Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg
tel. 55 230–41–56 , fax. 55 239–45-77
http://www.szpitalmiejski.elblag.pl

Konkurs ofert na usługę opisywania badań RTG i TK w systemie teleradiologii

Elbląg, dnia 04.06.2021 r.
Zatwierdzam:
Z-ca Dyrektora
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Jacek Wójcik

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT
KONKURS OFERT
na usługę opisywania badań RTG i TK w systemie teleradiologii
dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Postępowanie prowadzone jest w trybie Konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późń. zm.)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OGŁASZAJĄCY KONKURS / NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, zwany dalej „Zamawiający”,
Adres Zamawiającego: ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg
REGON: 281098840
NIP : 578-310-44-67
Tel. 55 230-41-56
E-mail: sekretariat.ess@elblag.com.pl
Godziny pracy Zamawiającego: od 7.00 do 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem w Trybie Konkursu Ofert, w tym
wszelkie zapytania, oświadczenia, informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej
wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

II.

OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIA

/

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

PRZEDMIOTU

Usługę opisywania badań RTG i TK w systemie teleradiologii dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Wymogi dla usługi:
1. stały 24 godzinny dyżur teleradiologiczny pełniony przez lekarza specjalistę radiologa we wszystkie dni
tygodnia, przez cały rok
2. opis badań RTG i TK w trybie bardzo pilnym (CITO-CITO) do 2 godzin od przesłania badania na serwer
wykonawcy
3. opis badań RTG i TK w trybie pilnym (CITO) do 12 godzin od przesłania badania na serwer wykonawcy
4. opis badań RTG i TK w trybie planowym w ciągu 24 godzin od przesłania badania na serwer wykonawcy
Szacunkowa ilość dziennie wykonywanych badań to ok. 4 zdjęć RTG klasycznych oraz 2 badania TK.
Szpital posiada łącze teleinformatyczne o przepustowości 4/4 Mb oraz system informatyczny RIS/PACS firmy Alteris,
z którym należy się zintegrować (automatyczne przesłanie wyniku/opisu badania do systemu, zmiana statusu
badania). Ewentualne koszty związane z integracją będzie ponosił Wykonawca.
Oczekujemy podania ceny brutto za 1 opis badania RTG i TK wykonanego w trybie bardzo pilnym, pilnym i planowym
oraz miesięczną opłatę za utrzymanie systemu w gotowości.
III.

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
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IV.

1.
2.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI

Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub pocztą e-mail.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Roman Rybarczyk - Dział Informatyki, tel. 55 239-44-97, it.ess@elblag.com.pl
V.

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUGI

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty, które:
a)

b)
VI.
1.
2.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :

Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.
Wykonawca do oferty winien dołączyć:
1) Wypełniony Druk oferty (Załącznik nr 1).
2) Wypełniony Formularz cenowy (załącznik nr 2).
3) Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 3).
4) Oświadczenie Oferenta o posiadaniu doświadczenia w realizacji usług teleradiologii objętych ofertą
(załącznik nr 4).
5) Wykaz personelu wykonującego usługi wraz z numerami prawa wykonywania zawodu i posiadaną
specjalizacją.
6) Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Oferenta. Kopie w/w
dokumentów, należy poświadczyć „ za zgodność z oryginałem” przez Oferenta.
7) Wydruk z krajowego Rejestru Sądowego lub z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wydruk z rejestru Podmiotów wykonujących działalność Leczniczą w przypadku Oferenta
dysponującego odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych.
8) Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
9) projekty umów o wykonywanie opisów badań radiologicznych i przekazywanie ich w drodze transmisji
danych oraz projekt umowy o powierzenie przetwarzania danych zawartych na podstawie art. 31 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
VII.

1.

posiadają udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie opisywania badań RTG i TK,
przez co najmniej okres jednego roku do terminu ogłoszenia konkursu, potwierdzone na podstawie
oświadczenia Oferenta,
posiadają personel lekarski ze specjalizacją w zakresie radiodiagnostyki oraz doświadczenia w
wykonywaniu i opisywaniu w/w badań potwierdzone oświadczeniem Oferenta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w Sekretaracie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego
35, nie później niż do dnia 14.06.2021r. do godz. 1000.
Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie
treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
OFERTA w sprawie konkursu ofert
na usługę opisywania badań RTG i TK w systemie teleradiologii
dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej
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2.

W przypadku przesłania oferty pocztą, decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiajacego.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie w dniu 14.06.2021 r. o godz. 1030, Sala konferencyjna,
I p., ul. Komeńskiego 35 w Elblągu.
4. Przy otwarciu ofert mogą być obecne osoby reprezentujące Wykonawców.
5. Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Wykonawcy przekazują pocztą e-mail
na adres bobrycka@szpitalmiejski.elblag.pl
6. Adres strony internetowej na której Zamawiający udostępnia materiał dotyczące zapytania ofertowego:
http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl/
7. Kompletną ofertę w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami tj.:
1) Wypełniony Druk oferty (Załącznik nr 1).
2) Wypełniony Formularz cenowy (załącznik nr 2).
3) Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 3).
4) Oświadczenie Oferenta o posiadaniu doświadczenia w realizacji usług teleradiologii objętych ofertą
(załącznik nr 4).
5) Wykaz personelu wykonującego usługi wraz z numerami prawa wykonywania zawodu i posiadaną
specjalizacją.
6) Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Oferenta. Kopie w/w
dokumentów, należy poświadczyć „ za zgodność z oryginałem” przez Oferenta.
7) Wydruk z krajowego Rejestru Sądowego lub z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wydruk z rejestru Podmiotów wykonujących działalność Leczniczą w przypadku Oferenta
dysponującego odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych.
8) Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
9) projekty umów o wykonywanie opisów badań radiologicznych i przekazywanie ich w drodze transmisji
danych oraz projekt umowy o powierzenie przetwarzania danych zawartych na podstawie art. 31 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
8. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
9. Wszystkie dokumenty w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
11. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę.
12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
13. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
14. Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
15. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie
16. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby podpisujące
ofertę, opieczętowane oraz opatrzone datą zmiany.
Uwaga! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np.Spółka cywilna, Konsorcjum) winni
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i takie pełnomocnictwo szczególne
należy dołączyć do oferty
VIII.

