
Szczegółowe warunki konkuľsu ofeft na udzielanie świadczeń zdľowotnych w zakresie
wykonywa n ia telerad iotera pi i d la pacjentów Wielospecja lisĘcznego Szpita la SPZOZ w

Zgorzelcu

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej (tj. Dz' U. z2016r., poz.1638 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz aft. 146 ust' I,I47-I50,
151 ust' 1-5, aft. 152, 153 i aľt. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U' z 200Br. Nr 164, poz. t027 z pőźn' zm.), właściwe Rozporządzenia

Ministra Zdrowia oraz W oparciu o wewnętrzne przepisy prawne Wielospecjalistycznego Szpitala sPzoz w Zgorzelcu,

zwanego dalej Udzielającym zamówienia.

Udzielaiący zamówienia (zwany również w dalszej części Zamawiającym lub Szpitalem):

Wielosoecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zesoół ooieki Zdľowotnei w Zooľzelcu

w imieniu którego występuje:

Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska LĹ-12, tel. 571-334-686, fax 7577 50 L73
REGoN 23LĹ6t448 NIP615_17-06-942 KRs0000036788

adresinteľnetowyW-u{nsp-_z97"'z.sp-_!:"ze_le_c"'p"]

e-mail zam.publ@spzoz.zgoľzelec.pl

RozDzIAŁ I
PRZEDMIOT KONKURSU

1.Pzedmĺotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradioterapii dla pacjentów WS-SPZOZ w

Zgorzelcu w lokalizacj i Za mawiającego.

2. Rodzaje procedur jakie powinny być realizowane w zakresie radioterapii:

a' Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki

b. Teleradioterapia 3D - niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT)

c' Teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D)

d' Teleradioterapia paliaýwna

e. Telerad iotera pia stereotaĘczna
f. zakwaterowanie do teleradioterapii.

3. Do konkursu mogą przystąpić podmioĘ:

a. wykonujące działalnośćleczniczą o której mowa W ustawie z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj' Dz. U.

z 2016r. poz' 1638 ze zmianami), udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym pzedmiot

konkursu i wykazujące doświadczenie, wiedzę oraz sprzęt, pozwalające na udzielanie pacjentom ých świadczeń

w sposób opĺsany w niniejszych szczegółowych warunkach i zgodnie z umową. świadczenia w lokalizacjĺ

Zamawiającego wykonywane będą w pomĺeszczeniach, które zostaną udostępnione na zasadzie odrębnej

umowy.

b. posiadające w swoich strukturach zakład lub pracownię teleradioterapii,

c. nie zaĺegające z płatnościami wobec Zamawiającego.

RozDzIAŁ II
WARUNKI REAtIzAclI zLEcoNYcH śwrnoczrŃ

1' Zamawiający oczekiwał będzie od Przyjmującego zamówienie wykonania usługi w zakresie świadczeń teleradioterapii
na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej, noľmami, sztuką i eĘką
zawodową zgodnie z obowiązującymi przepĺsami 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, spełniające wymagania przewidziane przezNFZ i Ministra Zdrowĺa'



3. Przyjmujący zamówienie w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie wykonywał czynności

służące zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia oraz ratowaniu życia pacjentów, polegające w szczególności na

leczeniu i sprawowaniu opieki nad pacjentami Zamawiającego'
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz aktualnymi procedurami, obowiązującymi u Zamawiającego'

5. Przyjmujący zamówienie powinien zatrudniać minimalny, niezbędny do prawidłowego udzielania świadczeń

zdrowotnych personel, zgodnie z aktualnie obowiązująrymi wymogami NFZ i MZ:

a) równoważnik 6 etatów lekarskich - specjalistów w dziedzinie radioterapĺi lub radioterapii onkologicznej,

b) równoważnik 10 etatów techników elektroradiologów,

c) równoważnik 3 etatów _ fizyków medycznych,

d) równoważnik 3 etatów - pielęgniarek,

e) równoważnik 1 etatu _ inspektora ochrony radiologicznej lub osoba wskazana w lit. B lub C posiadająca

uprawnienia inspeKora ochrony radiologicznej.

6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada dokumenĘ potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia personelu do

świadczenia usług w ramach niniejszego postępowania, a także orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy, które ma

obowiązek przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego.

