w terminie do 5 godzin (w przypadku badań planowych), licząc
zawsze od momentu otrzymania przez przyjmującego zamówienie zlecenia
udzielającego zamówienie na wykonanie badania TK; w takim przypadku przyjmującego
zamówienie obciąża organizacja i pokrycie kosztów transportu pacjenta do i z ww.
pracowni zamiennej, a wynagrodzenie należne mu od udzielającego zamówienie nie
podlega zmianom
albo
b) zwrócenia udzielającemu zamówienie wszystkich kosztów wykonania badań TK przez
podmiot inny, niż przyjmujący zamówienie w przypadku, gdy udzielający zamówienie
zleci ich wykonanie innemu, niż przyjmujący zamówienie podmiotowi; przez ww. zwrot
kosztów przyjmuje się zwrot należności za samo badanie TK (ceny, opłaty,
wynagrodzenie) oraz zwrot należności za transport pacjenta do i z miejsca wykonywania
ww. badania, do których poniesienia udzielający zamówienie będzie zobowiązany.
20. Opis Tomografu.
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczeń, oferta przyjmującego zamówienie musi
obejmować wykonywanie badań TK na tomografie min. 16 rzędowym, umożliwiającym ich
wykonywanie zgodnie ze sztuką medyczną oraz obowiązującymi standardami badania
całego ciała, z koniecznością obrazowania angio w 3D. Parametry techniczne graniczne
określa załącznik nr 5 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Urządzenie powinno
posiadać rozmiary umożliwiające jego wykorzystanie w wynajętych od Szpitala
pomieszczeniach oraz posiadać między innymi konsolę techników, lekarską stację opisową,
strzykawkę automatyczną 2 igłową. Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych
parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
21. Przyjmujący zamówienie odpowiada za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego w wyniku
niedopełnienia obowiązków związanych z przedmiotem postępowania.
Opis w ymaganych dokumentów :
Czytelnie wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy, według załączonego wzoru załącznik nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,
2)
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia – wzór – załącznik nr 2 do
Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,
3)
Dokumenty (aktualne w dacie złożenia oferty):
a) księga rejestrowa - rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (dopuszcza się
wydruk z rejestru elektronicznego)
b) aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie/informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (oferent będący osobą
fizyczną),
c) wykaz liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń z zakresu badań TK
oraz kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje tych osób.
d) koncepcja organizacji pracy Pracowni Tomografii Komputerowej pod adresem:
ul. Sokołowskiego 2 w Katowicach, w tzw. budynku neurologii, ze wskazaniem
przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń, zakresu i harmonogramu prac
dostosowawczych i instalacyjnych oraz określeniem producenta, modelu oraz typu
aparatu TK,
IV.

