
Kraków, dnia 12.04.2012 r.

Specyfikacja zamówienia 
do  konkursu  ofert  na  przyjęcie  obowiązków  w  zakresie  wykonywania 
hemodializ  dla  pacjentów  Szpitala  Specjalistycznym  im.  Stefana 
Żeromskiego 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 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011 r. nr 112, 
poz.654),  zwanej  dalej  ustawą  oraz  art.146  ust.1,147-150,151  ust  1-5,
art.  152,153  i  art.154  ust.1  i  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  
o świadczeniach opieki  zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych  
(Dz. U. z 2008 r.  Nr 164 poz.1027 z późn. zm.), właściwe Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia - przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP 
ZOZ w Krakowie zwany dalej Udzielającym zamówienia.

I. PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
wykonywania  hemodializ  dla  pacjentów  Szpitala  Specjalistycznego  im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie przez okres 3 lat licząc od dnia 
podpisania  umowy.

2. Do konkursu mogą przystąpić podmioty:
a. wykonujące  działalność  leczniczą  w  rozumieniu  ustawy  o  działalności 

leczniczej,  udzielające  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  przedmiotu 
konkursu  i  posiadające  doświadczenie  oraz  wiedzę,  pozwalające  na 
udzielanie  pacjentom tych  świadczeń w sposób  opisany  w niniejszych 
szczegółowych warunkach, zgodnie z umową,

b. posiadające czynną całą dobę stację (ośrodek) dializ na terenie Krakowa, 
powiatu krakowskiego lub wielickiego, w odległości nie dalszej niż 10 km 
od Udzielającego zamówienie.

II. WARUNKI REALIZACJI ZLECONYCH ŚWIADCZEŃ

1. Udzielający  zamówienia  oczekiwał  będzie  od  Przyjmującego  zamówienie 
wykonania usługi w zakresie hemodializ na wysokim poziomie jakościowym, 
zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy, normami, sztuką i etyką zawodową a 
także zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa oraz postanowieniami 
umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności.

2. Świadczenia  będą  wykonywane  przez  osoby  wykonujące  zawody 
medyczne lub inne osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia, określone 
w odrębnych przepisach spełniających wymagania przewidziane przez NFZ.
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3. Wykonanie  świadczeń  odbywać  się  będzie  w  siedzibie  Przyjmującego 
zamówienie  na  podstawie  skierowania  podpisanego  przez  lekarza  
i opatrzonego pieczątką Udzielającego zamówienia.

4. Świadczenia będą wykonywane u Przyjmującego zamówienie,  24 godziny 
na  dobę,  7  dni  w  tygodniu.  Transport  pacjentów  od  Udzielającego 
zamówienie  do  miejsca  udzielania  świadczeń  zapewni  Udzielający 
zamówienia.

5.Jeżeli  stan  zdrowia  pacjenta  Udzielającego  zamówienia  nie  pozwala  na 
przewiezienie go do stacji hemodializ , to wówczas Przyjmujący zamówienie 
ma  zapewnić  wykonanie  hemodializy  własnym  sprzętem  w  siedzibie 
Udzielającego zamówienia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii .

6. Świadczenia  wykonywane  będą  przy  użyciu  aparatów  lub  urządzeń 
gwarantujących skuteczną diagnostykę i spełniających standardy określone 
przez NFZ.

7. Za organizację udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada kierownik do 
spraw  medycznych  Przyjmującego  zamówienie   lub  osoba  wskazana  
w  ofercie,  jako  odpowiadająca  za  organizację  udzielania  świadczeń 
zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego konkursu.

8. Niniejsze, Szczegółowe warunki konkursu będą stanowić integralną część 
umowy podpisanej z wybranym Oferentem.

III. WARUNKI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT I ZŁOŻONA PRZEZ 
NIEGO OFERTA

1. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić:

- nazwę Oferenta,
- dokładny adres Oferenta, 
- określenie  przedmiotu  zamówienia  „Konkurs  na  udzielenie  świadczeń 

zdrowotnych  w  zakresie  wykonywania  hemodializ  dla  pacjentów 
Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie”,

- napis: „Nie otwierać przed dniem  25.04.2012r., godziną 11.00 ”.

2. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru – załącznik nr 2 

do specyfikacji), obejmujący:
a) określenie  oferowanej  kwoty wynagrodzenia  za  świadczenie  usług, 

będących przedmiotem konkursu,
b) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu, treścią 

ogłoszenia, treścią specyfikacji oraz wzorem umowy (załącznik nr 1),
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.  
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o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), najpóźniej  
z  dniem  rozpoczęcia  wykonywania  usług  objętych  konkursem  oraz 
zobowiązanie do utrzymywania aktualnego ubezpieczenia przez cały 
okres obowiązywania umowy,

2) oświadczenie  oferenta  o  posiadaniu  sprzętu  medycznego  oraz 
wykwalifikowanego personelu,  zdolnego do wykonywania przedmiotu 
zamówienia – załącznik nr 3 do specyfikacji.

    3) wymagane dokumenty:
• 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, 
wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania ofert,

• aktualny  wypis  z  rejestru  podmiotów  wykonujących  działalność 
leczniczą,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem 
terminu składania ofert.

IV. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT

1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty,  w oparciu o 
następujące kryteria:

Cena 100%

C 1 -     za dializę wyjazdową,
C 2 -     za dializę przyjazdową 
wg wzoru:
C = (C 1 + C 2 )  cena minimalna  / ( C 1 + C 2) cena badana  x  
100%

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.

2. Fakturę  VAT/  rachunek  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/rachunku będzie potwierdzenie wykonania 
zamówienia  przez  koordynatora  wyznaczonego  przez  Szpital.  Wypłata 
należności nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo 
sporządzonej  faktury  VAT/rachunku  na  konto  bankowe  wskazane  przez 
Przyjmującego zamówienie.

3



VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty w formie pisemnej w zaklejonych odpowiednio opisanych kopertach 
należy  złożyć  w  Kancelarii  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie   budynek Administracji pok. nr 21, nie później 
niż do dnia 25.04.2012 r. do godziny 10.00.

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

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji konkursowej w dniu 25.04.2012 r. 
o  godz.  11.00 w  Sali  Konferencyjnej  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

2. 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.

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.
3. Szpital  niezwłocznie  zawiadomi  pisemnie  Oferentów  o  zakończeniu 

konkursu i jego wyniku oraz zamieści stosowne ogłoszenie na swojej stronie 
internetowej.

4. Odrzuca się ofertę:
 złożoną po terminie,
 zawierającą nieprawdziwe informacje,
 jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty  lub ceny świadczeń,
 jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
 jeżeli jest nieważna, na podstawie odrębnych przepisów,
 jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną ,
 jeżeli  Oferent  lub  oferta  nie  spełniają  wymaganych  wymogów 

określonych w przepisach prawa.
 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.

5. Unieważnia się postępowanie, gdy:
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 nie wpłynęła żadna oferta,
 wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 

7,
 odrzucono wszystkie oferty,
 kwota  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  Udzielający 

zamówienia  przeznaczył  na  finansowanie  świadczeń  zdrowotnych  
w danym postępowaniu,

 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. Szpital zastrzega sobie prawo, przesunięcia terminu składania ofert.

IX. ZAWARCIE UMOWY

1. Dyrektor Szpitala zawiera umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne zgodną z wybraną  lub wybranymi  przez  Komisję Konkursową 
ofertami, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2. Projekt umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne stanowi: 
załącznik nr 1do niniejszej specyfikacji.

3. Jeżeli  Oferent,  którego  oferta  została  przyjęta  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. 

Zatwierdzam:
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