
Kraków, dnia 03.04.2012 r.

Specyfikacja warunków zamówienia 
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

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). Do postępowania 
stosuje się odpowiednio art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem  konkursu  jest  udzielenie  zamówienia  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych 
w zakresie:

1. GRUPA I:
wykonywanie zawodu lekarza w następujących medycznych komórkach organizacyjnych  
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie:

Pakiet 1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Poradnia Proktologiczna, Poradnia  
Chirurgii Ogólnej

Pakiet  2.  Oddział  Chirurgii  Dzieci,  Poradnia  Nefrologiczna  Dzieci,  Poradnia  Chirurgii  
Dzieci

Pakiet 3. Oddział Chorób Wewnętrznych I

Pakiet 4. II Oddział Chorób Wewnętrznych i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Pakiet 5. Oddział Chorób Wewnętrznych III

Pakiet 6. Oddział Noworodków

Pakiet 7. Oddział Pediatryczny

Pakiet  8.  Oddział  Chorób Zakaźnych  Dorosłych  i  Dzieci,  Poradnia  Chorób Zakaźnych  
Dorosłych, Poradnia Chorób Zakaźnych Dzieci

Pakiet 9. Dział Diagnostyki Obrazowej i Endoskopowej
Zadanie 1 – Badania radiologiczne
Zadanie 2 – Endoskopia

1.1.  Udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  objętym  zamówieniem  polega  na 
diagnozowaniu,  leczeniu,  sprawowaniu  opieki  nad  pacjentami,  udzielaniu  konsultacji, 
również  w ramach  konsultacji  międzyoddziałowych,  wydawaniu  orzeczeń  lekarskich  oraz 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych.
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1.2.  Przyjmujący zamówienie  w zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  zobowiązany 
będzie  do  wykonywania  zawodu  lekarza  w  miejscu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 
w dniach od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Lekarza 
Kierującego  Oddziałem/Działem,  w  godzinach  od  7:00  do  15:00  (pełny  kontrakt 
„przeliczeniowy”),  a  w  przypadku  poradni  specjalistycznych  zgodnie  z  harmonogramem 
pracy tych poradni. 

1.3.  Udzielanie świadczeń zdrowotnych powinno być realizowane przez osoby posiadające 
niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  konieczne  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 
w  odpowiednich  dziedzinach  odpowiednio  do  wymogów  określonych  w  stosownych 
rozporządzeniach  Ministra  Zdrowia oraz w  Zarządzeniach  Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia.  Szczegółowe warunki  dotyczące  wymagań  co  do  osób udzielających  świadczeń 
zdrowotnych i  organizacji  udzielania  świadczeń  zdrowotnych oraz kwoty przeznaczone na 
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziałach/Działach określa zał  ą  cznik nr 1   do 
specyfikacji.

1.4.  Dopuszcza  się  składanie  ofert  częściowych  w grupie,  gdzie  część  stanowi pakiet  lub 
część pakietu, zadanie lub część zadania.

1.5. Umowa o udzielenie  zamówienia na  świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na czas 
określony:

− od dnia 1.05.2012 r. do dnia 31.12.2013 r. 

1.6. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień:
− 1.05 2012 r. 

2. GRUPA IIa:
udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  ramach  dyżurów  medycznych  w  następujących 
medycznych  komórkach  organizacyjnych  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie:

Pakiet 1. Oddział Neurologiczny i Leczenia Udarów Mózgu

Pakiet 2. Oddział Noworodków

Pakiet 3. Oddział Okulistyczny

Pakiet 4. Oddział Pediatryczny

Pakiet 5. Oddział Chorób Zakaźnych Dorosłych i Dzieci (wraz z zabezpieczeniem 
dyżurowym Oddziału Dermatologicznego)

2.1.  Przez  dyżur  medyczny  rozumie  się  zabezpieczenie  pracy  medycznych  komórek 
organizacyjnych Szpitala (pozostawanie w gotowości do udzielania  świadczeń zdrowotnych 
na terenie Szpitala oraz udzielanie koniecznych  świadczeń zdrowotnych) w dni powszednie 
w (od poniedziałku do piątku) w godzinach 15:00 - 7:00 dnia następnego oraz w dni wolne od 
pracy w Szpitalu.  W ramach dyżurów medycznych Przyjmujący zamówienie zobowiązany 
będzie również do zapewnienia udzielania konsultacji międzyoddziałowych.
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2.2.  Przyjmujący zamówienie  w zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  zobowiązany 
będzie  do zabezpieczenia  dyżurów medycznych zgodnie  z  harmonogramem uzgodnionym 
z Lekarzem Kierującym Oddziałem/Działem.

