OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA OPISYWANIE BADAŃ RADIOLOGICZNYCH W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ
DLA POTRZEB POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku działając na podstawie ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. nr 164 poz.
1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na opisywanie badań
radiologicznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
(szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).
Zakres świadczeń określono w „SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT” („SWKO”), które
stanowią integralną część doniniejszego ogłoszenia. Z SWKO wraz z projektem umowy i wzorem
oferty można zapoznać się w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
(administracja pok. nr 10) w godz. 8:00 – 15:00, a także na stronie internetowej Udzielającego
zamówienie: www.pcz.net.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”).
Termin obowiązywania umowy: od 01.03.2017r. do 28.02.2019r.
Wypełniony formularz „Oferty” wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej
kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz opisem: „Oferta na opisywanie badań
radiologicznych w oparciu o teletransmisję. Nie otwierać do dnia .........r. do godz. 10:30”
w siedzibie udzielającego zamówienia do dnia 15.02.2017r. do godz. 10:00 - SEKRETARIAT.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów,
składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i
154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.).

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
na opisywanie badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).
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Rozdział I - Warunki ogólne konkursu
1.1. Definicje
Ilekroć w SWKO oraz jego załącznikach jest mowa o:
a. oferencie – rozumie się przez to podmiot opisujący badania radiologiczne w oparciu o
teletransmisję.
b. udzielającym zamówienia – rozumie się Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork,
c. przedmiocie konkursu ofert – rozumie się przez to udzielanie świadczeń zdrowotnychna
opisywanie badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim),
d. ofercie - rozumie się przez to wypełniony formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SWKO, wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami żądanymi przez Udzielającego
zamówienia,
e. umowie – rozumie się przez to wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWKO.
1.2. Podstawy prawne przeprowadzenia konkursu ofert:
1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.),
2) ustawa 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.).

Rozdział II - Opis przedmiotu konkursu
2.1. Przedmiotem konkursu jest opis badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję (powstałych
przy użyciu określonych technik obrazowania) w podziale na dwa zadania, tj.:
Zadanie Nr 1 - Tomografia komputerowa 16 rzędowa.
Zadanie Nr 2 - Klasyczna radiografia cyfrowa (bez radiografii kontrastowej).
2.2. Oferent składa ofertę na całość zamówienia.
2.3. Techniki obrazowania - ustala się w badaniach radiograficznych następujące techniki
obrazowania:
a) Tomografia komputerowa 16 rzędowa
b) Klasyczna radiografia cyfrowa (bez radiografii kontrastowej).
2.4. Tomografia komputerowa 16 rzędowa:

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Obrazy radiograficzne będą tworzone u Udzielającego zamówienia przy użyciu aparatu
tomograficznego SOMATOM EMOTION 16.
Obrazy będą powstawać zgodnie z zasadami wykonywania tych obrazów przez
przeszkolonych techników elektroradiologii zatrudnionych przez Udzielającego zamówienia.
Oferent może przedstawić swoje zalecenia odnośnie procedur badań wykonywanych u
Udzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia zapozna się z tymi zaleceniami. Po
wzajemnych konsultacjach zostanie ustalony i zatwierdzony protokół wykonywania
poszczególnych rodzajów badań.
Podczas tworzenia obrazów radiograficznych wchodzących w skład badania pracownicy
Udzielającego zamówienia, jak i pracownicy Oferenta mogą kontaktować się wzajemnie
drogą telefoniczną lub elektroniczną, w celu doprecyzowania szczególnych wymagań
związanych z konkretnymi problemami medycznymi powstałymi podczas badania, tak aby
badanie uzyskało maksymalny efekt diagnostyczny konieczny do osiągnięcia.
UWAGA!!! W przypadku decyzji o podaniu środka cieniującego kontakt pomiędzy lekarzem
Oferenta, a pracownikami Udzielającego zamówienia jest obowiązkowy.
Obrazy powstałe podczas jednego badania jednej okolicy anatomicznej stanowią przedmiot
opisu i jednocześnie stanowią jednostkę rozliczeniową pomiędzy stronami.
Obrazy radiograficzne powstałe przy użyciu techniki tomografii komputerowej u
Udzielającego zamówienia będą przekazywane po ich wykonaniu drogą elektroniczną wg
ustalonych protokołów (Dicom 3.0) przesyłu danych elektronicznych.
Opisy badania dokonane przez pracowników Oferenta będą przekazywane drogą
elektroniczną do Udzielającego zamówienia wraz z autoryzacją.
Autoryzacja badania musi być ściśle przypisana konkretnej osobie posiadającej państwowe
uprawnienia do opisywania obrazów – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej wraz
z oznaczeniem numeru prawa wykonywania zawodu lekarza.
Oferent zapewni możliwość konsultacji badań budzących wątpliwości diagnostyczne oraz
przypadków szczególnie trudnych w ośrodku referencyjnym wyższego szczebla