1)
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e) świadectwa dopuszczające oferowany tomograf do pracy w podmiotach leczniczych,
f) foldery i materiały zawierające opis techniczny urządzenia (tomografu),
g) kopia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 25 ustawy
o działalności leczniczej, obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
których dotyczy postępowanie zawarta na czas trwania umowy albo oświadczenie, że
umowa ubezpieczenia zostanie przedłożona nie później, niż w dniu rozpoczęcia
udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z oświadczeniem o zachowaniu ubezpieczenia
przez cały okres związania umową, kopia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej (ubezpieczenie majątkowe OC) w związku z prowadzoną działalnością z sumę
ubezpieczenia 100 000,00 zł, która dotyczy postępowania, zawartej na czas trwania
umowy, albo oświadczenie, że umowa ubezpieczenia zostanie przedłożona nie później
niż w dniu rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z oświadczeniem
o zachowaniu ubezpieczenia przez cały okres związania umowy,
h) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych certyfikatów ISO.
i) wykaz pracowni TK zlokalizowanych w odległości nie dalszej, niż 20 km od siedziby
udzielającego zamówienie
V. Instrukcje dla Oferentów :
1) Przygotowanie oferty:
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Warunkach
Konkursu Ofert na formularzu udostępnionym przez udzielającego zamówienia.
2. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert.
3. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.
4. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, z wyłączeniem pojęć
medycznych.
5. Ofertę podpisuje oraz każdą z jej stron parafuje osoba uprawniona do reprezentowania
oferenta zgodnie z obowiązującą go zasadą reprezentacji wynikającą z właściwych
przepisów i rejestrów lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego w
oryginale w formie pisemnej, zawierającego podpis i pieczątkę uprawnionego do udzielenia
pełnomocnictwa. Strony oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki,
podpisuje oferent lub osoba przez niego upoważniona w sposób wskazany w niniejszym
punkcie. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu
i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej
powiadomi udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie
później jednak, niż przed upływem terminu składania ofert.
7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę
z dopiskiem "Zmiana oferty" lub "Wycofanie oferty".
8. Komisja konkursowa powołana przez udzielającego zamówienia odrzuca ofertę:
a) złożoną po terminie
b) zawierającą nieprawdziwe informacje
c) jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty, nie podał proponowanej liczby lub ceny
świadczeń zdrowotnych
d) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
e) jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
f) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną
g) jeżeli oferent lub oferta nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach
prawa oraz warunków określonych przez udzielającego zamówienia
h) złożoną przez oferenta z którym udzielający zamówienia rozwiązał umowę w trybie
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta.
10. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione pkt. IV
Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
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2) Termin związania of ertą
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3) Termin i sposób składania of ert
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, która:
• powinna być zaadresowana na udzielającego zamówienie: Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2, 40 – 749 Katowice,
• powinna zawierać nazwę i adres oferenta,
• powinna posiadać opis:
„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych –
badania tomografii komputerowej pod adresem ul. Sokołowskiego 2 w Katowicach”.
Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 27 lutego 2015 r., do godziny 12:00 (godziny
pracy sekretariatu administracji udzielającego zamówienie: pn – pt. 8:00 – 14:30).
O zachowaniu ww. terminu decyduje chwila wpływu oferty do udzielającego zamówienie.
4)
Miejsce i termin otwarcia of ert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2015 r. o godzinie 12:30, w spółce Szpital Murcki
Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Sokołowskiego 2, 40 – 749 Katowice, w sali konferencyjnej na III
piętrze budynku administracji.
Otwarcie ofert zostanie dokonane w obecności oferentów (obecność oferentów nie jest
obowiązkowa)
VI. Kryteria oceny ofert
Udzielający zamówienie przewiduje udzielenie zamówienia w zakresie określonym przedmiotem
postępowania tylko jednemu oferentowi (wybór jednej oferty). Analiza ofert w toku
postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będzie
dotyczyła w szczególności:
1. ciągłości, kompleksowości, dostępności, zapewnienia jakości udzielanych świadczeń,
kwalifikacji personelu, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną,
2. ceny i liczby oferowanych świadczeń,
3. doświadczenia oferenta,
4. zgodności zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych z przedmiotem postępowania.
Oceny ofert dokonuje komisja konkursowa powołana w tym celu przez Zarząd udzielającego
zamówienie, według kryterium: najniższa cena (najniższe wynagrodzenie), badane wg
wyliczeń jak niżej.
1) C1 - cena co najmniej 100 badań miesięcznie (ryczałt) – 85 % wartości oceny
2) C2 - cena jednego badania TK ponad limit objęty ryczałtem – badanie jednej okolicy
anatomicznej bez kontrastu – 5% wartości oceny
3) C3 - cena jednego badania TK ponad limit objęty ryczałtem – badanie jednej okolicy
anatomicznej z kontrastem – 5% wartości oceny
4) C4 - cena jednego badania TK ponad limit objęty ryczałtem – badanie specjalistyczne
(angiografia TK, kolonoskopia TK, perfuzja TK itp.) – 5% wartości oceny
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Podstawy badania: ceny podane przez oferentów.
Ocena złożonych ofert zostanie dokonana na podstawie wzoru:
PC =

