
Białystok, dnia 28.09.2011r.

Udzielający zamówienia:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok
tel: 085 7488500, 501, 503
fax: 085 7488502

REGULAMIN KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

na rzecz:

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. 
Śniadeckiego w Białymstoku

przez:

Podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011, Nr 
112, poz. 654). 



Regulamin Konkursu Ofert wraz z załącznikami zawiera ogółem 19 stron. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa 
jest o:
1) „ustawie" należy rozumieć przez to Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 
2011 r., Nr 112, poz. 654 ),
2) „p.z.p.” należy rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.),
3) „Udzielającym zamówienia" należy rozumieć przez to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
4) „Przyjmującym zamówienie" lub „Oferencie” należy rozumieć przez to oferenta, który bierze udział 
w niniejszym konkursie ofert,
5) sprzęcie, aparacie, urządzeniu – należy rozumieć przez to wyroby medyczne dopuszczone do obrotu i 
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dla których wystawiono deklarację zgodności oraz certyfikat 
CE zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych z póź.zm.

I.   PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych (wykonanie badań oraz opisów badań) w 
zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej udzielanych na miejscu w pracowni CT, 
obejmujące wyszczególnione poniżej procedury medyczne w szacunkowych średniorocznych ilościach:

Lp . Opis badania Tomografia komputerowa Średnia roczna 
jednostkowa liczba 
badań

Cena 
jednostkowa 
brutto

WARTOŚĆ
liczba badań x cena 
brutto

1. badanie głowy – bez środka kontrastowego 8500

2. badanie głowy –  bez i ze środkiem 
kontrastowym (łącznie) 

500

3. badanie wielofazowe głowy ze środkiem 
kontrastowym 

10

4. badanie innej okolicy anatomicznej bez środka 
kontrastowego 

1200

5. badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze 
środkiem kontrastowym (łącznie) 

450

6 . badanie wielofazowe innej okolicy 
anatomicznej 

500

7 . badanie dwóch lub więcej okolic 
anatomicznych bez i ze środkiem 
kontrastowym (łącznie) 

25

8 . angiografia TK, badanie kardiologiczne TK 
(także z podaniem środka kontrastującego) 

600

9 . RAZEM (poz. 1-8): X X

2. Udzielający zamówienia wymaga, aby system do tomografii komputerowej ze skanerem spiralnym 
spełniał następujące wymagania:

2.1. TOMOGRAF     KOMPUTEROWY  

a) min. 16 - rzędowy
b) akwizycyjny
c) submilimetrowy, z najmniejszą warstwą nie większą niż 0,5 mm



d) najkrótszy czas skanu pełnego nie dłuższy niż 0,5 s
e) pojemność cieplna anody większa lub równa 7,5 

2.2. KONSOLA     OPERATORSKA     I     STANOWISKA     PRACY     TOMOGRAFU,     STANOWISKA     DIAGNOSTYCZNE      

a) Dwa stanowiska pracy przy tomografie:
-stanowisko operatorskie
-stanowisko diagnostyczne – z możliwością rekonstrukcji 3D
b) Trzy dodatkowe wydzielone stanowiska diagnostyczne:
-stanowisko 2-monitorowe o parametrach min.: monitory medyczne o przekątnej min. 20”, oprogramowanie 
do oceny obrazów diagnostycznych z MPR, możliwość importu badań z innych nośników, lokalny archiwum 
DICOM
-stanowisko 1-monitorowe o parametrach min.: monitor medyczny o przekątnej min. 20”, oprogramowanie 
do oceny obrazów diagnostycznych z MPR, możliwość importu badań z innych nośników, lokalny archiwum 
DICOM
-stanowisko postprocesingowe 1-monitorowe o parametrach min.: monitor medyczny o przekątnej min. 20”, 
zaawansowane aplikacje kliniczne, oprogramowanie do oceny obrazów diagnostycznych z MPR, 3D, perfuzji, 
automatycznej detekcji guzków płucnych, możliwość importu badań z innych nośników, lokalne archiwum 
DICOM.