ZWIĄZANIE OFERTĄ

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
IX.

TERMI PŁATNOŚCI
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Termin płatności: 60 dni licząc od dnia wykonania usługi za dany miesiąc i wystawienia faktury VAT. Za dzień
wykonania usługi uważa się każdy ostatni dzień miesiąca.
X.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Odrzuca się ofertę:
1. Złożoną przez Oferenta po terminie.
2. Zawierającą nieprawidłowe informacje.
3. Jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych przez Dyrektora Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu określonych w Konkursie Ofert.
XI.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.
2.
3.
4.

Cena jednostkowa netto winna być zgodna z taką jaka będzie widniała na fakturze.
Ceną podlegającą ocenie jest CENA BRUTTO; do wartości netto należy dodać wartość podatku VAT.
Wartość nalezy wpisac do formularza cenowego - Załącznik nr 2.
Cena jednostkowa badania winna być zgodna z taką jaka będzie widniała na fakturze, obejmująca wszelkie
koszty realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględniać rabaty, upusty i marże.
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN).
XII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY

1.
Nr kryterium
1.

Nazwa kryterium
Suma wszystkich zaoferowanych
w Załączniku nr 2 cen
jednostkowych brutto

Waga kryterium %

Maksymalna ilość punktów

100

100

2.
Sposób obliczania wartości punktowej:
Kryterium – Suma wszystkich zaoferowanych w Załączniku nr 2 cen jednostkowych brutto - oceniane
będzie jak niżej:
C= Cmin x 100 : Co
gdzie:
C
– wartość punktowa kryterium ceny
Cmin
– najniższa cena ze złożonych ofert
100
– maksymalna wartość punktowa możliwa do uzyskania w kryterium cena
Co
– cena ocenianej oferty
Punkty liczone będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Zamawiający wybierze z pośród otrzymanych ofert, tą która będzie najkorzystniejsza pod względem
ekonomicznym dla Zamawiającego.
4. Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy.
XIII.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi na piśmie Oferentów, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) oferentach, których oferty zostały odrzucone,
c) oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,
2. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.
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3. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na
stronie internetowej.
XIV.

ZASTRZEŻENIA OGŁASZAJĄCEGO KONKURS

1. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do: zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert
bez rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny.
2. Ogłaszający konkurs odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) zawierającą nieprawdziwe informacje;
3) jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki
zdrowotnej;
4) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną;
7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz
warunków określonych w dokumentacji konkursowej;
8) złożoną przez oferenta, z którym została rozwiązana przez Ogłaszającego konkurs umowa o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn
leżących po stronie świadczeniodawcy.
3. W przypadku gdy oferta zawiera braki, o których mowa w części XII.2, ofertę można odrzucić.
4. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki
formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia
oferty.
5. Ogłaszający konkurs unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, gdy:
1) nie wpłynęła żadna oferta;
2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem XIV.6.;
3) odrzucono wszystkie oferty;
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Ogłaszający konkurs przeznaczył na finansowanie
świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;
5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie
leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
6. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę
ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie
wpłynie więcej ofert.
7. Ocena ofert dokonana będzie zgodnie z art. 148 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r
8. Zamawiający nie przewiduje spotkań z Wykonawcami przed terminem składania ofert.
9. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
10. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięciu terminu składania ofert
i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
XV.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Ogłaszającego konkurs zasad
przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują
środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
XVI.

KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAMAWIAJĄCYCH W CELU
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ
ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:















administratorem Państwa danych jest Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82300 Elbląg;
inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu jest Pan Waldemar
Adamowicz, tel. (od godz. 13:30) 55 239 44 49, e-mail: abi-ess@softel.com.pl ;
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opisywania badań RTG i TK w
systemie teleradiologii prowadzonym bez stosowania ustawy do wartości 130 000 zł netto;
odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
posiadacie Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
XVII.
-

ZASTRZEŻENIA

Zamawiający nie przewiduje spotkań z Wykonawcami przed terminem składania ofert.
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub oferty złożone zostaną odrzucone, lub pojawi się błąd,
który uniemożliwi podpisanie ważnej umowy wówczas Zamawiający unieważni postępowanie.
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięciu terminu składania
ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.
Oferent może w toku postepowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji
konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą
komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
2

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg
tel. 55 230–41–56 , fax. 55 239–45-77
http://www.szpitalmiejski.elblag.pl

Konkurs ofert na usługę opisywania badań RTG i TK w systemie teleradiologii
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