
 

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

ul. Szpitalna 22

Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/21/22                                 Sucha Beskidzka dnia 25.08.2022 r.

Konkurs ofert 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów
badań diagnostycznych, w oparciu o teleradiologię 

w okresie od  12.09.2022r. do dnia 30.09.2025r.

                                                                                                                 ….......................................
                                                                     podpis  i pieczęć Dyrektora



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu
opisów badań diagnostycznych w oparciu o teleradiologię. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert na wykonywanie opisów badań 
diagnostycznych innych aniżeli wymienione w załączniku nr 1.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. Okres obowiązywania zamówienia:

1. Zamówienie obowiązuje w okresie od  12.09.2022r. do dnia 30.09.2025r.

2. Gdy Oferent związany jest już umową cywilnoprawną z Zamawiającym, a przedmiot tej 

umowy jest tożsamy z przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu konkursowym, w 

przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zawarcie umowy nastąpi po wygaśnięciu 

umowy dotychczasowej.

                                                                           
III. Wymagania stawiane oferentowi:

1. Oferent posiada  kompetentny personel zdolny do wykonywania opisów badań diagnostycznych 
będących przedmiotem zamówienia.

2.Oferent zobowiązuje się dostosować swój  system informatyczny do możliwości wygenerowania 
opisów badań  w formacie zgodnym z HL7CDA, autoryzowanych podpisem kwalifikowanym, 
które umożliwią na przekazanie danych medycznych do platformy P1. 
Zamawiający powierza Oferentowi integrację jego systemu  z systemem medycznym CliniNet, w 
zakresie przesyłania wyników zleconych badań i podpinania ich bezpośrednio na rekordzie 
pacjenta. Termin dostosowania się do powyższych zapisów to okres 6 miesięcy. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane  
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

3.Ofertę (załącznik nr 1- oferta konkursowa)  wraz z następującymi  załącznikami: 
a)  załącznik nr 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert, 
b)  załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadaniu kompetentnego personelu zdolnego do 
wykonywania badań będących przedmiotem zamówienia, 
c) załącznik nr 4 - oświadczenie o akceptacji projektu umowy- który stanowi załącznik 
nr 5,



należy złożyć na drukach załączonych do niniejszej specyfikacji i umieścić w plastikowym  
skoroszycie z zawieszką w zapieczętowanej kopercie oznaczonej danymi oferenta z napisem:

„ Oferta konkursowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu
opisów badań diagnostycznych, w oparciu o teleradiologię”

V. Kryteria oceny oferty:

 1) Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie: 
Kryteria oceny Ranga Sposób

oceny

Cena oferty (wartość pakietu) 85% w/g wzoru

Czas oczekiwania na wynik badania
w trybie zwykłym

5% w/g wzoru

Czas oczekiwania na wynik badania
w trybie pilnym

5% w/g wzoru

Czas oczekiwania na wynik badania
w trybie nagłym

5% w/g wzoru

        2) Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

                 a)  cena oferty*/
Cn x100 pkt  = C  x Ranga

                                                                Ck
Gdzie :
Cn  -  najniższa wartość pakietu złożona w całości zamówienia
Ck  -  proponowana wartość pakietu przez danego oferenta
C    -  ilość punktów uzyskanych przez oferenta

   */cena oferty jest to wartość całego pakietu 
                     

      
b)   czas oczekiwania na wynik badania w trybie zwykłym

Cnx100 pkt  = C  x Ranga
                                                                 Ck

Gdzie :
Cn  -  najniższy określony czas w całości zamówienia
Ck  -  czas proponowany przez danego oferenta
C    -   ilość punktów uzyskanych przez oferenta

       c)   czas oczekiwania na wynik badania w trybie pilnym

Cnx100 pkt  = C  x Ranga
                                                                 Ck



Gdzie :
Cn  -  najniższy określony czas w całości zamówienia
Ck  -  czas proponowany przez danego oferenta
C    -   ilość punktów uzyskanych przez oferenta

      d)   czas oczekiwania na wynik badania w trybie nagłym

Cnx100 pkt  = C  x Ranga
                                                                 Ck

Gdzie :
Cn  -  najniższy określony czas w całości zamówienia
Ck  -  czas proponowany przez danego oferenta
C    -   ilość punktów uzyskanych przez oferenta

VI. Składanie ofert:

Ofertę oznaczoną jak wyżej należy złożyć  do dnia 05.09.2022 r. do godziny 9.30 
w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, Blok „C”, pok. 
103.

VII. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2022 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22, Blok „C” I piętro.

VIII. Związanie ofertą:

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

IX. Warunki konkursu:

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można 
uzyskać:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00 w siedzibie Zespołu, ul. Szpitalna 22 Blok „B”, IV 
piętro telefon: 33 872-33-14.
                        mgr Dorota Borzestowska          -    Koordynator  Działu Zamówień i Sprzedaży        
                                                                                 Świadczeń Zdrowotnych
                        mgr Katarzyna Dyrcz                    -  Z-ca koordynatora Działu Zamówień i 

Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych   
w terminie uzgodnionym z sekretariatem Dyrektora w siedzibie Zespołu, ul. Szpitalna 22 Blok „C”,
I piętro, pokój 103  telefon:  33 872-33-16.    
                       lek. Marek Haber   -   Dyrektor 

X. Prawo oferentów:

1. „Oferent” ma możliwość składania  protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie   
z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej  w związku. z art. 152-154 ustawy 
z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych



2. „Oferent” ma możliwość składania pisemnych zapytań do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w terminie do 30.08.2022 r. do godz. 11.00.
    
XI. Inne:

1.Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. „Zamawiający” spośród wszystkich złożonych ofert wybierze najkorzystniejszą ofertę/oferty
w ilości zabezpieczającej potrzeby „Zamawiającego”.

XII. Prawo udzielającego zamówienie:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zastrzega sobie prawo do  odwołania 
konkursu ofert w całości lub jego części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu 
składania ofert.                                                                                                                             

...................................                             …............................................
              data i podpis                                                                                                                                     data i podpis

          sporządzającego                                                                                                                                           osoby zatwierdzającej

                                                          
                                                                                                                              