C1n x 85%
C1b

+

C2n x 5%
C2b

+

C3n x 5%
C3b

+

C4n x 5%
C4b

gdzie: PC – punkty otrzymane przez badaną ofertę (ocena łączna oferty)
C1n – najniższa spośród złożonych ofert cena ryczałtu
C1b – cena ryczałtu w badanej ofercie
C2n – najniższa spośród złożonych ofert cena jednego badania TK ponad limit objęty
ryczałtem – badanie jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu
C2b – cena jednego badania TK ponad limit objęty ryczałtem – badanie jednej okolicy
anatomicznej bez kontrastu w badanej ofercie
C3n – najniższa spośród złożonych ofert cena jednego badania TK ponad limit objęty
ryczałtem – badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem
C3b – cena jednego badania TK ponad limit objęty ryczałtem – badanie jednej okolicy
anatomicznej z kontrastem w badanej ofercie
C4n – najniższa spośród złożonych ofert cena jednego badania TK ponad limit objęty
ryczałtem – badanie specjalistyczne (angiografia TK, kolonoskopie TK, perfuzja TK itp.)
C4b – cena jednego badania TK ponad limit objęty ryczałtem – badanie specjalistyczne
(angiografia TK, kolonoskopie TK, perfuzja TK itp.) w badanej ofercie.
Udzielający zamówienie uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumę
punktów uzyskanych w ocenie ww. kryterium i jednocześnie spełni wszystkie wymagania
określone w postępowaniu.
VII. Uniew ażnienie postępow ania:
Udzielający zamówienie unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej gdy:
a) nie wpłynęła żadna oferta
b) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z tym że komisja konkursowa może
przyjąć tę ofertę gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych
warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
c) odrzucono wszystkie oferty
d) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą udzielający zamówienia
przeznaczył na finansowanie świadczeń w danym postępowaniu
e) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
zawarcie umowy nie leży w interesie Szpitala, a czego nie można było przewidzieć przed
ogłoszeniem postępowania konkursowego
VIII.

Środki odw oław cze i skarga:

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad
przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga, na zasadach jak poniżej.
A) w toku postępowania –
a) w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany
protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
b) do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
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świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on
oczywiście bezzasadny,
c) komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi składającemu protest; nieuwzględnienie protestu wymaga
uzasadnienia,
d) protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu,
e) informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala,
f) w przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność
B) po rozstrzygnięciu postępowania –
1. oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zarządu Szpitala, w terminie 7
dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące
rozstrzygnięcia postępowania; odwołanie wniesione po terminie nie podlega
rozpatrzeniu,
2. odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania; wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do
czasu jego rozpatrzenia.
C) środki odwoławcze nie przysługują na –
1. wybór trybu postępowania,
2. niedokonanie wyboru przyjmującego zamówienie/oferenta,
IX. Zaw arcie umow y
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu
o konkursie ofert podając nazwę (firmę) oferenta albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres oferenta, który został wybrany.
2. Oferentom wybranym w wyniku postępowania konkursowego udzielający zamówienia
wskazuje sposób, termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
3. Umowa o udzielanie świadczeń zostanie zawarta z oferentem wybranym w konkursie ofert
w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
4. W dniu zawarcia umowy, o której mowa w pkt 2 i 3 wyżej oferent i udzielający zamówienie
zawierają także umowę najmu pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK. Pierwsza
podlega podpisaniu umowa na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju badania
tomografii komputerowej.
5. Składając ofertę oferent zobowiązuje się do zawarcia ze Szpitalem umów, o których mowa
w postępowaniu, w tym w szczególności umowy, o której mowa w pkt. 4 zdanie drugie wyżej
w przypadku, gdy jego oferta zostanie wybrana przez komisję, jako najkorzystniejsza
i spełniająca wymogi określone w konkursie ofert. W przypadku braku stawienia się przez
oferenta (przyjmującego zamówienie) do zawarcia (podpisania) umowy na wykonywanie
świadczeń zdrowotnych, o których mowa w postępowaniu, w czasie i w miejscu
wyznaczonymi przez Szpital (komisję) lub odmowy jej zawarcia (podpisania) wyrażonej
w dowolny sposób (w każdej formie), oferent odpowiada za szkodę Szpitala poniesioną
wskutek niezawarcia przez Szpital ww. umowy w następstwie rozstrzygniętego
postępowania konkursowego. W szczególności oferent odpowiada za szkodę Szpitala
związaną z brakiem utworzenia przez oferenta pod adresem: ul. Sokołowskiego 2, 40-749
Katowice pracowni TK spełniającej wymogi określone w zawartej przez Szpital ze Śląskim
Oddziałem NFZ i obowiązującej w trakcie postępowania konkursowego umowie na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: leczenie szpitalne, obwarowanej obowiązkiem
Szpitala, polegającym na zagwarantowaniu dostępu do pracowni tomografii komputerowej
zlokalizowanej pod ww. adresem.
6. Udzielający zamówienie zastrzega, iż może dochodzić wobec oferenta, który wygrał
konkurs ofert, a następnie zrezygnował z podpisania umowy, także innych roszczeń, niż
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wskazane w pkt. 5 wyżej, w tym zwrotu kosztów przeprowadzenia postępowania
i konieczności jego ewentualnego powtórzenia.
X. Postanow ienie porządkow e
W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu o konkursie of ert oraz w
Szczegółowych W arunkach Konkursu Of ert stosuje się odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz przepisów ustaw, do
których ustawa ta wprost odsyła.
Załączniki:
1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie Oferenta
3) Cennik szczegółowy
4) Lista możliwych badań TK
5) Parametry techniczne graniczne
6) Wzór umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
7) Wzór umowy najmu.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
POD ADRESEM: UL. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40 – 749 KATOWICE