2.3.  Udzielanie świadczeń zdrowotnych powinno być realizowane przez osoby posiadające 
niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  konieczne  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 
w  odpowiednich  dziedzinach  odpowiednio  do  wymogów  określonych  w  stosownych 
rozporządzeniach  Ministra  Zdrowia oraz w  Zarządzeniach  Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia. W przypadku lekarzy będących w trakcie specjalizacji dopuszcza się osoby, które 
ukończyły pierwszy rok specjalizacji. Szczegółowe warunki dotyczące wymagań co do osób 
udzielających  świadczeń  zdrowotnych  i  organizacji  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 
określa zał  ą  cznik nr 2   do specyfikacji.

2.4. Dopuszcza się składanie ofert cz  ęś  ciowych w grupie, gdzie część stanowi pakiet.  

2.5. Umowa o udzielenie  zamówienia na  świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na czas 
określony - od dnia 1.05.2012 r. do dnia 31.12.2013 r.

2.6. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 1.05.2012 r.

3. GRUPA IIb:
kompleksowe  zabezpieczenie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w  ramach  dyżurów  
medycznych  w  następujących  medycznych  komórkach  organizacyjnych  Szpitala  
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie:

Pakiet 1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń

Pakiet 2. Oddział Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej 

Pakiet 3. Oddział Chirurgii Dzieci

Pakiet 4. Oddział Chorób Wewnętrznych I

Pakiet 5. II Oddział Chorób Wewnętrznych i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Pakiet 6. Oddział Chorób Wewnętrznych III

Pakiet 7. Dział Diagnostyki Obrazowej i Endoskopowej

3.1.  Przez  dyżur  medyczny  rozumie  się  zabezpieczenie  pracy  medycznych  komórek 
organizacyjnych Szpitala (pozostawanie w gotowości do udzielania  świadczeń zdrowotnych 
na terenie Szpitala oraz udzielanie koniecznych  świadczeń zdrowotnych) w dni powszednie 
w (od poniedziałku do piątku) w godzinach 15:00 - 7:00 dnia następnego oraz w dni wolne od 
pracy w Szpitalu.  W ramach dyżurów medycznych Przyjmujący zamówienie zobowiązany 
będzie również do zapewnienia udzielania konsultacji międzyoddziałowych.

3.2.  Przyjmujący zamówienie  w zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  zobowiązany 
będzie  do zabezpieczenia  dyżurów medycznych zgodnie  z  harmonogramem uzgodnionym 
z Lekarzem Kierującym Oddziałem/Działem.
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3.3.  Udzielanie świadczeń zdrowotnych powinno być realizowane przez osoby posiadające 
niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  konieczne  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 
w  odpowiednich  dziedzinach  odpowiednio  do  wymogów  określonych  w  stosownych 
rozporządzeniach  Ministra  Zdrowia oraz w  Zarządzeniach  Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia. W przypadku lekarzy będących w trakcie specjalizacji dopuszcza się osoby, które 
ukończyły pierwszy rok specjalizacji. Szczegółowe warunki dotyczące wymagań co do osób 
udzielających  świadczeń  zdrowotnych i organizacji udzielania  świadczeń  zdrowotnych oraz 
kwoty przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziałach/Działach 
określa zał  ą  cznik nr 2   do specyfikacji.

3.4. Dopuszcza się składanie ofert cz  ęś  ciowych w grupie, gdzie część stanowi pakiet.  

3.5. Umowa o udzielenie  zamówienia na  świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na czas 
określony - od dnia 1.05.2012 r. do dnia 31.12.2013 r.

3.6. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 1.05.2012 r. 