2.5.Klasyczna radiografia cyfrowa (bez radiografii kontrastowej):
• Obrazy radiograficzne będą tworzone u Udzielającego zamówienia przy użyciu następującego
aparatu radiograficznego:
a) Carestream DRX – Evolution DX (szpital w Malborku)
b) Practix 160 CR ( szpital w Malborku)
c) Siemens Multix Pro CR (szpital w Nowym Dworze Gdańskim)
• Obrazy radiografii klasycznej będą powstawać zgodnie z procedurami wykonywania tych
obrazów przez przeszkolonychtechników elektroradiologiizatrudnionych przez Udzielającego
zamówienia.
• Podczas tworzenia obrazów radiograficznych wchodzących w skład jednego badania
pracownicy Udzielającego zamówienia, jak i pracownicy Oferenta mogą kontaktować się
wzajemnie drogą telefoniczną lub elektroniczną, w celu doprecyzowania szczególnych
wymagań związanych z konkretnymi problemami medycznymi powstałymi podczas badania,
tak, aby badanie uzyskało maksymalny efekt diagnostyczny konieczny do osiągnięcia.
• UWAGA!!! W przypadku decyzji o podaniu środka cieniującego kontakt pomiędzy lekarzem
Oferenta, a pracownikami Udzielającego zamówienia jest obowiązkowy.
• Obrazy powstałe podczas jednego badania jednej okolicy anatomicznej stanowią przedmiot
opisu i jednocześnie stanowią jednostkę rozliczeniową pomiędzy stronami.
• Obrazy radiograficzne powstałe przy użyciu techniki klasycznej u Udzielającego zamówienia
będą przekazywane, po ich wykonaniu, drogą elektroniczną wg ustalonych protokołów
przesyłu danych elektronicznych.
• Opisy badań dokonane przez pracowników
Oferenta będą przekazywane drogą
elektroniczną do Udzielającego zamówienia wraz z autoryzacją.

•
•

Autoryzacja badania musi być ściśle przypisana konkretnej osobie posiadającej państwowe
uprawnienia do opisywania obrazów – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej
wraz z oznaczeniem numeru prawa wykonywania zawodu lekarza.
Oferent zapewni możliwość konsultacji badań budzących wątpliwości diagnostyczne oraz
przypadków szczególnie trudnych w ośrodku referencyjnym wyższego szczebla.

