Brzozów, dnia 02.12.2020 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, Tel. 13 43 09 566
KRS 0000007954, NIP 6861441430, REGON 304473, BDO 000028055
INFORMACJE OGÓLNE
§1
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert określają wymagania, jakie powinna spełniać oferta, sposób jej
przygotowania oraz tryb składania ofert przez Oferentów, a także zasady przeprowadzenia Konkursu.
ORGANIZATOR KONKURSU
§2
Organizatorem Konkursu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza, zwany dalej Udzielającym Zamówienia.
PRZEDMIOT KONKURSU
§3
1. Przedmiotem Konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:
1) CPV: 85121000-3 – Usługi medyczne;
2) CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne;
3) CPV: 85140000-2 – Różne usługi z dziedzinie zdrowia;
na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia w następującym zakresie:
Pakiet 1

Pakiet 2
Pakiet 3

Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Pakiet 8
Pakiet 9

Badania genetyczne i molekularne – badania niezbędne w kompleksowej diagnostyce
genetycznej chorób nowotworowych metodami biologii molekularnej (PCR i jej
modyfikacje, RFLP, SSCP, HD, sekwencjonowanie i inne) dobrane w zależności od
wielkości i rodzaju mutacji, określone w załączniku nr 1
Specjalistyczna diagnostyka laboratoryjna w zakresie badań określonych w załączniku nr
2
Specjalistyczne badania laboratoryjne w kierunku diagnostyki i leczenia chorób
hematoonkologicznych oraz badania niedokrwistości uwarunkowanych genetycznie
określonych w załączniku nr 3
Specjalistyczne badania laboratoryjne w kierunku diagnostyki i leczenia chorób
onkologicznych określone w załączniku nr 4
Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy płuc, w tym metodą genetyczną; badania
określone w załączniku nr 5
Badania toksykologiczne i badania laboratoryjne w zakresie diagnostyki zatruć określone
w załączniku nr 6
Badania EEG dla dzieci, w tym konsultacje specjalistyczne w zakresie przedmiotu
zamówienia określone w załączniku nr 7
Badania EMG określone w załączniku nr 8
Fototerapia dermatologiczna, w tym konsultacje specjalistyczne w zakresie przedmiotu
zamówienia określone w załączniku nr 9
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Pakiet 10
Pakiet 11
Pakiet 12
Pakiet 13
Pakiet 14
Pakiet 15
Pakiet 16
Pakiet 17
Pakiet 18

Zabiegi hemodializy, w tym konsultacje specjalistyczne w zakresie przedmiotu
zamówienia określone w załączniku nr 10
Badania potencjałów wywołanych określone w załączniku nr 11
Badania radiologii zabiegowej i badania naczyniowe określone w załączniku nr 12
Badania EKG dla noworodków, w tym konsultacje specjalistyczne w zakresie przedmiotu
zamówienia określone w załączniku nr 13
Badanie EKG przezprzełykowe określone w załączniku nr 14
Konsultacje specjalistyczne w dziedzinie okulistyki dla potrzeb oddziałów szpitalnych
określone w załączniku nr 15
Konsultacje specjalistyczne w dziedzinie chirurgii stomatologicznej dla potrzeb oddziałów
szpitalnych określone w załączniku nr 16
Konsultacje specjalistyczne w dziedzinie laryngologii dla potrzeb oddziałów szpitalnych
określonych w załączniku nr 17
Konsultacje specjalistyczne w dziedzinie neurochirurgii dla potrzeb oddziałów szpitalnych
określonych w załączniku nr 18
WYMAGANIA KONIECZNE DLA OFERENTÓW
§4