7. Przyjmujący zamówienie powinien posiadać niezbędny do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych sprzęt,

zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami NFZi MZ, co najmniej:
a) dwa megawoltowe aparaý terapeutyczne, w Ęm jeden przyspieszacz liniowy generujący promieniowanie

fotonowe i elektronowe; wiązka fotonowa powłnna posiadać co najmniej dwĺe energie nominalne: jedną między 4
MeV i 9 MeV i drugą powyżej 9 MeV; wiązki elektronowe powinny posiadać co najmniej trzy energie w zakresie od
6 MeV wzwyŹ;

b) symulator lub TK z opcją symulacji wiftualnej;
c) system planowania radioterapii zliczbą stacjico najmniej równą liczbie posiadanych akceleratorów;
d) bezpośredni (sieciowy) dostęp do TK;
e) urządzenia do wykonywania zdjęć sprawdzających zgodność pola napromienianego z planowanym lub system

wizualizacji wiązki promieniowania (EPID) na każdym aparacie;
f,) co najmniej dwa akceleratory liniowe z kolimatorem wielolistkowym i systemem wizualizacji wiązki promienĺowania

(EPID), generujące co najmniej dwie wiązki promieniowania fotonowego, przy czym co najmniej jedną o niskiej
energii między 6-9 MeV oraz co najmniej jedną o energii powyzej 9 MeV; wiązki elektronowe powinny posiadać co
najmniej trzy energie w zakresie od 6 MeV wzwyż;

g) co najmniej jeden TK symulator, opcja TK 4D - w przypadku technik bramkowania oddechowego;
h) co najmniej jeden system planowania radioterapii opcja dla IMRT, 4D, VMAT - w paypadku stosowania tych

technik;
i) fantom wodny;
j) co najmniej dwa zestawy urządzeń do okresowej kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej;
k) zestaw do unieruchamiania pacjenta na każdym aparacie terapeutycznym;
l) co najmniej jeden analizator pola napromieniania;
Đ co najmniej dwa zestawy do dozymetrii in-vivo;
m) co najmniej jeden system dozymetryczny do weryfikacji dynamĺcznych planów leczenia - w przypadku stosowania

tych technik;
n) komputerowy system zarządzania radioterapią, Ęestracją iarchiwizacją danych.

B. Przyjmujący zamówienie powinien posiadać system zanądzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z
wykorzystaniem promieniowania jonizującego

9. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek zarejestrowania zakładu lub pracowni teleradioterapii.

10' Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

zgodnie z obowiązująrymi w ým zakresie przepisami prawa.

11. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego, jak również inne

uprawnione organy i osoby, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

tŁ'Przyjmujący zamówienie jako Podwykonawca ma obowiązek zarejestrowania umowy w Poftalu Świadczeniodawcy

wrazze wszystkimi wymaganymi danymioraz bieżącego aktualizowania Poĺtalu Świadczeniodawcy.

13.Wykonanie świadczeń odbywać się będzie w lokalĺzacji Zamawiającego, na podstawie skierowania podpisanegoprzez

lekarza i opatrzonego pieczątką Zamawiającego.

14. świadczenia będą wykonywane przez Przyjmującego zamówienie w dniach pn-pt w godzinach 9.00-15.00, o ile

umowa zawaÍta pomiędzy Zamawiająrym a NFZ nie będzie stanowiła inaczej.

15. świadczenia wykonywane będą przy użyciu aparatów lub urządzeń gwarantujących skuteczną diagnostykę i

spełniająrych standardy określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministra Zdrowia.

16' Dopuszcza się w przypadku wystąpienia siły wyŻszej lub innych okoliczności nagłych, niezaĺeżnych od Stron
powierzenie wykonywania świadczeń podmiotowi trzeciemu, posiadającemu uprawnienia do wykonywania zleconych

świadczeń, dysponującemu odpowiednim sprzętem i aparaturą medyczną oraz zatrudniającemu personel o

wymaganych kwalifikacjach. Powierzenie wykonywania świadczeń odbywa się każdorazowo za zgodą Zamawiającego,



na koszt Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie odpowiadał będzieza wykonywanie takich świadczeń w

Ęm za ich jakość i inne opisane w Ęm punkcie okoliczności, tak jak by sam wykonywał to świadczenie.
77'Za organizację udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada osoba wskazana w ofercie jako odpowiedzialna za

organizację udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego konkursu.
18' Niniejsze Szczegółowe warunki konkursu będą stanowić integralną część umowy podpisanej z wybranym oferentem.
19. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń oraz inne sprawy nieopisane w niniejszych Warunkach będą zawafte w

zawaľtej z oferentem wybranym w przedmiotowym postępowaniu, umowie, Kórej projekt stanowi załącznik nr 2, a
której akceptacja jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu.

