Wojewódzkie Centrum Szpitalne
Kotliny Jeleniogórskiej
w Jeleniej Górze
ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
tel.75-753-7100
fax:. 75-75-42-335

Jelenia Góra , dnia 12.07.2019 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE :
Opisów badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz badań rtg
przekazywanych w drodze transmisji danych.
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług medycznych w zakresie:
- Opisy badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz badań rtg
przekazywanych w drodze transmisji danych.
Szczegółowy opis przedmiotu postepowania konkursowego
WYMAGANIA UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA
KONKURSOWEGO:
1. dysponowanie osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług
będących przedmiotem konkursu – dostarczenie Udzielającemu zamówienia danych
personalnych lekarzy wraz z niezbędnymi dokumentami:
a. kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej
b. prawo wykonywania zawodu
c. dyplom specjalisty
d. certyfikat ukończenia kursu ochrony radiologicznej
2. Wymagane doświadczenie wobec lekarzy wykonujących opis badań – specjalizacja z radiologii i
diagnostyki obrazowej, minimum 5 lat doświadczenia w opisach TK, MR i RTG. Przyjmujący
zamówienie zapewni ocenę i analizę spektroskopii i perfuzji metodą MR.

3. Udzielający zamówienia wymaga możliwość konsultacji telefonicznej dotyczącej protokołów
wykonywanych badań TK i MR bezpośrednio z lekarzem, który będzie dokonywał opisu
badania. Przyjmujący zamówienie ograniczy liczbę lekarzy opisujących zlecone badania do 6 .

4. czas opisu badania pacjentów hospitalizowanych nie przekroczy 24 godz., a w uzasadnionych
przypadkach 48 godzin; pozostałych pacjentów nie przekroczy 48 godz., a w uzasadnionych
przypadkach 72 godzin od momentu zlecenia opisu badania do momentu dostarczenia opisu
opatrzonego faksymilą oraz podpisem elektronicznym lekarza wykonującego opis. Czas opisu
badania oznaczonego jako CITO nie przekroczy 2 godzin,
5. Wyniki badań muszą być podpisane certyfikowanym podpisem elektronicznym.
6. W okresie trwania umowy wymaga bezpośredniej współpracy - Przyjmujący zamówienie
przeprowadzi w miejscu , u Udzielającego zamówienie konsultacji zakresu wykonywania opisów
badań MR – 100 godzin roboczych , w blokach nie mniej niż 2-dniowych, co najmniej po 5
godzin roboczych , w godzinach 08:00- 18:00 w dni powszednie, w terminie ustalonym z
Udzielającym.
DODATKOWE WYMAGANIA UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Dostarczenie systemu wraz z serwerem na koszt przyjmującego zamówienie.
2. Przeszkolenie lokalnego administratora z zakresu obsługi systemu.
3. Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Radiologicznym, PACS-em na koszt
przyjmującego zamówienie.
4. zabezpieczenie technologiczno-informatyczne (status badań, oprogramowanie, VPN,
archiwizacja)
5. Zapewnione Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieci (przesył danych między stacją roboczą a
serwerem musi być szyfrowany).
6. Połączenie stacji lekarza opisującego badanie szyfrowanym VPN.
7. Obieg dokumentów w pełni elektroniczny zawarty w systemie.
8. System musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi.
9. Limit do trzech stanowisk roboczych w ramach Działu Radiologii.
10. Limit do pięciu użytkowników w ramach instalacji.
11. Aby uzyskać dostęp do swojego konta należy się zalogować.
12. Brak wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych.
13. Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim.
14. Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania
oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym
zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań.

15. Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i
badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych
historycznych.
16. System działa w architekturze wielowarstwowej z wydzielonym serwerem aplikacyjnym i
transakcyjnym serwerem baz danych (minimum PostgreSql, MsSql).
17. podręczniki użytkownika, instrukcje obsługi,
18. całodobowy Helpdesk
19. pomoc techniczna w przypadku awarii
II.