2.6. Udzielający zamówienia oświadcza, że jegopracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu zdjęć
radiograficznych posiadają wymagane prawem uprawnienia i umiejętności potwierdzone
odpowiednimi zaświadczeniami.
2.7. Obrazy powstałe przy pomocy radiografii klasycznej i tomografii komputerowej będą powstawać
z należytą starannością, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie, a także z protokołami
ustalonymi przez strony.
2.8. Lista pracownikówUdzielającego zamówienia wraz z kodami identyfikującymi zostanie
przekazana Oferentowi i będzie aktualizowana w miarę zachodzących zmian.
2.9. Oferent zapewnia zorganizowanie teletransmisji obrazów w oparciu o własne wyposażenie i
oprogramowanie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2.10. Udzielający zamówienia wymaga aby integracja oprogramowania Oferenta z oprogramowaniem
Udzielającego zamówienia leżała po stronie Oferenta. Koszty integracji ponosi Oferent.
2.11.Tryby opisów obrazów – ustala się dwa tryby opisów badań:
a) Tryb pilny:
• Oferent gwarantuje utrzymanie możliwości opisów badań przez całą dobę przez
wszystkie dni roku.
• Oferent gwarantuje, że badania oznaczone przez Udzielającego zamówienia
klauzulą ”PILNE/ CITO” opisywane będą w czasienie dłuższym niż 120 minut od czasu
zakończenia transmisji danych na serwer Oferenta, za wyjątkiem głowy – opis nastąpi
w czasie nie dłuższym niż 60 min. W szczególnych sytuacjach tj. gdy badanie wymaga
dodatkowych konsultacji oferent może uzyskać zgodę na przedłużenie czasu opisu do
3 godzin.
b)Tryb zwykły:
• Oferent gwarantuje, że badania wykonane w trybie „ZWYKŁYM” będą opisane w
czasie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu zakończenia transmisji danych na serwer
Oferenta.
2.12. Personel oferenta – oferent zapewnia, że opisy badań będą tworzone przez lekarzy
posiadających:
a) odpowiednie kwalifikacje – poprzez odpowiednie kwalifikacje rozumie się posiadanie
specjalizacji II st. z radiodiagnostyki lub tytułu specjalisty z radiologii i diagnostyki obrazowej,
a) doświadczenie - Oferent oświadczy, że lekarze opisujący badania posiadają wystarczające
doświadczenie do wykonywania opisów badań będących przedmiotem umowy.
Uwaga: Udzielający zamówienia wymaga, aby lekarze opisujący badania spełniali oba warunki
łącznie.
2.13. Oferent przedstawi listę lekarzy uprawnionych do opisywania badań jako załącznik do umowy
zobowiązując się jednocześnie, że lista ta będzie aktualizowana w przypadku zaistnienia zmian w
grupie lekarzy opisujących.

2.14. Skierowania /zlecenia na badania – podstawą do wykonania opisu badania jest skierowanie
podpisane i opieczętowane przez lekarza:
a) Wzór skierowania na badanie TK stanowi załącznik nr 1
b) Wzór na badanie w radiografii klasycznej stanowi załącznik nr 2
2.15. Skierowanie zostanie przekazane Oferentowi drogą elektroniczną przed transmisjąobrazów.
2.16. Oferent przed przystąpieniem do realizacji umowy może przedstawić swoje uwagi do
przedstawionych wzorów skierowania na poszczególne rodzaje badań i wnieść o wprowadzenie
poprawek.
2.17. W przypadku niejasności, czy wątpliwości lub w sprawach szczególnej wagi klinicznej, lekarz
Oferenta ma prawo kontaktować się z lekarzem Udzielającego zamówiena w sprawach dotyczących
zleconego badania, a lekarz Udzielającego zamówienia z lekarzem Oferenta.
2.18. Opisy badań – badania będą opisywane z zachowaniem zasad wykonywania zawodu lekarza
opisanych w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
• Lekarz opisujący nie będzie używał w treści opisu zwrotów obcojęzycznych i skrótów
literowych.
• Każdy opis badania musi być autoryzowany podpisem lekarza uprawnionego.
• W przypadku wątpliwości po stronie Udzielającego zamówienia w sprawach opisu badania
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do konsultacji telefonicznej/elektronicznej z
lekarzem opisującym badanie.
• W przypadku istotnych zmian po konsultacji – aneks do opisu niezwłocznie zostanie przesłany
drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.
• W celu wzajemnych konsultacji strony ustaląnumery telefonów oraz adresy e-mailowe, gdzie
będzie następowała wspólna komunikacja.
• Opis badania zawierać musi co najmniej następujące elementy:
a) Nazwę wykonawcy opisu ,
b) Datę i godzinę sporządzenia opisu,
c) Nazwisko i imię pacjenta oraz jego PESEL,
d) Dane kliniczne ze skierowania.
2.19. Obsługa łącza i sprzętu do wzajemnej komunikacji – Oferent przeszkoli wskazanych przez
Udzielającego zamówienia pracowników przeznaczonych do przesyłania obrazów i odbioru opisów
badań .
2.20.Kontrola – Oferent podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w niezbędnym zakresie
wynikającym z zawartych umów o wykonywanie świadczeń przez Udzielającego zamówienia.
2.21. Udzielający zamówienia oświadcza, że wykonuje świadczenia medyczne w zakresie ASDK i SZP.
2.22. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do kontroli Oferenta w zakresie działań
będących przedmiotem umowy.
2.23. Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych – Udzielający zamówienia oświadcza, że
prowadzi i przechowuje oraz udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy o
działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o ochronie
danych osobowych oraz rozporządzeń z nich wynikających.