4. GRUPA III:
udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  następujących  medycznych  komórkach 
organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie:

Pakiet  1.  konsultacje  psychiatryczne  w  Oddziale  Chorób  Wewnętrznych  I,  II  Oddziale  
Chorób  Wewnętrznych  i  Intensywnego  Nadzoru  Kardiologicznego,  Oddziale  Chorób  
Wewnętrznych III, Oddziale Pediatrycznym

Pakiet 2. odczyty badań EEG w Oddziale Neurologicznym i Leczenia Udarów Mózgu

4.1.  Udzielanie świadczeń zdrowotnych powinno być realizowane przez osoby posiadające 
niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  konieczne  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 
w  odpowiednich  dziedzinach  odpowiednio  do  wymogów  określonych  w  stosownych 
rozporządzeniach  Ministra  Zdrowia oraz w  Zarządzeniach  Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia.  Szczegółowe warunki  dotyczące  wymagań  co  do  osób udzielających  świadczeń 
zdrowotnych  i  organizacji  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  stanowiących  przedmiot 
konkursu określa zał  ą  cznik nr 3   do specyfikacji.
4.2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w grupie (na poszczególne pakiety).
4.3. Umowa o udzielenie  zamówienia na  świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na czas 
określony - od dnia 1.05.2012 r. do dnia 31.12.2013 r.

4.4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 1.05.2012 r. 

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYKONYWANIA 
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT KONKURSU

Warunki wykonywania świadczeń zdrowotnych.

1. W celu realizacji umowy Udzielający zamówienia zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie 
Przyjmującemu zamówienie  pomieszczenia  wraz  z  niezbędnymi  mediami,  wyposażeniem, 
aparaturą i sprzętem medycznym oraz zapewnia zaopatrzenie w leki i materiały medyczne, 
a także bieżące utrzymanie należytego stanu sanitarnego pomieszczeń.
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2.  Przyjmujący  zamówienie  będzie  prowadził  dokumentację  medyczną  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa (ustawy i rozporządzenia) i obowiązującymi w Szpitalu 
zarządzeniami wewnętrznymi, procedurami i instrukcjami.

3.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  będzie  poddać  się  kontroli  ze  strony  Szpitala
i Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

4. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń zdrowotnych będą zawarte w umowie, której 
projekt stanowi:
Grupa I - załącznik nr 4A, 4B do specyfikacji;
Grupa II - załącznik nr 5A, 5B do specyfikacji;
Grupa III - załącznik nr 6 do specyfikacji. 

III. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERENT I OFERTA

1. W konkursie  mogą brać udział  podmioty wykonujące  działalność  leczniczą  w zakresie 
objętym zamówieniem,  z wyłączeniem grupowych praktyk lekarskich  (art.  50a ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - tekst jednolity Dz.U. 
z 2011 r. Nr 277, poz. 1684) oraz z wyłączeniem lekarzy wykonujących indywidualną 
praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania i lekarzy wykonujących indywidualną 
specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania (art. 20 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). 

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 ze zm.)  i  zgodne z przepisami wydanymi na jego 
podstawie,  oraz  zobowiązany będzie  do  utrzymywania  aktualnego  ubezpieczenia  przez 
cały  okres  obowiązywania  umowy.  Ubezpieczenie  to  powinno  obejmować  również 
odpowiedzialność za zdarzenia medyczne  określone w art. 67a ustawy z dnia 6 listopada 
2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jednolity; Dz.U. z 2012 
roku Nr 30, poz. 159).

3. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić:
- nazwę Oferenta,
- dokładny adres Oferenta, 
- określenie  zakresu  oferty  „Oferta  w  konkursie  ofert  na  udzielanie  świadczeń 

zdrowotnych  w  Szpitalu  Specjalistycznym  im.  Stefana  Żeromskiego  SP  ZOZ 
w Krakowie – grupa …, pakiet ...zadanie...”.