1. Do Konkursu ofert przystąpić mogą podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295).
2. Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty powinien zapoznać się ze wszystkimi
informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach Konkursu ofert.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu ofert jest złożenie Udzielającemu zamówienia oferty oraz
innych dokumentów, zgodnie z wymogami ustalonymi przez Udzielającego zamówienia.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferent musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż suma określona w obowiązujących
przepisach prawa przez cały okres obowiązywania umowy (Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 866).
6. Oferent musi legitymować się posiadaniem fachowych kwalifikacji w określonej dziedzinie
medycyny oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania świadczeń/usług
medycznych.
7. W przypadku świadczeń wymienionych w pakietach 1-6 Oferent powinien spełniać wymagania
Ustawy z dnia 27 lipca 2001 o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. Z 2019 poz. 849) oraz
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 w sprawie wymagań, jakimi powinno
odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. Z 2004r. Nr 43 poz. 408 z późn. zm).
8. Medyczne laboratoria diagnostyczne i mikrobiologiczne realizujące usługi powinny stosować
standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i
mikrobiologicznych z dnia 23 marca 2006 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1923).
9. Medyczne laboratoria diagnostyczne i mikrobiologiczne powinny posiadać aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.
10. W przypadku świadczeń wymienionych w pakietach 7-18 Oferent powinien spełniać wymagania
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dotyczące warunków realizacji świadczeń zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6
listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 357).
11. W przypadku świadczeń wymienionych w pakiecie 12 Oferent powinien spełniać wymagania
Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792) oraz Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 884).
12. Oferent musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt
medyczny zgodny z wymogami przewidzianymi przepisami prawa, które pozwolą na realizację
pełnego zakresu świadczeń objętych ofertą (nie dotyczy pakietu nr 8). Urządzenia mające
zastosowanie w przedmiocie Konkursu muszą posiadać aktualne przeglądy techniczne.
13. Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Udzielającego zamówienia w ilościach uzależnionych
od jego aktualnych potrzeb.
14. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania badań spoza zakresu
wymienionego w pakietach 1-14 w przypadku, gdy konieczności wykonania badań nie można było
przewidzieć w momencie ogłoszenia postępowania Konkursowego.
15. Wyniki konsultacji/badań (w zależności od specyfikacji pakietu) muszą być autoryzowane przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
16. Oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej stosownie do
przepisów obowiązujących podmioty wykonujące działalność leczniczą.
17. Oferent jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, zgodnie z
aktualną wiedzą medyczną i przepisami prawa.
18. Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych objętych
przedmiotem zamówienia.
19. Badanie/ świadczenie medyczne objęte Konkursem jest badaniem/świadczeniem kompletnym.
Jeżeli istnieje konieczność jego powtórzenia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego
zamówienie cena za badanie obejmuje jego powtórzenie. Wynik badania przekazywany jest do
siedziby Udzielającego zamówienie w wersji papierowej. W sytuacjach wyjątkowych, pilnych –
faksem lub pocztą elektroniczną. Koszt przesyłki wersji papierowej wyniku pokrywa Przyjmujący
zamówienie.
20. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu sprawdzającego w przypadku
gdy Udzielający Zamówienia uzna taką konieczność oraz poddanie się kontroli Narodowego
Funduszu Zdrowia, w zakresie przedmiotu umowy.
21. Udzielający zamówienie nie dopuszcza realizacji świadczeń medycznych wymienionych w
pakietach 1A-18A przed podmioty trzecie (podwykonawców).
22. Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych.
23. W odniesieniu do zakresu świadczeń określonych w pakietach 2,3,4 - w przypadku wykonywania
badań genetycznych w chorobach nowotworowych, wykonujący badanie zobowiązany jest do
zawarcia na wyniku badania informacji o metodzie jego wykonania oraz informacji o kwalifikacji
badania do jednej z grup:
5.53.01.0005001 - PODSTAWOWE BADANIE GENETYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
5.53.01.0005002 - ZŁOŻONE BADANIE GENETYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
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5.53.01.0005003 - ZAAWANSOWANE BADANIE GENETYCZNE W CHOROBACH
NOWOTWOROWYCH
zgodnie z wytycznymi NFZ zawartymi w załączniku nr „7-Wykaz badań genetycznych w chorobach
nowotworowych” do aktualnego Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia
wysokospecjalistyczne.
24. w odniesieniu do zakresu świadczeń określonych w pakiecie 2:
a) wykonanie testu oceny stanu genów EGFR, ALK oraz ROS1 musi być przeprowadzone z
wykorzystaniem zwalidowanego testu, a laboratorium wykonujące musi posiadać aktualny
certyfikat europejskiego programu kontroli jakości dla danego testu.
b) wykonanie badań immunohistochemicznych: ALK musi być przeprowadzone z
wykorzystaniem zwalidowanego testu, a laboratorium wykonujące musi posiadać aktualny
certyfikat europejskiego programu kontroli jakości dla danego testu oraz stopień ekspresji
PD-1.
25. W odniesieniu do zakresu świadczeń określonych w pakiecie 8 – świadczenia zdrowotne
wykonywane będą w siedzibie Udzielającego zamówienie, (z zastosowaniem sprzętu i aparatury
Oferenta), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod numerem telefonu 13-43-09-613 –
sekretariat Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.
26. W odniesieniu do zakresu świadczeń określonego w pakiecie 10 – Udzielający zamówienia bierze
na siebie obowiązek przewiezienia pacjenta na koszt własny oraz zapewnia odpowiedniego
przygotowania pacjenta do zabiegu dializy, w postaci założonego dostępu naczyniowego (cewnik
dwukanałowy, cewnik trzykanałowy).
WYMAGANIA DODATKOWO PUNKTOWANE (FAKULTATYWNE)
§5
W przypadku spełnienia przez Oferenta wymagań dodatkowych, oferta otrzyma dodatkową punktację.
Kryteria dodatkowo punktowane:
wartość punktowa:
Doświadczenie: Oferent otrzyma dodatkowe punkty jeżeli wykaże, że 15 pkt
wykonał co najmniej 10000 badań genetycznych w zakresie nowotworów
dziedzicznych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, przed dniem upływu terminu
składania ofert.
Pakiet 1