2.24. Oferent nie może udostępniać, ani posługiwać się dokumentacją medyczną tworzoną na rzecz
Udzielającego zamówienia do jakichkolwiek celów bez wyrażenia zgody przez Udzielającego
zamówienia.
2.25. Oferent oświadcza, że będzie przechowywał tworzoną na zlecenie Udzielającego zamówienia
dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą o lecznictwie z
aktami wykonawczymi w tym zakresie, a zwłaszcza ustawy o ochronie danych osobowych.
2.26. Oferent jest zobowiązany do wdrożenia systemu przekazywania danych oraz przeszkolenia
personelu nie później niż do dnia 28.02.2017r.
2.27. Kryterium oceny :
Cena - 90%
Cena brutto= cena minimalna brutto/cenę oferty badanej x 90% x 100
Termin wykonania opisu – 10 %
Badanie w trybie pilnym: do 60 min. – 10 pkt, do 120 min. – 0 pkt
Badanie w trybie zwykłym: do 12 godz. – 10 pkt, do 18 godz. 5 pkt, do 24 godz. – 0 pkt.
Wzór:
czas opisu = oferta badana/oferta z najwyższą liczbą punktów x 10% x 100
2.28. Komisja konkursowa – w celu przeprowadzenia konkursu ofert zostanie powołana komisja
konkursowa na podstawie Zarządzenia Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
2.29. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno
następujących czynności:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
b) otwiera koperty z ofertami,
c) ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert,
d) ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert, a które zostały odrzucone,
e) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
f) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
2.30. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia raportu z testów specjalistycznych i
eksploatacyjnych dla monitorów stosowanych w stacjach opisowych (wymaganych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej). Testy eksploatacyjne, czyli podstawowe będą dostarczane do Udzielającego
zamówienia raz w miesiącu razem z fakturą, a testy specjalistyczne raz w roku.

Rozdział III - Tryb udzielania wyjaśnień
3.1. Oferent może zwracać się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z
treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, sposobem przygotowania oferty, itp., kierując
swoje pytania pisemnie listem na adres Udzielającego zamówienie, faksem (55 64 60 325) lub emailem: a.sulikowska@pcz.net.pl.
3.2. Udzielający zamówienia niezwłocznie odpowie na zadane pytania, pod warunkiem, że otrzyma je
najpóźniej na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

3.3. Treść pytań i odpowiedzi Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej
www.pcz.net.pl. bez wskazania źródła zapytania.
Rozdział IV – Informacja dotycząca składania i otwarcia ofert.
4.1. Ofertę w formie pisemnej wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami należy
złożyć w zamkniętej kopercie, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Udzielającego zamówienia i
Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.
4.2. Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4.3. Koperta, w której zostanie złożona oferta winna być opatrzona danymi oferenta (nazwą i
adresem) oraz oznakowana w następujący sposób:
„Oferta na opisywanie badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję. Nie otwierać do dnia
15.02.2017r. do godz. 10:30”.
4.4. Ofertęnależy złożyć udzielającemu zamówienia na adres:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 105/106, 82-100 Malbork (SEKRETARIAT)
w terminie do 15.02.2017. godz. 10.00
4.5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.6. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4.7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
4.8. W celu dokonania zmian lub poprawek Oferent może wycofać złożoną wcześniej ofertęi złożyć
nową, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
4.9. Osobą upoważnioną
(a.sulikowska@pcz.net.pl).

do

kontaktów

z

oferentami

jest:

Aleksandra

Sulikowska

4.10.Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu do dnia 15.02.2017r. do godz.
10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 105/106, 82-100 Malbork
4.11. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
4.12. W trakcie części jawnej komisja konkursowa:
a) stwierdzi prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
b) otworzy koperty z ofertami.
4.13. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, z wyjątkiem
czynności, określonych w pkt 4.12.
4.14. Udzielający zamówienia niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego
wyniku poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Udzielającego zamówienia
(www.pcz.net.pl) i na tablicy ogłoszeń. Oferent wybrany w drodze konkursu zostanie powiadomiony
również pisemnie.