- napis: „Nie otwierać przed dniem 11.04.2012, godziną 12:00”

4. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz  ofertowy (według  załączonego  wzoru –  załącznik  nr  7 do 

specyfikacji), obejmujący: 
a) oznaczenie Oferenta: nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą lub 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;

b) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu, treścią ogłoszenia, 
treścią specyfikacji oraz wzorem umowy;
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c) 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 ze zm.) 
i  zgodne  z  przepisami  wydanymi  na  jego  podstawie,  obejmującej  również 
odpowiedzialność  za zdarzenia  medyczne   określone  w art.  67a ustawy z dnia  6 
listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jednolity; 
Dz.U. z 2012 roku Nr 30, poz. 159) oraz zobowiązanie do utrzymywania aktualnego 
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy;

d) wskazanie liczby i kwalifikacji  zawodowych osób, które będą udzielać świadczeń 
zdrowotnych  (do  oferty  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje 
zawodowe tych osób lub ich kopie, tj. dokumenty potwierdzające posiadany stopień 
specjalizacji  lub  w  przypadku  osób  będących  w  trakcie  specjalizacji  -  karta 
specjalizacyjna,  prawo  wykonywania  zawodu)  oraz  informacje  dotyczące 
ewentualnego prowadzenia działalności gospodarczej przez te osoby. Osoby, które 
będą udzielać świadczeń zdrowotnych, muszą potwierdzić gotowość do udzielania 
świadczeń  zdrowotnych  w  ramach  działalności  Oferenta  /nie  dotyczy  Oferentów 
prowadzących indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską/;

e)  wskazanie  kwalifikacji  zawodowych  (do  oferty  należy  dołączyć  dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub ich kopie, tj. dokumenty potwierdzające 
posiadany  stopień  specjalizacji  lub  w  przypadku  osób  będących  w  trakcie 
specjalizacji  -  karta  specjalizacyjna,  prawo  wykonywania  zawodu)  /dotyczy  
Oferentów prowadzących indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską/;

f) /dotyczy  Grupy  I/ określenie  oferowanej  wielkości  kontraktu  „przeliczeniowego” 
(1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 lub cały kontrakt „przeliczeniowy”);

g)  określenie  kwoty wynagrodzenia za  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  będących 
przedmiotem oferty.

2) 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;

3) aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub wypis 
z  rejestru  indywidualnych  (specjalistycznych)  praktyk  lekarskich  właściwej 
okręgowej izby lekarskiej.  W przypadku dokonywania przez lekarza zmiany formy 
wykonywania praktyki zawodowej w rejestrze prowadzonym przez Okręgową Radę 
Lekarską  właściwą  dla  miejsca  wykonywania  praktyki,  lekarz  może  dołączyć 
oświadczenie, w którym potwierdzi złożenie wniosku o zmianę wpisu;

4) certyfikat PTG, kolonoskopii, endoskopii, ERCP, TCHP – dotyczy grupy I pakiet 9  
zadanie 2;

5) certyfikaty z kursów mających zastosowanie w danej  pracowni (w przypadku ich 
posiadania) – dotyczy grupy I pakiet 9 zadanie 1 i zadanie 2

6) „ocenę pracy lekarza” według załączonego wzoru – załącznik nr 8 do specyfikacji 
(dotyczy  grupy  I).  W  przypadku  nie  złożenia  tego  dokumentu  Przyjmujący 
zamówienie otrzyma 0 pkt w kryterium „ocena pracy lekarza”.

5.  Oferta  pod  rygorem nieważności  powinna  zostać  podpisana  przez  Oferenta  lub  osobę 
upoważnioną  do reprezentowania  Oferenta.  Wszystkie  strony oraz  załączniki  do oferty 
muszą być przez tę osobę zaparafowane, natomiast dołączone do oferty kopie dokumentów 
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muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub 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:

a) Grupa I (za wyjątkiem pakietu 9) 
− kwota wynagrodzenia    -   70%;
− ocena pracy lekarza  - 30%.

b) Grupa I  pakiet 9
b.1) Zadanie 1 
− kwota wynagrodzenia  -  50%;
− specjalizacja – 45%;
− kursy – 5%.

b.2) Zadanie 2 
- kwota wynagrodzenia  -  50%;
- specjalizacja – 35%;
- certyfikaty – 10%;
- kursy – 5%.