20'Za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia odpowiedzialność ponoszą

Zamawiający i Przyjmujący zamówienie stosownie do przepisów prawa.

21. Umowa, o któĘ mowa powyżej, zawaĺta będzie na czas określony od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2042r'
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień podpisania z DoW NFZ kontraKu w zakresie
teleradioterapii.

22. Umowa zostaje rozwiązana z upływem czasu na jaki została zawafta.

23' Umowa może zostać rozwiązana na warunkach szczegółowo wskazanych w załączniku nr 2 - projekcie umowy.
24.W przypadku kiedy odrębna umowa/ o Kórej mowa W rozdziale I pkt' 3a niniejszego konkursu zostanie rozwiązana,

umowa będąca wynikiem niniejszego postępowania zostaje rozwiązana w takim samym trybie jak odrębna umowa'

RozDzIAŁ III
RozLIczENIE REALIZAC'I ztEcoNYcH śWIADCZEŃ

1' Rodzaje i sposób kalkulacji należności, jaką Udzielający zamówĺenie przekazuje Przyjmującemu zamówienie
(Podwykonawcy) z Ęrtułu realizacji zamówienia - stawka za punkt x punK - Wg umowy zawaĺtej z DoW NFZ,
stosownie do przepisów prawa.

2. Udzielająry zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie za zrealizowane, sprawozdane i zatwierdzone przez NFZ,
procedury medyczne z zakresu teleradioterapii, kwotę stanowiącą o/o (procent) przychodu, osiąganego na podstawie
kontraktu Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie wykonywania Ęch procedur medycznych , przy czymi
- w pienľszych trzech latach obowiązywanĺa Umowy Szpital zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w
wysokości ...... o/o wyżej opisanego miesięcznego przychodu,

- w kolejnych latach obowiązywania niniejszej umowy Szpital zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w
wysokości '.....' o/o wyżej opisanego miesĺęcznego przychodu'

3. opisane wyżej warunki rozliczania i finansowania świadczeń mają zastosowanie do wszelkich bieżących i wstecznych
kontroli i weryfikacji pzeprowadzanych przez NFZ w latach następnych' Wszelkĺe koszý ponoszą Strony według
proporcji 97 (lub mniej)/100 Przyjmujący zamówienie, 3 (lub więcej)/100 Udzielający zamówienia.

RozDzIAŁ Iv
czAą NA KTóRY zosTANIE ZAWARTA UMoWA

1. Umowa zostanie zawaľta na czas określony, od dnia podpisania do 31.12.2o42 r. z zastrzeżeniem możliwości zmiany
pod warunkiem zmiany przepisów prawa dotycząrych zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Termĺn rozpoczęcia udzielania śwĺadczeń zdrowotnych ustala się na dzień podpisania z DoW NFZ umowy w zakresie
teĺeradioterapii.

RozDzIAŁ V
WARUNKI' JAKIE MUSI SPEŁNIAć oFERTA

1. ofeĺta musi być złożona w tnłlale zamkniętej kopercie' Na kopercie należy umĺeścić:

a. dokładny adres oferenta (adres do korespondencji oraz kontaKowy numer telefonu),
b. napis określający przedmiot postępowania konkursowego: konkurc ofeÉ na udzielanie świadczeń

zdrowotnych w zakresie wykonywania teleradioterapii dla pacjentów Wielospecjalistycznego
Szpita la SPZOZ w Zgorzelcu,

c. napĺs: ''Nie otwierać przed dniem
2. Pienrusza strona oferý wĺnna zawierać:

a. łączną liczbę stron ofeĘ,

(wskazać termin składania ofeĺt)"

b. spis zawaftości koperĘ tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem numeru strony, na

której dany dokument się znajduje'

3. ofeŃa musi zawierać:
l. Wypełniony i podpisany formularz ofeftowy - załącznik nr 1;