2.3. ARCHIWIZACJA     i     DOKUMENTACJA     BADAŃ  

a) Serwer obrazów DICOM udostępniający pliki obrazowe tomografowi komputerowemu, stacji 
diagnostycznej i systemowi teleradiologii,

b) Serwer obrazów DICOM powinien dysponować archiwum o pojemności min 8 TB,
c) Umożliwienie dystrybucji obrazów w formacie DICOM na oddziały w sieci szpitalnej,
d) Umożliwienie dystrybucji wyników badań z systemu RIS na oddziały szpitalne. System RIS nie jest 

przedmiotem konkursu,
e) Trwała archiwizacja badań diagnostycznych w formacie DICOM na nośnikach magnetycznych z 

możliwością przywracania tych badań na serwer obrazowy,
f) Możliwość nagrywania badań i opisów na nośnikach CD/DVD na stacjach diagnostycznych, jak 

również w systemie teleradiologii,
g) Płyty z badaniami obrazowymi mają posiadać oprogramowanie umożliwiające przegląd obrazów 

DICOM,
h) Automat wypalający płyty CD z wynikami badań pacjentów (tylko warstwy powyżej 1mm),
i) Możliwość wypalania płyt DVD z pełnym badaniem pacjenta. Płyty mają posiadać nadruk informujący 

o danych pacjenta, oddziale kierującym i rodzaju badania,
j) System powinien mieć zaimportowane wszystkie dane pacjentów, skierowań, wyników badań i 

obrazów medycznych wykonanych do tej pory na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. J. Śniadeckiego i udostępniać je na oddziały szpitalne.

2.4. KOLONOGRAFIA     

a) Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii

2.5. OPROGRAMOWANIE     NACZYNIOWE     i     INNE     APLIKACJE     KLINICZNE  

a) Automatyczna identyfikacja i izolacja zakontrastowanego naczynia z objętości badanej,
b) Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa 

naczyniowego,
c) Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie 

rzeczywistym,
d) Możliwość w pełni automatycznych pomiarów geometrii naczynia w płaszczyźnie prostopadłej do osi 



naczynia,
e) Oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych,
f) Oprogramowanie Brain Perfusion,
g) Oprogramowanie 3D,
h) Oprogramowanie do automatycznej detekcji guzków płucnych.

2.6. TELERADIOLOGIA     dla     celów     konsultacyjnych  
a) Oprogramowanie umożliwiająca zdalne, bezpieczne przeglądanie i opis rutynowych badań 

tomograficznych (bez rekonstrukcji 3D) i radiografii cyfrowej w postaci pełnych (bezstratnych) plików 
DICOM przesyłanych do ośrodka konsultacyjnego,

b) Przesyłanie badań odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanych zabezpieczeń przed dostępem 
osób trzecich.

2.7. AUTOMATYCZNY     DWUKOMOROWY     WSTRZYKIWACZ     KONTRASTU  

2.8. MOŻLIWOŚĆ     ROZBUDOWY  

a) Opcje kardiologiczne

3. Udzielający zamówienia wymaga, aby przedmiotowe świadczenia zdrowotne były wykonywane z 
wykorzystaniem wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, dla których wystawiono deklarację zgodności oraz certyfikat CE. Wyroby medyczne muszą posiadać 
aktualne atesty i świadectwa, jeżeli takowe wymagane są przez polskie prawo.
4. Udzielający zamówienia wymaga, aby przedmiotowe świadczenia odpowiadały wymogom NFZ i były 
świadczone przez zespół osób w odpowiedniej ilości oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
Udzielający zamówienie określa minimalną liczbę lekarzy ze specjalizacją z radiologii i diagnostyki obrazowej 
na 5, techników elektroradiologii na 6 oraz pielęgniarek na 2. Wspomniany personel medyczny powinien 
udzielać świadczeń medycznych na miejscu w pracowni CT.
5. Udzielający zamówienia wymaga, aby przedmiotowe świadczenia dostępne były codziennie przez 24 
godziny na dobę. W przypadkach, w których dojdzie z różnych uwarunkowań (awaria, konserwacja, remont 
pomieszczeń itp.) do przestoju pracy Pracowni CT przyjmujący zamówienie zapewni we własnym zakresie 
wykonawstwo badań w niezbędnej dla prawidłowej funkcji Szpitala i bezpieczeństwa pacjentów ilości oraz o 
odpowiedniej jakości w innej Pracowni na terenie miasta Białegostoku. Koszt transportu pacjentów na 
badania pokryje Przyjmujący zamówienie w ciągu 30 dni od otrzymania faktury wystawionej przez 
udzielającego zamówienie.
6. Udzielający zamówienie udostępni odpłatnie pomieszczenia i dostęp do ciągów komunikacyjnych i 
sanitariatów w celu zorganizowania świadczenia przedmiotowych usług zgodnie z wymaganiami 
Udzielającego zamówienie (wzór umowy dzierżawy pomieszczeń - Załącznik nr 2).  Do realizacji świadczeń 
zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej jest wymagane uzyskanie zgody 
na dzierżawę powierzchni na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Udzielający zamówienia 
zapewni przeprowadzenie odpowiedniej procedury uzyskania zgody na przedmiotową dzierżawę na rzecz 
podmiotu, który zostanie wyłoniony w drodze postępowania konkursowego. W przypadku braku 
przedmiotowej zgody udzielający zamówienia może odstąpić od zawarcia umowy na świadczenie usług 
zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej TK.
7. Wysokość opłat eksploatacyjnych ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawek naliczanych przez 
dostawców mediów bez konieczności wypowiedzenia umowy i zgodnie z terminem zmiany.
8. Przyjmujący zamówienie na własny koszt dokona adaptacji pomieszczeń udostępnionych przez 
Udzielającego zamówienia dla potrzeb świadczonych usług zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez 
Udzielającego zamówienie. Ponadto na własny koszt dokona wstawienia tomografu komputerowego z 
wyposażeniem, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Regulaminu, jak również pełnego uruchomienia 
tomografu.
9. Przyjmujący zamówienie ma zapewnić w jednostce, o której mowa w pkt. I.6, sieć komputerową z 
oprogramowaniem RIS i PACS oraz podłączenie do sieci szpitalnej z możliwością przeglądu wyników badań 
ze zdjęciami na stanowiskach komputerowych lekarzy w Szpitalu.



10. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej 
przyjmowanych pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz.U. z 2010 r., Nr 252, poz.1697 z póź. zm.). Dokumentacja sprawozdawcza potrzebna dla 
wewnętrznych rozliczeń Udzielającego zamówienia obejmuje następujące informacje: dane osobowe 
pacjenta, rodzaj wykonanego badania, cenę badania, badania i dane lekarza i ośrodka kierującego.  W 
trakcie funkcjonowania umowy dokumentacja może zostać zmieniona w zależności od potrzeb 
Udzielającego zamówienia.
11. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przez okres obowiązywania umowy ubezpieczyć się od 
odpowiedzialności cywilnej w wysokości minimum 46.500,- EURO, zgodnie z rozp. Ministra Finansów z dnia 
23.12.2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego 
zamówienie na świadczenia zdrowotne z póź.zm.
12. Udzielający zamówienia wymaga od Przyjmującego zamówienie przedstawienia w ofercie:
a) stawki za świadczenie zdrowotne wg załącznika nr 3 do Regulaminu,
b) opisu sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie szpitala Udzielającego 

zamówienia,
c) przedstawienia sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w ośrodku zastępczym, o którym 

mowa w punkcie I.5 niniejszego Regulaminu, w tym przedstawienia przez Przyjmującego zamówienia 
odpowiedniego dokumentu (umowa, promesa umowy, itp.) uwiarygodniającego sposób odnośnej 
organizacji,

d) wykazu sprzętu i aparatury, na którym będzie świadczona usługa wraz z szacunkowym jej kosztem,
e) opisu parametrów (dane techniczne) w/w sprzętu i aparatury,
f) informacji na temat roku produkcji proponowanego sprzętu i aparatury,
g) opisu systemu informatycznego i sprzętu komputerowego,
h) opisu przygotowania personelu medycznego, o którym mowa w pkt. I.4., wraz z załączeniem 

odpowiednich dyplomów ukończenia szkół, zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu oraz ukończeniu 
specjalizacji,  w tym przedstawienia odpowiedniego ośrodka konsultacyjnego. Udzielający zamówienia 
wymaga oświadczenia, iż ośrodek konsultacyjny spełnia wymagania umieszczone w punkcie I.2.6. oraz 
I.4.

13. Udzielający zamówienia zapewni asystę anestezjologiczną przy wykonywaniu usług na rzecz pacjentów, 
podmiotów skierowanych przez Udzielającego zamówienie, przy których taka asysta jest wymagana.

14. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zainstalowania   tomografu komputerowego w terminie do 
4 tygodni od daty podpisania odnośnej umowy z Udzielającym zamówienia. W okresie adaptacji 
pomieszczeń oraz przygotowania tomografu do działania, Przyjmujący zamówienie będzie świadczyć 
usługi w innej pracowni zgodnie z pkt. I.5 Regulaminu.

15. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zawarcia stałej umowy serwisowej dotyczącej nadzoru nad 
tomografem komputerowym z autoryzowanym serwisem producenta aparatu, przy czym serwis ten 
powinien mieć swoją filię na terenie Białegostoku i być dostępny 24 godz/dobę przy czasie reakcji do 2 
godzin 

16. Istotne warunki przyszłych umów znajdują się w projektach umów w załącznikach nr 1 i 2.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.     Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych wynikających z oferty zostanie zawarta na okres od 
29.10.2011r. do 28.10.2013r.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapewnić wykonanie testów akceptacyjnych, uzyskanie 
odpowiednich zezwoleń wymaganych przepisami prawa umożliwiające rozpoczęcie świadczenia 
przedmiotowych usług w sposób kompleksowy  w terminie 4 tygodni od daty podpisania odnośnej umowy z 
udzielającym zamówienia, nie później niż w momencie rozpoczęcia świadczenia przedmiotowych usług.
3. Niedotrzymanie terminu przez Przyjmującego zamówienie w zakresie terminów uruchomienia bądź 
terminu udzielenia świadczeń zdrowotnych skutkuje potrąceniem z zabezpieczenia umowy kwoty 1% za 
każdy dzień zwłoki.



III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przyjmujący zamówienie przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym 
Regulaminie.
2. Przyjmującym zamówienie może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
unieważnienie wszystkich ofert złożonych przez tego Przyjmującego zamówienie.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Oferty cząstkowe nie biorą udziału w postępowaniu.
4. Przyjmujący zamówienie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Przyjmujący zamówienie przedstawia ofertę cenową na formularzu oferty – Załącznik nr 3. Oferent 
określi cenę brutto poszczególnych świadczeń zdrowotnych oraz roczną wartość łączną dla wszystkich 
świadczeń (kolumna „WARTOŚĆ liczba x cena brutto”; wiersz „RAZEM (poz. 1-8 )”). 
6. Ceny oraz wartość łączna swiadczeń musi być wyrażona w złotych polskich.
7. Oferta, pod rygorem jej unieważnienia, musi być napisana w języku polskim, czytelnym pismem 
ręcznym, na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
na zewnątrz. Oferta i wszelkie inne dokumenty złożone w językach obcych, mają być przetłumaczone przez 
tłumacza.
8. Wszystkie strony z oferty powinny być ponumerowane, a miejsca, w których oferent naniósł zmiany, 
parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę
9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach (prosimy o dołączenie 
dokumentów w kolejności określonej w pkt. IV.2 niniejszego Regulaminu) należy umieścić w wewnętrznej i 
zewnętrznej zapieczętowanej kopercie. Kopertę wewnętrzną należy opatrzyć danymi oferenta, a zewnętrzną 
zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii   komputerowej.   Ilość   stron …………    
Nie   otwierać   przed   dniem ………………………………
10. Oferta, aby została uznana za ważną, winna zawierać:

a. wypełniony formularz cenowy oferty na załączonym druku lub ściśle wg jego wzoru (Załącznik nr 3),
b. wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt. IV.2 niniejszego Regulaminu,
c. wskazanie liczby, stażu pracy, kwalifikacji zawodowych, osób udzielających świadczeń będących 

przedmiotem konkursu. Informacje te muszą być podane zarówno wobec personelu 
przewidywanego do pracy na miejscu w Szpitalu, jak i w ośrodku konsultacyjnym.

d. Wskazanie autoryzowanego serwisu tomografu oraz umowy z serwisem wg wymagań określonych w 
pkt. I.15  

11. Wymagane jest uwierzytelnienie kopii dokumentacji przez organ wydający dokument, osobę zaufania 
publicznego (notariusz, radca prawny, adwokat) wraz z datą uwierzytelnienia lub poświadczenie za zgodność 
z oryginałem przez osobę upoważnioną do sporządzenia oferty.
12. Wszystkie dokumenty muszą posiadać atrybut aktualności. Za termin aktualności dokumentów 
przyjmuje się:
a) wystawienie dokumentu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w 
odniesieniu do odpisu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Krajowego Rejestru Karnego,
b) wystawienie dokumentu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w 
odniesieniu do zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych,

IV. WYMAGANIA WSTĘPNE STAWIANE OFERENTOM

1. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci spełniający następujące warunki:

a) są podmiotami określonymi w, art. 4 ust.1 ustawy,
b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,



c) nie znajdują się w stanie likwidacji lub nie ogłoszono wobec nich upadłości,
d) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
f) złożą wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt. IV.2. Regulaminu.

