
Kraków, dnia 15.12.2011 r.

Specyfikacja warunków zamówienia 
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych oraz usług transportu sanitarnego 
w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy art. 26 i 27 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest:
 wykonywanie badań patomorfologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (zwanego dalej „Udzielającym zamówienia” 
lub  „Szpitalem”),  w ramach  kontraktu  Szpitala  z  Narodowym Funduszem Zdrowia,  w 
zakresie:
− wykonywanie badań histopatologicznych,
− wykonywanie badań cytologicznych,
− wykonanie jednego barwienia dodatkowego,
− wykonywanie badań IHC,
− wykonanie sekcji zwłok;
 odbieranie  zwłok  osób  zmarłych  w  Szpitalu  z  pomieszczeń  „pro  mortem”, 
wewnętrzny transport i przechowywanie zwłok w chłodni, przedstawianie do identyfikacji 
oraz wydawanie zwłok osobom uprawnionym do pochowania zwłok;
 świadczenie  usług  transportu  sanitarnego  w zakresie  transportu  zwłok  do  Zakładu 
Medycyny Sądowej, w razie wystąpienia takiej konieczności.

Osoby  udzielające  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  wykonywania  badań 
patomorfologicznych  muszą  posiadać  II  stopień  specjalizacji  w  zakresie  patomorfologii 
oraz  wykazać  się  minimum  pięcioletnim  stażem  pracy.

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI 
WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH STANOWIĄCYCH 

PRZEDMIOT KONKURSU

A. Warunki wykonywania świadczeń zdrowotnych.

 Szacunkowa liczba badań patomorfologicznych:
1) badania histopatologiczne 1200 badań/miesiąc,
2) badania cytologiczne 30 badań/miesiąc,
3) jedno barwienie dodatkowe 10 badań/miesiąc,
4) badania IHC 5 badań/miesiąc,
5) sekcja zwłok 5 badań /miesiąc.
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Warunki wykonywania badań patomorfologicznych:
− badania  histopatologiczne,  IHC oraz  cytologiczne  wykonywane  będą  w dni  robocze 

w godz.  7:00 – 14:35,  na podstawie  zlecenia,  które zawierać będzie zakres  badania 
określony  przez  lekarza  prowadzącego  oraz  zostanie  zatwierdzone  przez  Lekarza 
Kierującego Oddziałem Szpitala,

− materiały  do  badań  przygotowuje  Udzielający  zamówienia  i  przekazuje  je 
Przyjmującemu zamówienie. Koszty transportu pokrywa Przyjmujący zamówienie,

− w przypadku badań śródoperacyjnych zakres badań określi operujący,
− czas  wykonania  badania  śródoperacyjnego  –  20  minut  od  momentu  przekazania

materiału Przyjmującemu zamówienie,
− czas wykonania sekcji zwłok – do 24 godzin za wyjątkiem sobót i dni świątecznych,

 Odbiór zwłok osób zmarłych w Szpitalu z pomieszczeń „pro mortem” po upływie 2 
godzin  od  czasu  zgonu,  wskazanego  w  dokumentacji  medycznej,  i  wewnętrzny 
transport zwłok do chłodni wykonywany będzie przez Przyjmującego zamówienie. 

Szacunkowa liczba zgonów w Szpitalu – 90 zgonów/miesiąc.

Przyjmujący zamówienie  będzie  przechowywał  bezpłatnie zwłoki  w chłodni  do czasu ich 
odbioru przez osobę uprawnioną do pochowania zwłok w przypadku, gdy pochowanie zwłok 
jest organizowane przez Udzielającego zamówienia lub przez MOPS.

Przyjmujący zamówienie  będzie  przechowywał  zwłoki  do  czasu  ich  odbioru  przez  osobę 
uprawnioną do pochowania zwłok przedstawiał zwłoki do identyfikacji osobie uprawnionej 
do pochowania zwłok w obecności przedstawiciela Udzielającego zamówienia. Identyfikacja 
będzie dokonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00.

 Przyjmujący  zamówienie  będzie  świadczył  usługi  transportu  sanitarnego  w  zakresie 
transportu zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej, w razie wystąpienia takiej konieczności. 
Szacunkowa liczba przewozów zwłok w ramach transportu sanitarnego: 20 przewozów/rok.

Przyjmujący  zamówienie  będzie  prowadził  dokumentację  medyczną  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe warunki  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  będą  zawarte  w umowie,  której 
projekt stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji. 
Akceptacja projektu umowy jest warunkiem udziału w niniejszym konkursie.
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony czterech lat 
od dnia od dnia zawarcia umowy.
Planowany termin rozpoczęcia wykonywania umowy: 01.01.2012 r., przy czym Udzielający 
zamówienia dopuszcza możliwość określenia innej daty z uzasadnionych przyczyn.
 