2. Informacje o Oferencie, tj.:

a) Zaświadczenie o wpisie do ewidencjidziałalnościgospodarczej albo zaświadczenie o wpisie do
Kľajowego Rejestľu Sądowego podmiotu, poświadczające, że oferent jest uprawniony do

występowania w obrocie prawnym/ udzielając świadczeń opieki zdrowotnej W zakresie objęĘm
przedmiotem konkursu. Z dokumentów tych ma wynikać tak'ze, Że osoby podpisujące ofeftę lub udzielające

pełnomocnictw są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (nie starsze niż 6
miesięcy licząc od upływu terminu składania ofeft)

b) Aktualny wypis z Rejestru podmiotów wykonujących działa!ność teczniczą,
c) Decyzję o nadaniu Numeru ldenĘfikacji Podatkowej (,,NIP") oraz numeru,,REGON''.
d) Potwierdzenie zawaľcia wymaganej przez przepisy umowy obowiązkowego ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej Pľzyjmującego zamówienie obejmujące szkody będące następstwem

udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń

zdrowotnych przez Przy1mującego zamówienie - tj. ubezpieczenie obowiązkowe na kwotę, wynikającą

z aktualnych przepisów prawa (obecnie: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w

sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywĺlnej podmiotu wykonującego działalność

leczniczą) oraz ubezpieczenie dobrowolne na kwotę minimum 1.000.000 zł. (jeden milion złoĘch) albo

oświadczenie, Że przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Udzielającego

zamówienia, dostarczy stosowny dokument potwierdzający fakt zawarcia i opłacenia umowy ubezpieczenia,

obejmujący w pełnym zakresie przedmiot Umowy i będzie ją utrzymywał przez cały okres trwania umowy.

3. Zaakceptowany projekt umowy' stanowiący Załącznik nľ 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofeft.

Akceptacja projektu umowy może się odbyć albo poprzez podpisanie każdej strony umowy albo poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia o,,akceptacji projektu umowy'';

4. Wszystkie strony ofeĘ i załączniki, muszą być podpisane lub parafowane przez oferenta lub jego pełnomocnika.
Podpĺsy i parafy mają być tak składane, żeby wiadomo było, do kogo należą. Wszystkie załączone do ofeĘ dokumenĘ, o
których mowa W niniejszym rozdziale muszą zawierać dane aktualne na dzień składania oferĘ. Wszystkie wymagane
dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych na kaŹdej stronie kserokopii za zgodność z
oryginałem przez oferenta, osobę uprawnioną do jego reprezentacji, adwokata, radcę prawnego lub notariusza.

5. Jeżeli ofeľtę podpisuje pełnomocnik, do oferý należy załąeyć pełnomocniďwo'

6. Komisja konkursowa może wezwać oferentów, Kórzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w nin.

rozdziale oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocniďw, albo, którzy złożyli oświadczenia i dokumenĘ,

zawierające błędy lub Kórzy złoŻyli wadliwe pełnomocniďwa, do ich złoŻenia W Wyznaczonym terminie, chyba że mimo

ĺch złożenia ofeńa podlega odrzuceniu albo Dyrektor WS-SPZOZ w Zgorzelcu skozystał z prawa odwołania konkursu.

Złożone na wezwanie Komĺsji oświadczenia i dokumenĘ powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta warunków

udziału w konkursie oraz spełnianie przez oferenta wymagań określonych pzez Szpital, nie później niż w dniu, w którym

upłynął termin składania ofert.

7. Komisja może także, W Wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Ęm rozdzĺale.

8. oferent ma możliwość składania zapytań do SWKO nie później niż na 3 dni przed terminem Wyznaczonym na

składanie ofeft'

RozDzIAŁ vI
OFERTA CENOWA

l. Proponowana propoĘa podziału środków (PPŚ) przekazywanych przezNFZ powinna być wyrażona w ułamku

2. PPś należy podać na druku (formularzu ofeftowym), którego wzór stanowi załącznik nr 1
do Szczegółowych warunków konkursu ofeft.