2. Dokumenty, które należy dostarczyć celem potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

a) wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w 
zakresie objętym zamówieniem,
b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, lub inny dokument stwierdzający uprawnienia do prowadzenia 
przedmiotowej działalności,
c) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w płaceniu 
składek na ubezpieczenie społeczne,
d) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy p.z.p,
f) w celu zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania umowy Udzielający zamówienia żąda 
złożenia zabezpieczenia na kwotę co najmniej 150 tys. zł w jednej z niżej podanych form:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
g) Udzielający zamówienia żąda od oferentów wniesienia wadium w formach dopuszczonych przez ustawę 
p.z.p. o wartości co najmniej 500 tys. zł. Odnośnie wadium i zabezpieczenia mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z póź.zm., z wyłączeniem wysokości wadium i 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Wadium należy wnieść nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
2) Zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania umowy należy wnieść po ogłoszeniu 
wyników, lecz nie później niż przed podpisaniem umowy będącej przedmiotem konkursu.
3) Rachunek bankowy dla wniesienia wadium w pieniądzu:

ING Bank Ślaski
nr rachunku 36 1050 1823 1000 0022 1439 2744
Tytuł na przelewie: „Wadium - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie 
badań diagnostycznych tomografii komputerowej”.

h) oświadczenie Przyjmującego zamówienia o spełnieniu wymagania określonego w punkcie I.4. niniejszego 
Regulaminu, wraz z dokumentami personelu medycznego (lekarze, technicy, pielęgniarki),
i)  dokument  potwierdzający  spełnienie  wymagania  określonego  w  punkcie  I.5 niniejszego   Regulaminu 
–   umowa,   umowa   przedwstępna   lub   inny   dokument potwierdzający możliwość udzielania świadczeń 
w innej pracowni znajdującej się na terenie miasta Białegostoku,
j) opis koncepcji świadczenia usług zdrowotnych zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie I.12 
niniejszego Regulaminu,
k) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w punkcie I.14,
l)  dokumenty dotyczące autoryzowanego serwisu określone w pkt. I.15 oraz III.10.d. 

Obowiązkiem oferentów jest dostarczenie kompletu dokumentacji. Spełnienie w/w wymogu stanowi 
dopuszczenie do oceny oferty wg załącznika nr 3.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

Kryterium oceny punktowej:



1. Wartość brutto rocznych świadczeń zdrowotnych zgodnie z ilościami podanymi przez Udzielającego 
zamówienia w pozycji: „RAZEM (poz. 1-8)” w Załączniku nr 3 – 100%.

VI.        SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 06.10.2011r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego 
zamówienia – pokój nr 12 , ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, Białystok.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2011 r. o godz. 10:30 pok. nr 16 na posiedzeniu 
Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Dyrektora Szpitala w siedzibie Administracji Szpitala przy 
ulicy M.Skłodowskiej-Curie 26, Białystok.
2. Komisja Konkursowa ogłosi rozstrzygnięcie konkursu w dniu 12.10.2011r. o godzinie 11:00 w pokoju nr 
16 w siedzibie Administracji Szpitala przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 26, Białystok.
3. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala.
4. W toku postępowania konkursowego, jednak przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do 
Komisji Konkursowej umotywowaną skargę na przebieg konkursu. Komisja Konkursowa rozpatruje skargę w 
ciągu 3 dni od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu.
5. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
a) oznaczenie miejsca i czasu Konkursu oraz otwarcia ofert,
b) wskazanie zarządzenia Dyrektora Szpitala powołującego Komisję Konkursową
c) skład Komisji Konkursowej,
d) liczba zgłoszonych ofert,
e) wskazanie ofert spełniających warunki Konkursu,
f) wskazanie ofert nie spełniających warunków Konkursu lub zgłoszonych po terminie -wraz z 
uzasadnieniem,
g) wyjaśnienia i oświadczenia oferentów,
h) wskazanie najkorzystniejszej dla Udzielającego zamówienia oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie 
została przyjęta - wraz z uzasadnieniem,
i) ewentualne odrębne stanowiska członków Komisji, wzmiankę o odczytaniu protokołu i jego 
zaakceptowaniu przez członków Komisji, podpisy członków Komisji i sekretarza,
j) Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na 
piśmie.

XI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Udzielający zamówienia zawrze umowę z oferentem, którego oferta odpowiada warunkom formalnym 
oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium, jakim jest cena.
2. Udzielający zamówienia ma prawo unieważnić Konkurs podając uzasadnienie, w tym z powodu zbyt 
wysokiej ceny przedstawionych ofert.

Załączniki:
Załącznik nr 1 projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych TK,
Załącznik nr 2 –  projekt umowy dzierżawy pomieszczeń niezbędnych do udzielania świadczeń zgodnie z 
umową na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych TK,
Załącznik nr 3- formularz cenowy oferty.