4.15.Udzielający zamówienia zawrze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w
terminie przez siebie wskazanym.

Rozdział V - Środki odwoławcze
Środki odwoławcze przysługujące Oferentom są określone w art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1. i ust.
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.).

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
Załącznik Nr 3 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
Załącznik Nr 4–Wykaz osób (wraz z kwalifikacjami) osób udzielających świadczeń zdrowotnych tj.
opisu badań rentgenodiagnostyki klasycznej w systemie teleradiologicznym.
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy na wykonywanie opisu badań rentgenodiagnostyki klasycznej.
Załącznik nr 6 – Wykaz usług wraz z referencjami.
Załącznik nr 7 – Kserokopia polisy OCw zakresie świadczonych usług, co najmniej na kwotę
wymaganą Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z
2011r. nr 293 poz. 1729 z późn. zm.).

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY

Nazwa oferenta:............................................................................................................................
Siedziba:.........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa:
................................................
Numer telefonu:
................................................
Numer faksu:
................................................
Numer REGON:
................................................
Numer NIP:
................................................
W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu ofert na opisywanie badań radiologicznych w oparciu o
teletransmisję dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. oferujemy realizację
przedmiotu konkursu za cenę :
Rodzaj badania

Badania radiologii
klasycznej
Badania tomografii
komputerowej

Tryb badania

Zwykły

Liczba
badań
(2 lata)
17110

Pilny

9300

Zwykły

3000

Pilny

3450

Cena jednostkowa
brutto

Wartość brutto

Razem:

Wartość całego zamówienia:
Netto: ..........................................................................................................................................
Słownie:…………………………………….............................................……………………………………………………
Brutto:……………………….............................................…………………………………………………………………..
Słownie:………………….............................................………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
Badanie w trybie pilnym wykonam w czasie: do ................... min
Badanie w trybie zwykłym wykonam w czasie: do ................ godz.

......................................................
Data i czytelny podpis upoważnionej osoby

Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA

Nazwa oferenta:............................................................................................................................
Siedziba:.........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie.
2.Oświadczam, że zapoznałem się ze Szczegółowymi Warunki Konkursu Ofert i materiałami
informacyjnymi o przedmiocie konkursu ofert i akceptuję je bez żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 14 dni.
4. Oświadczam, że akceptuję załączony wzór umowy i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się
do podpisania umowy na warunkach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert i
materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu ofert i w mojej ofercie, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Udzielającego zamówienia.
5. Oświadczam, że wszystkie załączone kopie dokumentów są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym.

......................................
Data i czytelny podpis upoważnionej osoby

Załącznik Nr 4

WYKAZ OSÓB (WRAZ Z KWALIFIKACJAMI) OPISUJĄCYCH BADANIA RADIOLOGICZNE W OPARCIU O
TELETRANSMISJĘ DLA POTRZEB POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O

Nazwa oferenta:................................................................................................................................
Siedziba:.........................................................................................................................................

Imię
i nazwisko

Nr prawa
wykonywania
zawodu

Posiadana specjalizacja
(nazwa,stopień)

Uwaga: należy dołączyć kserokopię prawa wykonywania zawodu oraz kserokopię dyplomu uzyskania
odpowiedniej specjalizacji ,potwierdzone za zgodność z oryginałem.

