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Kraków, dnia 22.02.2011 r. 
 

Specyfikacja zamówienia  
do konkursu ofert na świadczenie usług medycznych w ramach dyŜurów przez 
techników elektroradiologów w Dziale Diagnostyki Obrazowej i Endoskopowej 

 Szpitala Specjalistycznego  im. Stefana śeromskiego Samodzielnego Publicznego 
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie 

31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66 
 

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 ze 
zmianami- dalej ustawa o zoz), Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. 
U. Nr 93, poz. 592 – dalej Rozporządzenie) oraz wewnętrzne przepisy Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego SP ZOZ w Krakowie. 

 
I.  PRZEDMIOT KONKURSU 

 
1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych w ramach dyŜurów przez 

techników elektroradiologów w następujących komórkach organizacyjnych Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego SP ZOZ w Krakowie: Dział Diagnostyki 
Obrazowej i Endoskopowej oraz inne medyczne komórki organizacyjne Szpitala w ramach 
kontraktu Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 

2. Przez dyŜur rozumie się zabezpieczenie pracy ww. komórek organizacyjnych Szpitala 
(pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń na terenie Szpitala oraz udzielanie 
koniecznych świadczeń) w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. od 18.00 
do 8.00, soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 8.00 do 8.00 dnia 
następnego. 
 

3. Przez Kierownika właściwej medycznej komórki organizacyjnej Szpitala rozumie się 
osobę, która zgodnie ze Statutem Szpitala ponosi odpowiedzialność za działalność 
komórki organizacyjnej, w której realizowane będą dyŜury. 
 

4. Wymagania, co do osób udzielających świadczeń zdrowotnych.  
Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu mogą udzielać osoby, które: 
− ukończyły (minimum) studium techników elektroradiologii; 
− posiadają umiejętność wykonywania zdjęć na aparaturze cyfrowej w pracowni rtg oraz 

cyfrowym tomografie komputerowym – wielorzędowym w pracowni tomografii 
komputerowej; 

− posiadają certyfikat ochrony radiologicznej pacjenta. 
Kwalifikacje osób udzielających świadczeń zdrowotnych muszą być co najmniej zgodne ze 
standardami Narodowego Funduszu Zdrowia.  
 
5. Szczegółowe warunki dotyczące organizacji świadczeń zdrowotnych stanowiących 

przedmiot konkursu (minimalna liczba osób konieczna do zabezpieczenia dyŜurów, liczba 
dyŜurów, czas trwania dyŜurów, ilość osób na dyŜurze) określa załącznik nr 1 do 
specyfikacji zamówienia. 
 



 2

6. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na czas 
oznaczony od dnia 01.04.2011r. do dnia 31.03.2014 r. 
 

7. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych planuje się na dzień 01.04.2011 r. 
 

8. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych przede wszystkim osobom z terenu Województwa 
Małopolskiego. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do 
świadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z obszaru działania Szpitala wynosi 
360 000 osób. 
 

II.  WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIA Ć OFERENT I OFERTA. 
 

1. W konkursie mogą brać udział: 
1) niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy o zoz), 
2) osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, które 
dysponują lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającym 
wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej oraz spełniają warunki 
określone w przepisach o działalności gospodarczej (art. 35 ust.1 pkt 3 ustawy o zoz). 
 

2. Wybrany oferent podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej 
za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia 
zdrowotne (Dz. U. Nr 283, poz. 2825). 
 

3. Oferta powinna zawierać: 
1) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu, treścią ogłoszenia, 

treścią specyfikacji oraz wzorem umowy. 
2) Dane o oferencie: 

a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej z podaniem numeru wpisu do rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej, 

b) imię i nazwisko, numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu 
dokonującego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
właściwy Urząd Gminy w przypadku osoby legitymującej się nabyciem fachowych 
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w 
określonej dziedzinie medycyny. 