DANE

O F E R E NTA

OFERENT
Nazwa oferenta zgodnie z
dokumentem
rejestracyjnym
Forma Organizacyjna
Adres do korespondencji:
Kod pocztowy,
miejscowość, ulica, numer
Numer telefonu:

Fax:

E-mail:

Adres siedziby firmy:
Kod , miejscowość, ulica,
numer
Numer telefonu:

Fax:

e-mail:

Osoba do kontaktu:
NIP

REGON

Wpis do właściwego
rejestru

Nr

Data rejestracji

Oznaczenie organu dokonującego
wpisu

Wpis do właściwego
rejestru

Nr

Data rejestracji

Oznaczenie organu dokonującego
wpisu

Wpis do właściwego
rejestru

r

Data rejestracji

Oznaczenie organu dokonującego
wpisu

W imieniu oferenta: _________________ oferuję (-my) wykonywanie świadczeń zdrowotnych w
rodzaju: badania tomografii komputerowej w pracowni tomografii komputerowej, którą oferent
zorganizuje i uruchomi pod adresem spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. tj. przy ul. Sokołowskiego
2, 40 – 749 Katowice, w wynajętych od udzielającego zamówienie (od ww. spółki)
pomieszczeniach. Świadczenia, o których mowa wyżej, oferent zobowiązuje się udzielać
nieprzerwanie przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia ww. pracowni pod ww.
adresem, za wynagrodzeniem:
1. ryczałt __________ zł. netto (słownie: _________ ; brutto: _________ w tym VAT
____________) - za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania świadczeń,
2. ryczałt __________ zł. netto (słownie: _________ ; brutto: _________ w tym VAT
____________) - za 60 miesięcy wykonywania świadczeń.
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Oświadczam, że ww. wynagrodzenie miesięczne i łączne (za 60 miesięcy) ma charakter
niezmienny to jest, że oferent nie będzie żądał jego podwyższania.
Oferowana wysokość wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty związane w wykonaniem
przedmiotu postępowania konkursowego.
Termin płatności faktur: 30 dni od dnia wpływu faktur do udzielającego zamówienie.
Oświadczam, że niniejsza oferta wiąże oferenta przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert
(termin związania ofertą), a w przypadku wygrania konkursu, wiąże oferenta przez cały okres
obowiązywania umowy na udzielanie świadczeń w rodzaju badania tomografii komputerowej.

_____________________________________
(data i podpis Oferenta – zgodnie z zasadami reprezentacji
lub posiadanym pełnomocnictwem;
w razie posiadania – także pieczęć imienna podpisującego)
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Załącznik nr 2
_________________ dnia ______________
OŚWIADCZENIE OFERENTA
KONKURS OFERT
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W RODZAJU: BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
POD ADRESEM SPÓŁKI SZPITAL MURCKI SP. Z O.O.
1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert.
2. Oświadczam, że zapoznałam/-em się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert,
zrozumiałem je i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń
3. Oświadczam, że uzyskałem wszystkie konieczne informacje, niezbędne do
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia na świadczenie zdrowotne.
4. Oświadczam, że uważam się związaną/-ego ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do warunków zawarcia przyszłych umów to jest
umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych i umowy najmu oraz zobowiązuję się do
ich podpisania, w miejscu i terminie wyznaczonym przez udzielającego zamówienie.
6. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty i kopie dokumentów są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Stan prawny określony w dokumentach nie
uległ zmianie na dzień złożenia oferty.
7. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z uchwałą Zarządu Spółki w sprawie powołania
i określenia zakresu kompetencji komisji konkursowej ds przeprowadzenia konkursu
ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie tomografii komputerowej pod
adresem spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.
8. Oświadczam, że świadczenia zdrowotne wykonywać będę w utworzonej w tym celu
własnej komórce organizacyjnej – pracowni tomografii komputerowej, którą zarejestruję
pod adresem: ul. Sokołowskiego 2, 40 749 Katowice i której adresu lokalizacji nie
zmienię przez cały okres obowiązywania zawartych z udzielającym zamówienie umów
(umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz umowy najmu pomieszczeń pod
pracownię) – wszystko zgodnie z treścią oferty, na warunkach określonych w przyszłych
umowach oraz w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
9. Oświadczam, że posiadam aktualne, (lub będę posiadał) ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej o której mowa w art. 25 ustawy o działalności leczniczej na
sumę gwarancyjną w wysokości ______________ zł. Zobowiązuję się do przedłożenia
kopii polisy OC na ww. równowartość w dniu podpisania umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych lub najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania ww. umowy.
10. Oświadczam, że posiadam aktualne, (lub będę posiadał) dodatkowe ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości _____________zł.
Zobowiązuję się do przedłożenia kopii polisy OC na ww. równowartość w dniu
podpisania umowy lub najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy.