......................................
Data i czytelny podpis upoważnionej osoby

Załącznik Nr 5
WZÓR - UMOWA NA OPISYWANIE BADAŃ RADIOLOGICZNYCH W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ
DLA POTRZEB POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
zawarta w Malborku w dniu ........................
w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert
pomiędzy:
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku, ul.
Armii Krajowej 105/106, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer
KRS 0000280526, NIP: 579-21-33-296, REGON: 220415305, reprezentowaną zgodnie z wpisem w KRS
przez:
Prezes – Paweł Chodyniak
zwanym w treści umowy: „Udzielającym zamówienia”,
a
............................................z siedzibą.................................................wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd ..........................., .............Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, numer .........................., NIP: ......................., REGON: .....................
reprezentowaną zgodnie z wpisem w KRS przez:...............................................................
1. ..............................................................
zwanym dalej Przyjmującym zamówienia,
o treści następującej:
§ 1Przedmiot umowy
1. Niniejsza umowa określa wzajemne prawa i obowiązki stron w ramach wykonywania opisów
badań radiografii klasycznej i tomografii komputerowej w oparciu o teletransmisję, dla potrzeb
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)
według złożonej oferty.
2. Każda ze stron zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
3. Przyjmujący zamówienie ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na rzecz Udzielającego zamówienia na jedno i wszystkie zdarzenia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 200 000 PLN.

§ 2Obowiązki Udzielającego zamówienia
1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do wykonywania badań tomografii komputerowej
zgodnie z metodami przeprowadzania badań określonymi w SIWZ, oraz do przesyłania obrazów w
standardzie DICOM 3.0
2. Zestawienie oraz organizacja połączenia pomiędzy aparaturą radiograficzną wytwarzającą obrazy
stanowiące badanie podlegające opisowi, a zestawem komputerowym do teletransmisji oraz
integracja oprogramowania Przyjmującego zamówienia z oprogramowaniem Udzielającego

3.

4.

5.
6.

zamówienia leży po stronie Przyjmującego zamówienie. Koszty integracji ponosi Przyjmujący
zamówienie.
Udzielający zamówienia zobowiązuje się do przekazania wykazu osób uprawnionych do
wykonywania zdjęć i korzystania z programu zgodnie z załącznikiem nr 1do Umowy i będzie go
aktualizował każdorazowo w przypadku wystąpienia zmianwraz z ich kodowymi oznaczeniami.
Pracownicy Udzielającego zamówienia będą współpracować z lekarzami Przyjmującego
zamówienie w zakresie wykonywania badania radiologicznego (zgodnie z procedurami
radiologicznymi)w celu uzyskania maksymalnego efektu diagnostycznego ustalonymi drogami
komunikacji.
Udzielający zamówienia udostępni pomieszczenia do instalacji urządzeń do teletransmisji danych
i opisów.
Udzielający zamówienia zobowiązany jest każdorazowo do telefonicznego informowania lekarza
Przyjmującego zamówienie o wykonywaniu badania w trybie pilnym, pod nr tel:…………………….......