RozDzIAŁ vll
KRYTERIA OCENY OFERT

1' Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej ofeĘ w oparciu o następujące kfieria oceny ofeft - biorąc

pod uwagę ich wagę:

1. oferowana waÉość PPś przeznaczona dla Zamawiająceoo pľzez okres 3 oierwszych lat - max. 50
pkt

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć ofefta wynosi 50 pkt. wg następującej zasady:

waÉość ułamka zwykłego ofeľĘ badanej



ilość pkt. za powyższy wskaźnik PPś = x 5o pkt.
waľtość ułamka zwykłego oferty z najwyższym wskaźnikiem PPś

2. oferciwana wańość PPś przeznaczona dla Zamawiającego przez okres 22 kotejnych lat - max. 50
p&t

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć ofeľta wynosĺ 50 pkt' wg następującej zasady:

waftość ułamka zwykłego oferĘ badanej
ilość pkt. za powyższy wskaźnik PPś = x 50 pkt.

waÉość ułamka zwykłego oferty znajwyższym wskaźnikiem PPś

2.Zaofertę najkorzystniejszą uznana zostanĺe ofefta, Kóra w sumie uzyska największą ilość punktów. Przy dokonywaniu
wyboru ofeĘ Zamawiający stosował będzie wyłącznie kryteria określone w niniejszej SWKO.

RozDzIAŁ VIII
WARUNKI PŁATNośCI

l. Udzielający zamówienia będzie dokonywać zapłaĘ za zrealizowane, sprawozdane i zatwierdzone przez DoW NFZ w
danym miesiącu świadczenia zdrowotne, po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, w wysokości 97(lub mniej)/100
- zgodnie zzawartą umową _ wpływu otrzymanego z DoW NFZ'

2. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie faktury VAT,
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w teľminie 7 dni od dnia otrzymania przez Szpital prawidłowo

wystawionej faktury wrazzzałącznikiem, o którym mowa W ust.4 oraz środków z NFZ.

3' Miesięczne wynagrodzenie z Ęrtułu udzielonych świadczeń zdrowotnych stanowĺć będzie: iloczyn zrealizowanych
punktów (za wykonane procedury zgodnie z katalogiem NFZ, które stanowią załącznik numer 1 do umowy) i

stawki za 1 pkt okreśĺonej zgodnie z obowiązująca umową z DoW NFZ.

4. Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa'

RozDzIAŁ Ix
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT

l. ofeftę należy złoŻyć. w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wrazz adnotacją,,Konkurs
ofeft na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania teleradioterapii dla pacjentów Wielospecjalisýcznego

Szpitaĺa sP ZoZ w Zgorzelcu'' oraz pieczęcią oferenta' ofeftę spoaądza się w języku polskim'

2. ofeĘ należy złoŻyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - pokój 13-14, 59-900Zgorzelec, ul. Lubańska 11-

12 lub nadać w formie przesyłki pocztowej na wskazany adres. Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2018r., o
godzinie 12:00.
3. ofeĘ nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po terminie składania ofeń, jak również oferĘ złożone osobiście
po teľminie składania ofeft, zostaną odrzucone.

RozDzIAŁ x
OTWARCIE OFERT

l' otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie Zamawiającego (tj. siedziba Zamawiającego - budynek administracji ul.

Lubańska 11-12, 59-900Zgorzelec, w dniu 10.01.2018ľ., o godzinie 12:30.
2. otwarcie ofert odbędzĺe się w obecności wszystkich przybyłych oferentów, którzy będą mogli uczestniczyć w części

jawnej konkursu.

3' Termin związania ofeľtą wynosi 30 dniod daý upływu terminu składania ofeft'

RozDzIAŁ xI
MIEJSCE I TERMIN RozsTRzYGNIĘcIA KoNKURSU

l. ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofeft zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń istľonie internetowej

Udzielającego zamówienie.

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięĘ najpóźniej w terminie 14 dnĺ od daĘ, w której upływa termin składania ofeft.

RozDzIAŁ xII
TRYB I ZAKRES PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

l. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora WielospecjalisĘcznego Szpitala _ SP ZoZw
Zgorzelcu.



2. Komisja Konkursowa składać się będzie od 3 do 5 osób, spośród których Udzielający zamówienia wyznaczY

Przewodniczącego.

3. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w pracach Komisji Konkursowej, gdy oferentem jest:

a) jego małżonek oraz krewny i powinowaý do drugiego stopnia,

b) osoba związana znimz tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

c) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

d) osoba, której małżoneĘ krewny lub powinowaĘ do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

4. Dyrektor Ws-sPZoZ w Zgorzelcu w sytuacji, o KóreJ mowa W ust. 3 dokonuje wyłączenĺa i powołuje nowego członka

Komisji Konkursowej.

5. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofeft.