Kompleksowość: Oferent zobowiązuje się do wydawania wyniku analiz 10 pkt
molekularnych łącznie z rozpoznaniem rodowodowo-klinicznym i
ewentualnymi zaleceniami, dostarczanie i konsultowanie wyników badań
odbywa się osobiście w siedzibie Udzielającego Zamówienie przez lekarza
specjalistę w zakresie genetyki klinicznej.
Jakość: Oferent bierze udział w międzynarodowej kontroli jakość badań 5 pkt
mutacji w genach BRCA.

Pakiet 2

Kompleksowość: Oferent posiada własną pracownię mikrobiologiczną w 30 pkt
odległości nie większej niż 60 km od siedziby Udzielającego zamówienia,
która będzie stanowiła zabezpieczenie awaryjne (backup) dla pracowni
mikrobiologicznej Udzielającego zamówienia.
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Pakiet 3

Kompleksowość: badania cytogenetyczne, badania molekularne 25 pkt
wykonywane będą w obrębie jednego zakładu diagnostycznego na
podstawie jednego materiału (jednej próbki) pobranego od pacjenta
jednorazowo.
Jakość: badania objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą w 5 pkt
laboratorium mieszczącym się w strukturze szpitala, kliniki, instytutu o min.
III stopniu referencyjności.