B. Zasady korzystania z pomieszczeń Udzielającego zamówienia

W celu umożliwienia wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia Szpital  odda 
w  najem  Przyjmującemu  zamówienie  pomieszczenia  usytuowane  na  terenie  Szpitala, 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków (cały Pawilon H), o całkowitej powierzchni 300,46 m2.
Plan sytuacyjny – rzut poziomy parteru i piwnicy budynku  Pawilonu H zawiera  załącznik 
nr 2 do specyfikacji.
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Szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń Szpitala, wysokość czynszu najmu, zasady 
waloryzacji czynszu oraz wysokość opłat za eksploatację pomieszczeń określa umowa najmu, 
której projekt stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.
Akceptacja projektu umowy jest warunkiem udziału w niniejszym konkursie.

III. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERENT I OFERTA

1. W konkursie mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą, z wyłączeniem 
grupowych  praktyk  lekarskich,  lub  osoby  legitymujące  się  nabyciem  fachowych 
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych.

2. Przyjmujący  zamówienie  będzie  musiał  posiadać  ubezpieczenie  odpowiedzialności 
cywilnej  odpowiadające  warunkom  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej  (Dz.  U.  Nr  112,  poz.  654),  oraz  zobowiązany  będzie  do  utrzymywania 
aktualnego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

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) nazwa (firma) i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą
b) imię  i  nazwisko,  miejsce  zamieszkania  i  adres  osoby legitymującej  się  nabyciem 

fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie 
lub w określonej dziedzinie medycyny

3) Wymagane dokumenty:
a) aktualny odpis  z  Krajowego Rejestru  Sądowego albo  zaświadczenie  o wpisie  do 

ewidencji działalności gospodarczej, poświadczające, że Oferent jest uprawniony do 
występowania w obrocie prawnym oraz że osoby podpisujące Ofertę lub udzielające 
pełnomocnictw są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta 
oraz aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

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) Wskazanie  liczby  i  kwalifikacji  zawodowych  osób,  które  udzielać  będą  świadczeń 
zdrowotnych  (do  oferty  należy  dołączyć dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje 
zawodowe tych osób lub ich kopie,  tj.  dokumenty potwierdzające posiadany stopień 
specjalizacji,  prawo  wykonywania  zawodu).  Osoby  te  muszą  potwierdzić  gotowość 
do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach działalności Oferenta.

5) Oświadczenie Oferenta zawierające zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności  cywilnej  odpowiadającego  warunkom  obowiązkowego 
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  określonym w art.  25  ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), oraz 
zobowiązanie  do  utrzymywania  aktualnego  ubezpieczenia  przez  cały  okres 
obowiązywania umowy.

6) Certyfikat jakości lub akredytacja potwierdzające jakość wykonywanych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych – jeśli Oferent posiada certyfikat 
jakości lub akredytację.

7)  Określenie  proponowanej ceny za  udzielenie  świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem konkursu.
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4. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi  załącznik nr 4 do niniejszej 
specyfikacji.  Oferta  pod  rygorem  nieważności  powinna  zostać  podpisana  przez  osobę 
upoważnioną  do reprezentowania  Oferenta.  Wszystkie  strony oraz załączniki  do oferty 
muszą być przez tę osobę zaparafowane, natomiast dołączone do oferty kopie dokumentów 
muszą  być  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę  upoważnioną  do 
reprezentowania Oferenta.

IV. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT

1. Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie.

Komisja  konkursowa  dokona  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  oparciu  o  następujące 
kryteria:
cena – 85%
jakość – 15%

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena.
maksymalna wartość
punktowa (Wmax)

1.  cena badania histopatologicznego z uwzględnieniem 1 kostki 50 pkt
2.  cena sekcji zwłok 10 pkt
3.  cena badania cytologicznego 10 pkt
4. cena badania IHC 10 pkt
5. cena jednego barwienia dodatkowego 10 pkt
6. cena przechowywania zwłok w chłodni za każdą rozpoczętą dobę 5 pkt
7. cena transportu zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej                                5 pkt                   

Razem 100 pkt

W odniesieniu do każdego z pkt.  1-7 (oznaczonego jako  X)  wartość punktowa wyliczana 
będzie według wzoru:
Wx = Cmin/ Cof  x Wmax

gdzie:
Wx – wartość punktowa w poszczególnych pkt (od 1 do 7)
Cmin – najniższa cena brutto spośród oferowanych       
Cof  – oferowana cena brutto 
Wmax – maksymalna wartość punktowa

Wartość punktowa w kryterium ustalana będzie według wzoru:
Wc = (W1  + W2  + W3 + W4  + W5  + W6  + W7) x R
gdzie:
Wc – wartość punktowa w kryterium: cena
W1  - W7 – ustalone wcześniej wartości punktowe w poszczególnych pkt (od 1 do 7)
R – ranga kryterium (85%)

3. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: jakość.