6. Komisja konkursowa, mając na celu rozstrzygnięcie konkursu ofeft, dokonuje następujących czynności:

a.Stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofeľt.

b.otwiera kopefty z ofeľtami.

c. Ustala, Kóre z ofeľt spełniają warunki określone w SWKo.

d.odrzuca ofeĘ nieodpowiadające warunkom określonym w SWKo lub:

- zgłoszone po Wyznaczonym terminie,
- zawierającą nieprawdziwe informacje,

- jeżeli oferent nie określił przedmiotu ofeĘ lub nie podał proponowanej waftości PPś dot' waftości udzielanych

świadczeń zdrowotnych,
- jeŹeli ofeľta zawiera raŻąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- jezeli oferent złożył ofeftę alternatywną,
- jeżeli oferent lub ofefta nĺe spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz

szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych przez Dyrektora WS-

SPZOZw Zgorzelcu.

e.ogłasza oferentom, które z ofeft spełniają warunkiokreślone w SWKO, a które zostały odrzucone.

f. Przyjmuje do protokołu wyjaśnienia ioświadczenia zgłoszone przez oferentów.

i. Wybiera najkorzystniejszą ofeftę albo nie przyjmuje żadnej z ofeń'
7. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamknĺętych bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynnościokreślonych

w ust. 6 lit. a, b.

8. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół'

9. Jezeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania konkursowego, komisja ogłasza o rozstrzygnięcĺu konkursu'

l0' Konkurs zostanie rozstrzygnięý w terminie 14 dni od daĘ upływu terminu składania ofert. ogłoszenie o
rozstrzygnięciu konkursu zostanie umĺeszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w jego

siedzibie oraz przesłane do oferentów drogą elektroniczną/faksem a następnie drogą listową'

RozDzIAŁ XIII
UNIEWAżNIENIE PosTĘPowANIA KoNKURsowEGo

l. Dyrektor Ws-sPZoZ w Zgorzelcu unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

zd rowotnych będących pzed m iotem n in iejszego kon kursu, gdy:

a. nie wpłynęła żadna ofeĺta;

b. wpłynęła jedna ofefta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2;

c. odrzucono wszystkie ofeĘ;
d. kwota najkorzystniejszej oferý przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń

opiekĺ zdrowotnej w niniejszym postępowaniu;

e. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania ĺub zawarcie umowy nie leży w

interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. ]eżeli w toku konkursu wpłynęła tylko jedna ofeĺta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może pnyjąć tę ofeftę, gdy z

okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownĺe na tych samych warunkach konkurs ofeft nie wpłynie więcej ofeft'



RozDzIAŁ xIV
śnooxr oDWoŁAWczE

l. oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad
przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługują

środki odwoławcze i skarga na zasadach opisanych ponizej.

2. środkiodwoławcze nie przysługują na:

a) wybór trybu postępowania,

b) niedokonanie wyboru Przyjmującego zamówienie,

c) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielania świadczeń opĺeki zdrowotnej, do czasu zakończenia
postępowania, oferent możezłożyć do komisji umoĘwowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaskarżonej czynności.

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
ulega zawieszeniu, chyba że ztreści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzĺ
składającem u protest. N ieuwzględ n ienie protestu Wymaga uzasadn ien ia.

6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

7. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej

Zamawiającego'

8. W przypadku uwzględnienia protestu, Komisja powtarza zaskażoną czynność.

9' oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora Ws-sPZoZ w Zgorzelcu, w terminie 7

dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania, odwołanie doĘczące rozstrzygnięcia postępowania. odwołanie
wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

l0. odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie
umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia'

RozDzIAŁ xv
ZAWARCIE UMOWY

l. zamawiający zawiera umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z oferentem, którego ofefta została wybrana
przez komĺsję konkursową jako najkorzystniejsza w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofeĺt.

2. ProjeK umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne stanowi załącznik nľ 2 do Szczegółowych

warunków konkursu ofeľt.

RozDzIAŁ xvl
PosTANoWIENIA KoŃcowE

l. Zastrzega się prawo odwołanĺa konkursu ofeft oraz przesunięcia terminu składania ofeĺt oraz terminu rozstrzygnięcia

konkursu ofeft bez podania przyczyn.

2. zapytania do Szczegőłowych warunków konkursu ofeft można składać nie późnĺej niż na 3 dni pzed terminem
Wyznaczonym na składanie ofeft'
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