3) Wymagane dokumenty: 
a) w przypadku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej: 
 aktualny wypis z rejestru wojewody lub ministra zdrowia; 
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzające status prawny podmiotu załoŜycielskiego 
b) w przypadku osoby legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania  świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej 
dziedzinie medycyny – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej.  

4) Do oferty naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe  ich 
kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) tj. dyplom ukończenia studium 
techników elektroradiologii, potwierdzenie posiadanie umiejętności wykonywania zdjęć 
na aparaturze cyfrowej-(referencje), certyfikat ochrony radiologicznej pacjenta. W 
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przypadku niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, do oferty naleŜy dołączyć 
dodatkowo oświadczenia wykazywanych osób zawierające zgodę na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

5) Określenie warunków lokalowych, wyposaŜenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz 
środki transportu i łączności (obowiązkowe w stosunku do oferentów posiadających 
status niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, fakultatywne w stosunku do 
oferentów – osób fizycznych). 

6) Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób, które udzielać będą świadczeń 
zdrowotnych.  

7) Kopie polisy ubezpieczeniowej, promesę zawarcia umowy ubezpieczenia lub 
oświadczenie oferenta zawierające zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  
23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 
283, poz. 2825). 

8) Określenie proponowanej kwoty naleŜności za udzielenie świadczeń zdrowotnych 
będących przedmiotem konkursu. 

9) Proponowany czas trwania umowy. 
 

4. Ofertę naleŜy sporządzić zgodnie z wszystkimi wymogami niniejszej specyfikacji 
i zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 
lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. 
U. Nr 93,  poz. 592). 

 
5. Oferty naleŜy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

specyfikacji. Oferta pod rygorem niewaŜności powinna zostać podpisana przez osobę 
upowaŜnioną do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oraz załączniki do oferty 
muszą być przez tę osobę zaparafowane, natomiast dołączone do oferty kopie dokumentów 
muszą być uwierzytelnione urzędowo, notarialnie lub przez osobę upowaŜnioną do 
reprezentowania Oferenta. 

 
III.  KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT. 

 
1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty lub najkorzystniejszych 

ofert w oparciu o następujące kryteria. 
 Świadczenia zdrowotne w ramach dyŜurów medycznych: 
 Cena  - 100%, 
 
2. Punktacja dla kryterium cena dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do 

najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w konkursie: 
 

Punktacja dla kryterium „cena” wyliczana będzie według wzoru: 
WC = C min./ Cof. x R x 100 
 

WC - ilość punktów za cenę 
C min. – cena najniŜsza  
Cof. – cena oferowana  
R – ranga kryterium (100 %) 
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3. Zastrzega się, iŜ oferta zostanie odrzucona, jeŜeli proponowana przez Oferenta cena 
przekroczy kwotę środków pienięŜnych przeznaczonych przez Szpital na finansowanie 
zamówienia, a takŜe w przypadku gdy Komisja Konkursowa uzna, Ŝe oferta (oferty) 
obejmuje nie odpowiadający organizatorowi układ kwalifikacji zawodowych osób 
udzielających świadczeń zdrowotnych. 
 

IV.  WARUNKI PŁATNO ŚCI 
 

1. NaleŜności za wykonanie zamówienia wypłacane będą Przyjmującemu zamówienie po 
zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawianych przez Przyjmującego 
zamówienie faktur VAT/ rachunków. 

2. Fakturę VAT/ rachunek za miesiąc, za który mają zostać wypłacone naleŜności 
Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie doręczyć Szpitalowi najpóźniej do 2-go 
powszedniego dnia następnego miesiąca.  

3. Podstawą uznania faktury VAT/rachunku będzie potwierdzenie wykonania zamówienia 
przez koordynatora wyznaczonego przez Szpital. Wypłata naleŜności nastąpi w terminie 
14 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT/rachunku na 
konto bankowe wskazane przez Przyjmującego zamówienie. 
 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferty w formie pisemnej w zaklejonych odpowiednio opisanych kopertach naleŜy złoŜyć 
w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego SP ZOZ w Krakowie w 
Budynku Administracji os. Młodości 10 pokój nr 101. 