Termin wykonania umowy

Termin realizacji zamówienia: od 25 lipca 2019 r. do 31 lipca 2022 r.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

III. Postanowienia ogólne:
Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654)
Organizatorem Konkursu Ofert na wykonywanie usług medycznych jest Dyrektor
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu Ofert należy kierować na adres Zamawiającego:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Ogińskiego 6
58-506 Jelenia Góra
Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w " Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert " w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
Przyjmujący zamówienie nie może jego wykonanie zlecić osobie trzeciej bez pisemnej zgody ze
strony udzielającego zamówienie.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna spełniać warunki określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654) i warunki określone w niniejszych "Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert"
2. Ofertę należy przygotować na formularzu "OFERTA" stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszych
"Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert ". Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy
złożyć w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie (z adresem zwrotnym Oferenta) oznaczonej
napisem:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki Obrazowej „
3. Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112
poz.654) oferta powinna zawierać:

a. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia (w zał. Nr 2 do
„Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert ")
b. dane o oferencie: (w zał. Nr 1 do " Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert ")
c. nazwę i siedzibę zakładu,/nazwisko i imię
d. numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu,
e. proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją
elementów należności
Ponadto :
f. oferowaną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, ( w zał. Nr 1 do "
Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert ")
g. oświadczenie, (w zał. Nr 1 do " Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert "), że Oferent
zapoznał się ze "Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert " i projektem umowy, i nie
zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Ponadto Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów :
a. aktualna kopia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą*/
kopia wpisu do rejestru specjalistycznych indywidualnych praktyk lekarskich,
b. kopia dokumentu potwierdzającego sposób reprezentowania podmiotu (KRS, umowa
spółki, wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
c. kopia nadania numeru REGON,
d. kopia nadania numeru NIP,
e. kopie dokumentów dotyczących prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanej
specjalizacji,
f. kopia polisy OC lub oświadczenie o przedłożeniu polisy,
KSEROKOPIE DOKUMENTÓW WINNY BYĆ POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ
OSOBY UPRAWNIONE ZGODNIE Z FORMĄ REPREZENTACJI OKREŚLONĄ WE WŁAŚCIWYM
REJESTRZE.
V. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Udzielający Zamówienia będzie się kierował kryterium oceny, za

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierać najniższą cenę.
2. W przypadku równej ceny Udzielający Zamówienia dokona porównania ofert w toku
postępowania oceniając kompleksowość (od 0 do 3 punktów), dostępność ( od 1 do 3
punktów), jakość udzielanych świadczeń ( od 1 do 3 punktów) oraz kwalifikacje personelu ( od
1 do 3 punktów).
3. W toku badania i oceny ofert Udzielający Zamówienia może żądać od Oferenta wyjaśnień.
VI. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w umowie.
Jak w treści projektów umów stanowiących załączniki do " Szczegółowych Warunków Konkursu
Ofert".
VII. Miejsce i termin składania ofert.
 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny

Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6, 58 – 506 Jelenia Góra, w sekretariacie
Szpitala pokój nr 171.
 Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2019 r. o godzinie 15:00
Wszystkie oferty złożone po tym terminie są nieważne i zostaną zwrócone bez otwierania.
VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6, 58 –
506 Jelenia Góra, 22.07.2019 r. o godz 10:00
2. Wyniki Konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Centrum.
3. Komisja Konkursowa zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na stronie
internetowej Zamawiającego.
IX. Pouczenie o środkach odwoławczych.
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego
zamówienie zasad przeprowadzenia konkursu, przysługują środki odwoławcze na zasadach
określonych w pkt 3-8.
2. Środki odwoławcze nie przysługują na:
a. wybór trybu postępowania
b. niedokonanie wyboru świadczeniodawcy
c. unieważnienie konkursu
3. W toku konkursu ofert, do czasu zakończenia konkursu, oferent może złożyć do komisji
konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności
4. Do czasu rozpatrzenia protestu konkurs 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 rozpatrzenie.
7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięcie niezwłocznie zamieszcza się na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
8. W przypadku uwzględnienia protestu, Komisja powtarza zaskarżoną czynność.
9. Oferent biorący udział w konkursie ofert może wnieść do Udzielającego zamówienia, w terminie
7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia
konkursu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zwarcie umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego
rozstrzygnięcia.
X. Zawarcie umowy.
1. Umowa o realizację świadczeń zostanie zawarta po rozstrzygnięciu konkursu.
2. Termin i miejsce podpisania umowy zostanie wskazane Oferentowi przez Zamawiającego.
3. Umowa zostanie zawarta po sprawdzeniu i zatwierdzeniu protokołem przez udzielającego
zamówienie czy przyjmujący zamówienie dopełnił wszystkie dodatkowe wymagania określone
w szczegółowych warunkach

4. Umowa zostanie zawarta na okres nie krótszy niż 3 miesiące z możliwością przedłużenia umowy
aneksem, jednak nie dłużej niż do dnia 31.07.2022r.