§ 3Obowiązki Przyjmującego zamówienie
1. Przyjmujący zamówienie zapewnia zorganizowanie teletransmisji obrazów w oparciu o własne
wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie gwarantuje ciągłe i nieprzerwane tj. 24 godziny na dobę, przez 365 dni w
roku, wykonywanie opisów otrzymanych od Udzielającego zamówienia obrazów.
3. Przyjmujący zamówienie, w przypadku wystąpienia sytuacji zmuszających do zawieszenia
opisywania badań poza sytuacjami opisanymi jako siła wyższa, gwarantuje na ten czas
opisywanie badań przez innego wykonawcę (wykonawcę zastępczego) bez zmian pozostałych
warunków umowy.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w p.3
Przyjmujący zamówienie zawiadomi
Udzielającego zamówienia natychmiast – wskazując imiennie wykonawcę zastępczego.
5. Przyjmujący zamówienie załączy do niniejszej umowy wykaz zawierający imię i nazwisko lekarzy,
specjalizację oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza, co stanowić będzie załącznik nr
2 do umowy .
6. Wykaz o którym mowa w p. 5 będzie aktualizowany pisemnie przez Przyjmującego zamówienie
każdorazowo w przypadku wystąpienia zmian.
7. Przyjmujący zamówienie zapewnia, że opisy badań będą tworzone przez lekarzy posiadających
odpowiednie kwalifikacje, tj. posiadanie specjalizacji 2 st. z Radiodiagnostyki lub tytułu specjalisty
radiologii i diagnostyki obrazowej i doświadczenie zakresie badań tomografii komputerowej i
radiografii klasycznej wykonywanych przez Udzielającego zamówienia.Lista specjalistów
wykonujących opisy może ulec zmianie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w tym
przypadku do aktualizacji załącznika Nr 2.
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania opisów:
a) zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną i standardami opisanymi w
obowiązujących przepisach prawa,
b) ustalonymi przez Udzielającego zamówienia w SWKO
c) z zachowaniem zasad wykonywania zawodu lekarza opisanych w ustawie o
zawodach lekarza i lekarza dentysty.
9. Ustala się dwa tryby opisów badań :
a) Tryb pilny: gdzie opis badania Udzielający zamówienia otrzyma w czasie nie dłuższym
niż .......... min. od czasu zakończenia transmisji danych od Zamawiającego na
serwer Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż opis głowy nastąpi w czasie nie dłuższym niż
60 min. W szczególnych sytuacjach tj. gdy badanie wymaga dodatkowych konsultacji
Przyjmujący zamówienie może uzyskać zgodę od Udzielającego zamówienia na
przedłużenie czasu opisu do 3 godzin.
b) Tryb zwykły: gdzie opis badania Udzielający zamówienia otrzyma w czasie nie
dłuższym niż ........... godziny od czasu zakończenia transmisji danych od
Zamawiającego na serwer Wykonawcy .

10. Przyjmujący zamówienie zapewniaprzesyłanie Udzielającemu zamówienia
sporządzonych
wyników badań drogą elektroniczną w formacie PDF (zawierającą podpis i pieczęć lekarza) oraz w
formacie tekstowym (umożliwiającym skopiowanie do programu) lub w sposób transferu danych
elektronicznych w oparciu o integracje z systemem RIS firmy Asseco funkcjonującym obecnie z
Pracowni Udzielającego zamówienia lub w przypadku awarii drogi elektronicznej w formie faksu.
11. Przyjmujący zamówienie w trakcie trwania umowy musi zapewnić pomoc dyżurnego lekarza w
zakresie metodyki badania. W wątpliwych przypadkach dotyczących procedur radiologicznych,
technik przeprowadzający badanie musi mieć możliwość nawiązania telefonicznego kontaktu z
lekarzem opisującym przed rozpoczęciem badania.
12. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia raportu z testów specjalistycznych i
eksploatacyjnych dla monitorów stosowanych w stacjach opisowych (wymaganych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej). Testy eksploatacyjne, czyli podstawowe będą dostarczane do
Udzielającego zamówienia raz w miesiącu razem z fakturą, a testy specjalistyczne raz w roku.
13. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w
zakresie wynikającym z niniejszej umowy.
14. Przyjmujący zamówienie oświadcza,że podda się kontroli Udzielajacego zamówienia w zakresie
wynikającym z niniejszej umowy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu.

§ 4Osoby odpowiedzialne za współpracę
Osobami odpowiedzialnymi za współpracę na podstawie niniejszej umowy są:
ze strony Zamawiającego:
...................................................................................................................................................
ze strony Wykonawcy:
..................................................................................................................................................
§ 5Płatności
1. Strony zgodnie ustalają maksymalną – łączną wartość umowy brutto ...........................
(słownie:.........................................). Cennik badań jednostkowych zawiera załącznik nr 3.
2. Przyjmujący zamówienie będzie wystawiać faktury na podstawie miesięcznych raportów
zawierających zestawienie liczby wykonywanych opisów badań po ich zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.
3. Przyjmujący zamówienie za wykonane usługi wystawi fakturę VAT po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego w jakim wykonywano opisy badań radiologicznych.
4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury,
przelewem na rachunek wskazany na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień
uznania rachunku bankowego.
5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należą się ustawowe odsetki za zwłokę.

§ 6 Kary
1. Udzielającemu zamówienia przysługują kary umowne:
a) Tryb CITO – 50% wartości ceny jednostkowej za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia
b) Tryb zwykły – 50% wartości ceny jednostkowej za kolejne rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
2. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie tych kar z najbliższego należnego
wynagrodzenia.