_____________________________________
(data i podpis Oferenta – zgodnie z zasadami reprezentacji
lub posiadanym pełnomocnictwem;
w razie posiadania – także pieczęć imienna podpisującego)
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Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
badania tomografii komputerowej pod adresem spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.

Załącznik nr 3

CENNIK SZCZEGÓŁOWY
za badania TK wykonane ponad ustalony limit wg typu badania z kontrastem i bez
kontrastu

Badanie jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu

– _____ zł. netto (_____ zł. brutto)

Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem

– _____ zł. netto (_____ zł. brutto)

Badanie specjalistyczne
(angiografia TK, kolonoskopia TK, perfuzja TK itp.)

– _____ zł. netto (_____ zł. brutto)

_____________________________________
(data i podpis Oferenta – zgodnie z zasadami reprezentacji
lub posiadanym pełnomocnictwem;
w razie posiadania – także pieczęć imienna podpisującego)
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Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
badania tomografii komputerowej pod adresem spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.

Załącznik nr 4

LISTA GWARANTOWNYCH PRZEZ OFERENTA
RODZAJÓW BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

TK głowy
TK przysadki mózgowej
TK oczodołów
TK twarzoczaszki
TK zatok
TK piramid kości skroniowych
TK pogranicza czaszkowo-szyjnego
TK szyi
TK kręgosłupa szyjnego
TK kręgosłupa piersiowego
TK kręgosłupa lędźwiowego
TK klatki piersiowej
TK HRCT
TK jamy brzusznej
TK jamy brzusznej i miednicy małej
TK wątroby wielofazowe
TK trzustki wielofazowe
TK nadnerczy wielofazowe
TK nerek wielofazowe
TK miednicy
TK stawów krzyżowo-biodrowych
TK kości i stawów: bark, staw łokciowy, nadgarstek, staw kolanowy, stopa
Angio TK tętnic mózgowych
Angio TK tętnic szyjnych
Angio TK aorty piersiowej
Angio TK tętnic płucnych
Angio TK aorty brzusznej
Angio TK tętnic nerkowych
Angio TK tętnic biodrowych
Angio TK kończyn
TK Perfuzja
Wirtualna bronchoskopia
Wirtualna kolonoskopia
Koronarografia TK
Calcium score (ocena zwapnień w naczyniach wieńcowych)

_____________________________________
(data i podpis Oferenta – zgodnie z zasadami reprezentacji
lub posiadanym pełnomocnictwem;
w razie posiadania – także pieczęć imienna podpisującego)
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Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
badania tomografii komputerowej pod adresem spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.

Załącznik nr 5

PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE (MINIMALNE) APARATU TK

Lp.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Parametry techniczne graniczne (minimalne)
wymagane przez udzielającego zamówienie

Parametry
techniczne
aparatu
oferenta – opis
oferenta

Czy parametr
graniczny
(minimalny)
jest spełniony
(TAK/NIE –
oświadczenie
oferenta)

Aparat min. 16 rzędowy umożliwiający badanie
całego ciała.
Aparat z obrazowaniem angio w 3D.
Aparat posiadający rozmiary umożliwiające jego
dostawę i instalację w wydzierżawionych
pomieszczeniach.
Certyfikaty i świadectwa dla tomografu
komputerowego:
- deklaracja zgodności z numerem jednostki
notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności,
- certyfikat CE,
- wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów
medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie do obrotu i do używania.
Certyfikaty i świadectwa dla konsoli lekarskiej:
- deklaracja zgodności,
- certyfikat CE.
Wyposażenie w strzykawkę automatyczną 2
igłową.
Wyposażenie w konsolę techników.
Wyposażenie w lekarską stację opisową.

_____________________________________
(data i podpis Oferenta – zgodnie z zasadami reprezentacji
lub posiadanym pełnomocnictwem;
w razie posiadania – także pieczęć imienna podpisującego)
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