-  posiadanie  certyfikatu  jakości  lub  akredytacji  potwierdzających  jakość  udzielanych 
świadczeń  zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych: W = 100 pkt
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- brak certyfikatu jakości lub akredytacji: W = 0 pkt

Wartość punktowa w kryterium ustalana będzie według wzoru:
Wj = W x R
gdzie:
Wj – wartość punktowa w kryterium: jakość
W – wartość punktowa
R – ranga kryterium (15%)

4. Ustalanie oceny końcowej oferty.

Wynik  oceny  końcowej  oferty  to  suma  punktów  uzyskanych  w  ocenianych  kryteriach 
ustalana według wzoru:
Ok = Wc + Wj 
gdzie:
Ok – wynik oceny końcowej
Wc – wartość punktowa w kryterium: cena
Wj – wartość punktowa w kryterium: jakość

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

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

2. Fakturę  VAT  za  miesiąc,  za  który  mają  zostać  wypłacone  należności,  Przyjmujący 
zamówienie zobowiązany będzie doręczyć  Szpitalowi najpóźniej do 5-go powszedniego 
dnia następnego miesiąca. 

3. Podstawą  uznania  faktury  VAT  będzie  potwierdzenie  wykonania  zamówienia  przez 
koordynatora  wyznaczonego  przez  Udzielającego  zamówienia  (w  zakresie  wykonania 
badań  patomorfologicznych  będzie  potwierdzenie  wykonania  zamówienia  przez 
Kierownika  Oddziału).  Wypłata  należności  nastąpi  w  terminie  30  dni  licząc  od  dnia 
doręczenia  prawidłowo sporządzonej  faktury  VAT na  konto  bankowe wskazane  przez 
Przyjmującego zamówienie.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty  w  zaklejonych  kopertach  opisanych:  „Konkurs  ofert  na  udzielanie  świadczeń  
zdrowotnych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych oraz usług transportu  
sanitarnego”  należy  złożyć  najpóźniej  do  dnia  22.12.2011  r.  do  godziny  10.00. 
w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia oferty do Kancelarii Szpitala. Oferty 
złożone po terminie zostaną odrzucone.

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  22.12.2011 r. o godzinie 11.00.
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2. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Głównym Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, na sali 
konferencyjnej.

3. Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności wszystkich przybyłych oferentów.

VIII. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

1. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szpitala.
2. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy 

oferta zawiera braki formalne,  Komisja konkursowa wezwie oferenta do usunięcia tych 
braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego 

wyniku faksem/e-mail bądź na piśmie.
5. Odrzuca się ofertę:

1) złożoną po terminie,
2) zawierającą nieprawdziwe informacje,
3) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub 

ceny świadczeń,
4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) jeżeli 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  przez  Udzielającego  zamówienia
w postępowaniu konkursowym.

8) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego zamówienia 
umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych z przyczyn leżących po stronie oferenta.

6. Unieważnia się postępowanie, gdy:
1) nie wpłynęła żadna oferta,
2) odrzucono wszystkie oferty,
3) kwota  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę  jaką  Udzielający  zamówienia 

przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu,
4) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

zawarcie  umowy  nie  leży  w  interesie  Szpitala,  czego  nie  można  było  wcześniej 
przewidzieć.

6.  W  razie,  gdy  do  postępowania  konkursowego  zgłoszona  zostanie  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.  W  toku  dokonywania  oceny  złożonych  ofert  Udzielający  zamówienia  może  żądać 
udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Żądania 
wyjaśnień dotyczących treści ofert będą kierowane do oferentów w jeden z następujących 
sposobów: fax, e-mail,  poczta i w taki sam sposób Oferent kontaktuje się z Udzielającym 
zamówienia składając stosowne wyjaśnienia.
8. W niniejszym postępowaniu konkursowym środki odwoławcze przysługują na zasadach 
określonych  art.  152  –  154  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027 ze zm.), które stosuje się odpowiednio.
9.  Zastrzega  się  prawo  odwołania  konkursu,  przesunięcia  terminu  składania  ofert  oraz 
rozstrzygnięcia konkursu.
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IX. ZAWARCIE UMOWY
 

1. Udzielający  zamówienia  zawrze  umowę  o  udzielenie  zamówienia  na  świadczenia 
zdrowotne  z  oferentem,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  nie 
wcześniej  niż  przed  upływem  terminu  na  wniesienie  odwołania  dotyczącego 
rozstrzygnięcia postępowania.

2. Jeżeli oferent, którego oferta oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zrezygnuje 
z  zawarcia  umowy,  zobowiązany  będzie  do  naprawienia  Szpitalowi  wyrządzonej  tym 
szkody.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej  specyfikacji  stosuje  się  przepisy  art.  26 i  27 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Zatwierdzam
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