3. W sytuacji gdy kary umowne nie pokryją w pełni wyrządzonej Udzielającemu zamówienia szkody,
w tym wynikającej z odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, może on żądać
odszkodowania uzupełniającego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§ 7 Poufność
1. Strony zobowiązują się traktować wszelkie informacje wynikające z niniejszej umowy, jak również
informacje uzyskane w wyniku współpracy na tle realizacji umowy, jako poufne.
2. Informacje takie nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie
trzeciej, natomiast w ramach struktur organizacyjnych stron, dostęp do tych informacji posiadać
będą jedynie pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele, których dostęp do informacji jest
uzasadniony ze względu na ich pozycję lub udział w realizacji umowy.
3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niż opisane
powyżej osobom fizycznym lub prawnym, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody
przedstawiciela drugiej strony, chyba że są to informacje publiczne dostępne, a ich upublicznienie
nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy.
4. Opisy badań będące przedmiotem niniejszej umowy podlegają regulacjom wynikającym z
przepisów prawa dotyczących dokumentacji medycznej, a zwłaszcza tych dotyczących jej
przechowywania i udostępniania .

§ 8 Obowiązywanie umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.03.2017r.do dnia 28.02.2019r.

§ 9 Siła wyższa
1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy, w razie gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem siły wyższej.
2. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy są: działanie sił natury, zamieszki
cywilne, działanie wojenne, epidemie, eksplozje, pożary, powodzie, a także awaria łącza leżąca
po stronie operatora sieci internetowej.
3. Strona pozostająca w zwłoce niezwłocznie powiadamia pisemnie drugą stronę o stwierdzonym
działaniu siły wyższej oraz podejmuje ona wszelkie uzasadnione działania zmierzające do
wyeliminowania lub usunięcia skutków takiego zdarzenia lub okoliczności. Po ustaniu wpływu
zdarzenia lub okoliczności, strona ta, niezwłocznie, ponownie przystępuje do wypełnienia swoich
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowywymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
1) z upływem czasu, na który została zawarta,
2) na mocy porozumienia stron,
3) za tygodniowym wypowiedzeniem, w wyniku oświadczenia Udzielajacego zamówienia,
z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, a dotyczących:
a) ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich niewłaściwej ilości
i jakości;

b) nie przedstawiania w ustalonym niniejszą umową terminie wymaganych sprawozdań
lub nie prowadzenia albo nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej,
4) Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Przyjmujący zamówienie:
a) utracił uprawnienia do udzielania świadczeń,
b) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez
zgody Zamawiającego
c) Przyjmujący zamówienie nie przestrzega ustalonych terminów wykonywania opisów
badań;
d) świadczenia zdrowotne udzielane są w imieniu Przyjmującego zamówienie przez
osoby nieposiadające wymaganego wykształcenia lub doświadczenia.
3. W razie rażącego naruszenia warunków Umowy przez którąkolwiek ze stron, po uprzednim
pisemnym wezwaniu do usunięcia powyższego stanu z zakreśleniem terminu ostatecznego, druga
strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Udzielający zamówienia
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem
niniejszej Umowy będą starały się rozwiązać na drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie
dojścia przez Strony do porozumienia na drodze negocjacji, sądem właściwym do rozstrzygania
spraw związanych z niniejszą Umową będzie Sąd właściwy miejscowo dla Udzielającego
zamówienia
6. Wszelkie załączniki i aneksy do Umowy, a także Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert stanowią
jej integralną część.
7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron

Udzielający zamówienia

Przyjmujący zamówienie

Załącznik Nr 6
WYKAZ USŁUG

Nazwa oferenta:............................................................................................................................
Siedziba:.........................................................................................................................................
Wykaz min. 2 wykonanych lub wykonywanych usług tj. opisu badań rentgenodiagnostyki klasycznej i
tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia konkursu ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot konkursu z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających że te
dostawy zostały wykonane należycie (referencje) .

Nazwa podmiotu

Przedmiot usługi

Wartość

Data wykonania

......................................
Data i czytelny podpis upoważnionej osoby