Pakiet 4

Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Pakiet 8

Pakiet 9
Pakiet 10
Pakiet 11
Pakiet 12
Pakiet 13
Pakiet 14
Pakiet 15

Pakiet 16

Pakiet 17

Kompleksowość: badania z zakresu diagnostyki molekularnej, badania 25 pkt
cytogenetyczne,
badania
cytomorfologiczne
oraz
badania
immunofenotypowe wykonywane będą w obrębie jednego zakładu
diagnostycznego, jednego materiału (jednej próbki) pobranego od pacjenta
jednorazowo.
Jakość: badania objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą w
laboratorium mieszczącym się w strukturze szpitala, kliniki, instytutu o min.
III stopniu referencyjności.
Jakość: Oferent posiada własną pracownię mikrobiologiczną w odległości
nie większej niż 60 km od siedziby Udzielającego zamówienia.
Jakość: Oferent posiada własne laboratorium w odległości nie większej niż
60 km od siedziby Udzielającego zamówienia.
Doświadczenie: Oferent otrzyma dodatkowe punkty jeżeli wykaże
doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych powyżej 10 lat.
Doświadczenie: Oferent otrzyma dodatkowe punkty jeżeli wykaże, iż w
ostatnim roku kalendarzowym wykonał minimum 100 badań oraz opisów z
zakresu diagnostyki EMG.
Brak

5 pkt

Jakość: Oferent posiada własną stację dializ w odległości nie większej niż 30
km od siedziby Udzielającego zamówienia.
Jakość: Oferent posiada własną pracownię w odległości nie większej niż 60
km od siedziby Udzielającego zamówienia.
Brak
Doświadczenie: Oferent otrzyma dodatkowe punkty jeżeli wykaże
doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych powyżej 10 lat.
Jakość: Oferent posiada własną pracownię w odległości nie większej niż 60
km od siedziby Udzielającego zamówienia.
Jakość: Oferent posiada własną siedzibę w odległości nie większej niż 20 km
od siedziby Udzielającego zamówienia.
Kompleksowość: Oferent zobowiązuje się do wykonywania konsultacji
medycznych w dni powszednie on poniedziałku do piątku.
Jakość: Oferent posiada własną siedzibę w odległości nie większej niż 20 km
od siedziby Udzielającego zamówienia.
Kompleksowość: Oferent zobowiązuje się do wykonywania konsultacji
medycznych w dni powszednie on poniedziałku do piątku.
Jakość: Oferent posiada własną siedzibę w odległości nie większej niż 20 km
od siedziby Udzielającego zamówienia.

30 pkt

30 pkt
30 pkt
30 pkt
30 pkt

-

10 pkt
30 pkt
10 pkt
20 pkt
10 pkt
20 pkt
10 pkt
20 pkt

Kompleksowość: Oferent zobowiązuje się do wykonywania konsultacji 10 pkt
medycznych w dni powszednie on poniedziałku do piątku.
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Pakiet 18

Jakość: Oferent posiada własną siedzibę w odległości nie większej niż 60
km od siedziby Udzielającego zamówienia.

15 pkt

Kompleksowość: Oferent zobowiązuje się do wykonywania konsultacji
medycznych w dni powszednie on poniedziałku do piątku, weekendy i dni
wolne od pracy.

15 pkt

WYMAGANIA FORMALNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA OFERTY
§6
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Oferty nieczytelne zostaną
odrzucone. Braki w zakresie załącznika cenowego (tj. brak ceny lub innych istotnych elementów
oceny oferty) stanowią podstawę do odrzucenia oferty.
2. Ofertę należy opracować na załączonym druku „Formularz ofertowy”.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
4. Oferent nie może dokonywać żadnych zmian we wzorach druku.
5. Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście powinny być parafowane przez Oferenta.
6. Oferta musi zawierać wszelkie wymagane w Szczegółowych Warunkach Konkursu dokumenty.
7. Jeżeli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za
zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i/lub podpisem Oferenta.
8. Udzielający zamówienia może żądać w trakcie postępowania Konkursowego oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu załączonego przez Oferenta wyłącznie wtedy, gdy
przedstawiona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
autentyczności.
9. Kompletna oferta powinna zawierać:
1) uzupełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWKO Udzielającego
zamówienia;
2) uzupełniony formularz asortymentowo-cenowy dla wybranego pakietu, zgodnie z
załącznikami nr 1A-18A ;
3) kopia dyplomu ukończenia studiów medycznych,
4) kopia
prawa
laboratoryjnego,