c) Grupa IIb, III 
− kwota wynagrodzenia    -   100%;

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

2.1. Grupa I (za wyjątkiem pakietu 9)

Punktacja dla kryterium „kwota wynagrodzenia” wyliczana będzie według wzoru:
 
W = Cmin  / Cof  x 70

Gdzie:
W  – ilość punktów
Cmin  -  najniższa zaoferowana cena za daną wielkość kontraktu „przeliczeniowego”w danym 
pakiecie
Cof – badana cena  za daną wielkość kontraktu „przeliczeniowego”w danym pakiecie

W  przypadku  złożenia  ofert  na  różne  wielkości  kontraktu  „przeliczeniowego”  w  danym 
pakiecie,  oferowane  ceny  zostaną  przeliczone  do  najniższej  wielkości  kontraktu 
„przeliczeniowego”, a następnie podstawione do ww. wzoru.

W ocenianym kryterium można uzyskać max 70 pkt. 

Punktacja dla kryterium „ocena pracy lekarza”:
brak oceny         – 0 pkt
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skala ocen: 1 – 5 pkt
2 – 10 pkt
3 – 15 pkt
4 – 20 pkt
5 – 25 pkt
6 – 30 pkt

W ocenianym kryterium można uzyskać max 30 pkt. 

Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów.

1)  Jeżeli  w  wartości  środków  przeznaczonych  na  finansowe  zabezpieczenie  Oddziałów  
zmieści  się  jedynie  wymagana  minimalna liczba  Oferentów,  Udzielający  zamówienia  
przyjmie tylko te oferty. 
2) Jeżeli  wpłynie  więcej  ofert  niż  wymagana  minimalna  liczba  ofert,  Udzielający  
zamówienia  przyjmie  wszystkie  oferty  (w  tym  również  osób  będących  w  trakcie  
specjalizacji),  które  zostaną  uznane  za  najkorzystniejsze  i  zmieszczą  się  w  limicie  
wyznaczonej kwoty.
3) Jeżeli  złożone  oferty  uzyskają  jednakową  ilość  punktów,  Udzielający  zamówienia  
przeprowadzi negocjacje z tymi Oferentami..

2.2. Grupa I pakiet 9

Zadanie 1
2.2.1 Punktacja dla kryterium „kwota wynagrodzenia” wyliczana będzie według wzoru:
 
W = Cmin  / Cof  x 50

Gdzie:
W  – ilość punktów
Cmin -  najniższa zaoferowana cena za daną wielkość kontraktu „przeliczeniowego”
Cof – badana cena  za daną wielkość kontraktu „przeliczeniowego”

W  przypadku  złożenia  ofert  na  różne  wielkości  kontraktu  „przeliczeniowego”  w  danym 
zadaniu,  oferowane  ceny  zostaną  przeliczone  do  najniższej  wielkości  kontraktu 
„przeliczeniowego”, a następnie podstawione do ww. wzoru.

W ocenianym kryterium można uzyskać max 50 pkt. 

2.2.2. Punktacja dla kryterium „specjalizacja”:

Lekarz będący specjalistą lub specjalizacja II stopnia – 45 pkt.
Lekarz ostatniego roku ze specjaliz. z radiologii i diagnostyki obrazowej – 30 pkt.
Lekarz z I stopniem specjalizacji – 20 pkt.
Lekarz bez specjalizacji – 10 pkt.

W ocenianym kryterium można uzyskać max 45 pkt. 

2.2.3. Punktacja dla kryterium „kursy”:
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W = Kof  / Kmax  x 5

Gdzie:
W  – ilość punktów
Kmax -  najwyższa ilość certyfikatów z kursów mających zastosowanie w danej pracowni /pkt 
III/4/5) specyfikacji/
Kof – ilość certyfikatów z kursów mających zastosowanie w danej pracowni w badanej ofercie

W ocenianym kryterium można uzyskać max 5 pkt. 

We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać max 100 pkt.