2. O terminie złoŜenia oferty decyduje data doręczenia oferty do Kancelarii Szpitala. Oferty 
złoŜone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

3. Oferty na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyŜurów opisane 
„Konkurs ofert – dy Ŝury techników elektroradiologów w Dziale Diagnostyki 
Obrazowej i Endoskopowej” naleŜy złoŜyć najpóźniej do dnia 15.03.2011r.  
do godziny 10.00. 
 

VI.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 15.03.2011r. o godzinie 11.00. 
2. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Głównym Szpitala – w Gabinecie Z-cy 

Dyrektora  ds Lecznictwa - pok. nr 2. 
3. Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności wszystkich przybyłych oferentów, którzy 

będą mogli uczestniczyć w części jawnej konkursu i w razie potrzeby składać konieczne 
oświadczenia i wyjaśnienia. 

 
VII. TRYB I ZAKRES PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ  

 
1. Konkurs przeprowadza się za pośrednictwem Komisji Konkursowej powołanej przez 

Dyrektora Szpitala. 
2. Komisja Konkursowa, dokona następujących czynności: 

1) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz ogłoszenie liczby otrzymanych 
ofert, 

2) otwarcie kopert z ofertami, 
3) ustalenie, które z ofert spełniają warunki określone w części II Specyfikacji lub 

złoŜonych po wyznaczonym terminie, 
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4) odrzucenie ofert nie spełniających warunków określonych w części II Specyfikacji lub 
złoŜonych po wyznaczonym terminie, 

5) ogłoszenie, które oferty spełniają warunki określone w części II Specyfikacji, a które 
zostały odrzucone, 

6) przyjęcie do protokołu wyjaśnień i oświadczeń złoŜonych przez Oferentów, 
7) wybranie oferty lub ofert najkorzystniejszych albo nie przyjęcie Ŝadnej z ofert. 

3. Komisja Konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi 
Oferentów.  

4. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału Oferentów,  
 z wyjątkiem czynności określonych w ust. 2 pkt 1, 2 i 5. 

5. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać : 
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,  
2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz przedstawiciela samorządu  

zawodu medycznego, jeŜeli uczestniczy w pracach Komisji, 
3) wskazanie liczby zgłoszonych ofert, 
4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w części II Specyfikacji, 
5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w części II Specyfikacji 

lub zgłoszonych po terminie (wraz z uzasadnieniem), 
6) wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów, 
7) wskazanie oferty lub ofert najkorzystniejszych dla Szpitala albo stwierdzenie, iŜ Ŝadna z 

ofert nie została przyjęta (wraz z uzasadnieniem), 
8) ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji Konkursowej lub przedstawiciela 

samorządu zawodu medycznego, jeŜeli uczestniczy w pracach Komisji. 
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składania 

ofert. 
7. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu  

i jego wyniku na piśmie. 
8. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

 
 

VIII.  ZAWARCIE UMOWY 
  

1. Dyrektor Szpitala zawiera umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 
zgodną z wybraną lub wybranymi przez Komisję Konkursową ofertami w terminie 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Projekt umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne stanowi załącznik  
nr 3 do niniejszej specyfikacji zamówienia.  

3. JeŜeli Oferent, którego oferta została przyjęta zrezygnuje z zawarcia umowy, zobowiązany 
będzie do naprawienia Szpitalowi wyrządzonej tym szkody. 
 

IX.  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. Konkurs umarza się jeŜeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyborem 
oferty. 

2. W razie gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, 
Dyrektor Szpitala moŜe przyjąć tę ofertę, jeŜeli Komisja Konkursowa stwierdzi, Ŝe spełnia 
ona wymagania określone w części II Specyfikacji. 

3. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania  
i otwarcia ofert bez podawania przyczyn. 

4. Tryb składania skarg oraz protestów określają przepisy Rozporządzenia. 
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5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy 
Rozporządzenia. 
 
 

 
        Zatwierdzam: 