Zadanie 2
2.2.4 Punktacja dla kryterium „kwota wynagrodzenia” wyliczana będzie według wzoru:
 
W = Cmin  / Cof  x 50 

Gdzie:
W  – ilość punktów
Cmin -  najniższa zaoferowana cena za daną wielkość kontraktu „przeliczeniowego”
Cof – badana cena  za daną wielkość kontraktu „przeliczeniowego”

W  przypadku  złożenia  ofert  na  różne  wielkości  kontraktu  „przeliczeniowego”  w  danym 
zadaniu,  oferowane  ceny  zostaną  przeliczone  do  najniższej  wielkości  kontraktu 
„przeliczeniowego”, a następnie podstawione do ww. wzoru.

W ocenianym kryterium można uzyskać max 50 pkt. 

2.2.5. Punktacja dla kryterium „specjalizacja”:

Lekarz będący specjalistą lub specjalizacja II stopnia – 35 pkt.
Lekarz z I stopniem specjalizacji lub bez specjalizacji – 0 pkt.

W ocenianym kryterium można uzyskać max 35 pkt. 

2.2.6. Punktacja dla kryterium „certyfikaty”:

W = Ceof / Cemax  x 10

Gdzie:
W  – ilość punktów
Cemax -  najwyższa ilość certyfikatów wymienionych w pkt III/4/4 specyfikacji
Ceof – ilość certyfikatów w badanej ofercie
W ocenianym kryterium można uzyskać max 10 pkt. 

2.3.7. Punktacja dla kryterium „kursy”:

W = Kof / Kmax x 5

Gdzie:

9



W  – ilość punktów
Kmax -  najwyższa ilość certyfikatów z kursów mających zastosowanie w danej pracowni /pkt 
III/4/5 specyfikacji/
Kof – ilość certyfikatów z kursów mających zastosowanie w danej pracowni w badanej ofercie

W ocenianym kryterium można uzyskać max 5 pkt. 

We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać max 100 pkt.
Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów.

1)  Jeżeli  w  wartości  środków  przeznaczonych  na  finansowe  zabezpieczenie  Oddziałów  
zmieści  się  jedynie  wymagana  minimalna liczba  Oferentów,  Udzielający  zamówienia  
przyjmie tylko te oferty. 
4) Jeżeli  wpłynie  więcej  ofert  niż  wymagana  minimalna  liczba  ofert,  Udzielający  
zamówienia przyjmie wszystkie oferty, które zmieszczą się w limicie wyznaczonej kwoty.
5) Jeżeli  złożone  oferty  uzyskają  jednakową  ilość  punktów,  Udzielający  zamówienia  
przeprowadzi negocjacje z tymi Oferentami.

2.4. Grupa IIa

Udzielający zamówienia przyjmie wszystkie oferty,  które nie przekroczą wartości środków 
przeznaczonych na finansowe zabezpieczenie Oddziałów.

2.5. Grupa  IIb, III 

Punktacja dla kryterium „kwota wynagrodzenia” wyliczana będzie według wzoru:
 
W = Cmin  / Cof  x 100

Gdzie:
WC – ilość punktów
Cmin -  najniższa zaoferowana cena w danym pakiecie w grupie IIb/w grupie III
Cof–  badana cena w danym pakiecie w grupie IIb/w grupie III

W ocenianym kryterium można uzyskać max 100 pkt.

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

1)  Jeżeli  oferta,  która  uzyskała  najwyższą  ilość  punktów  przekroczy  wartość  środków  
przeznaczonych  na  finansowe  zabezpieczenie  Oddziałów  zostaną  przeprowadzone  
negocjacje z tym Oferentem.
2)  Jeżeli  złożone  oferty  uzyskają  jednakową  maksymalną  ilość  punktów,  Udzielający  
zamówienia przeprowadzi negocjacje z tymi Oferentami.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Należności  za  wykonanie  zamówienia  wypłacane  będą  Przyjmującemu  zamówienie  po 
zakończeniu  miesiąca  kalendarzowego  na  podstawie  wystawianych  przez  Przyjmującego 
zamówienie faktur VAT/ rachunków.
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2.  Fakturę  VAT/  rachunek  za  miesiąc,  za  który  mają  zostać  wypłacone  należności 
Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie doręczyć  Szpitalowi najpóźniej do 7-go dnia 
roboczego następnego miesiąca.
3.  Podstawą  uznania  faktury  VAT/rachunku będzie  potwierdzenie  wykonania  zamówienia 
przez  Lekarza  Kierującego  Oddziałem/Działem  i  zatwierdzone  przez  Z-cę  Dyrektora  ds. 
Lecznictwa. Dotyczy grupy I: Wypłata należności nastąpi w dwóch transzach:

1) 50%  należnego  wynagrodzenia  w  terminie  14  dni  licząc  od  dnia  doręczenia 
prawidłowo sporządzonej faktury VAT/rachunku na konto bankowe wskazane przez 
Przyjmującego zamówienie;

2) 50% należnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc do 26 dnia danego miesiąca, za 
poprzedni miesiąc, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność leczniczą do 
30.

Dotyczy  grupy  II,  III:  Wypłata  należności  nastąpi  w  terminie  14  dni  licząc  od  dnia 
doręczenia  prawidłowo sporządzonej  faktury  VAT/rachunku  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 Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Grupa  
…,  pakiet  …,  zadanie...”  należy złożyć  najpóźniej  do dnia 11.04.2012 r.  do  godziny 
11:00. 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  11.04.2012 r. o godzinie 12:00.
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, w 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. Szpital  niezwłocznie  zawiadomi  pisemnie  Oferentów  o  zakończeniu  konkursu  i  jego 

wyniku oraz zamieści stosowne ogłoszenie na swojej stronie internetowej.
5. Odrzuca się ofertę:
     a) złożoną po terminie,
     b) zawierającą nieprawdziwe informacje,
     c) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny 

świadczeń,
     d) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
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     e) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
     f) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną,

g)  jeżeli  Oferent  lub  oferta  nie  spełniają  wymaganych  warunków  określonych 
w przepisach prawa.

h) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego zamówienia 
umowa  o  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  określonym  rodzaju  lub  zakresie 
w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

6. Unieważnia się postępowanie, gdy:
a) nie wpłynęła żadna oferta,
b) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu z zastrzeżeniem pkt 7,
c) odrzucono wszystkie oferty,
d)  kwota  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  Udzielający  zamówienia 

przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych w danym postępowaniu (grupie/ 
pakiecie),

e)  nastąpiła  istotna zmiana okoliczności  powodująca,  że prowadzenie postępowania lub 
zawarcie  umowy  nie  leży  w  interesie  Szpitala,  czego  nie  można  było  wcześniej 
przewidzieć.

7. Jeśli  wpłynęła 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.

8.  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,  poczta  i  w  taki  sam  sposób  Oferent  złoży  stosowne 
wyjaśnienia.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.

IX. ZAWARCIE UMOWY

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

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

X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.  Zgodnie  z  art.  152,  153  i  154  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  z  dnia  27  sierpnia  2004  r. 
o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  (tekst 
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.), stosowanymi odpowiednio, Oferentom, 
których  interes  prawny  doznał  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  Szpital  zasad 
przeprowadzania  postępowania  konkursowego  przysługują  środki  odwoławcze 
na  zasadach  określonych  poniżej  w  pkt  2-8.  Środki  odwoławcze  nie  przysługują 
na niedokonanie wyboru Oferenta ani na unieważnienie postępowania konkursowego.  

2. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może 
złożyć do Komisji konkursowej  umotywowany protest w terminie 7 dni  roboczych od 
dnia  dokonania  zaskarżonej  czynności.  Protest  złożony  po  terminie  nie  podlega 
rozpatrzeniu.
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3. Do czasu rozpatrzenia  protestu postępowanie konkursowe ulega  zawieszeniu,  chyba że 
z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

4. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania 
i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga 
uzasadnienia.

5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na 
tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.

6. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.
7. Oferent  może  wnieść  do  Dyrektora  Szpitala,  w  terminie  7  dni  od  dnia  ogłoszenia 

o  rozstrzygnięciu  postępowania,  odwołanie dotyczące  rozstrzygnięcia  postępowania. 
Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

8.  Odwołanie  rozpatrywane  jest  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  otrzymania.  Wniesienie 
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia. 

Kraków, 02.04.2012 r. Zatwierdzam
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