wykonywania

zawodu

lekarza/pielęgniarki/położnej/diagnosty

5) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń
zdrowotnych stanowiących przedmiot Konkursu (specjalizacja),
6) aktualny odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
7) kopię zaświadczenia o wpisie na Listę Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę
Diagnostów Laboratoryjnych,
8) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony, nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej;
9) dokument potwierdzający nadanie REGON;
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10) kopię polisy OC stosownie do przepisów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na udzielanie świadczeń
zdrowotnych;
11) oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy;
12) pełnomocnictwo (w oryginale lub uwierzytelnione przez radcę prawnego, adwokata,
notariusza) do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do
podpisywania oświadczeń i załączników, a także potwierdzania za zgodność z oryginałem
(jeżeli dotyczy);
13) Posiadanie przez Oferenta i załączenie do oferty uwierzytelnionej kopi poniższych
dokumentów jest jednym z kryteriów oceny ofert dodatkowo punktowanym lecz nie
wymaganym przez udzielającego zamówienia i dotyczy poniższych zakresów:
Pakiet 1

•

•

•
Pakiet 2

•

Pakiet 3

•
•

Pakiet 4

•

•
Pakiet 5

•

Pakiet 6

•

Pakiet 7

•

Pakiet 8

•

oświadczenie o wykonaniu co najmniej 10000 badań genetycznych w zakresie
nowotworów dziedzicznych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed dniem upływu
terminu składania oferty,
oświadczenie o wydawaniu wyniku analiz molekularnych łącznie z
rozpoznaniem rodowodowo-klinicznym i ewentualnymi zaleceniami oraz
dostarczaniu i konsultowaniu wyników badań osobiście w siedzibie
Udzielającego Zamówienie przez lekarza specjalistę w zakresie genetyki
klinicznej,
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów potwierdzające
udział w międzynarodowej kontroli jakości badań mutacji w genach BRCA.
Oświadczenie o posiadaniu własnej pracowni mikrobiologicznej w odległości
nie większej niż 60 km od siedziby Udzielającego zamówienia, która będzie
stanowiła backup dla pracowni mikrobiologicznej Udzielającego zamówienia
wraz z podaniem adresu tej pracowni i uwierzytelnionej kopii wpisu do
rejestru KRDL.
Oświadczenie, że badania cytogenetyczne oraz badania molekularne
wykonywane będą w obrębie jednego zakładu diagnostycznego na podstawie
jednego materiału (jednej próbki) pobranego of pacjenta jednorazowo,
Oświadczenie o umiejscowieniu laboratorium wykonującego badania w
strukturze szpitala, kliniki, instytutu o min. III stopniu referencyjności.
Oświadczenie, że badania z zakresu diagnostyki molekularnej, badania
cytogenetyczne oraz badania immunofenotypowe wykonywane będą w
obrębie jednego zakładu diagnostycznego, jednego materiału (jednej próbki)
pobranego od pacjenta jednorazowo,
Oświadczenie o umiejscowieniu laboratorium wykonującego badania w
strukturze szpitala, kliniki, instytutu o min. III stopniu referencyjności.
Oświadczenie o posiadaniu własnej pracowni mikrobiologicznej w odległości
nie większej niż 60 km od siedziby Udzielającego zamówienia wraz z
podaniem adresu tej pracowni i uwierzytelnionej kopii wpisu do rejestru
KRDL.
Oświadczenie o posiadaniu własnego laboratorium w odległości nie większej
niż 60 km od siedziby Udzielającego zamówienia wraz z podaniem adresu tej
pracowni i uwierzytelnionej kopii wpisu do rejestru KRDL.
Oświadczenie potwierdzające doświadczeniu w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych w przedmiocie zamówienia powyżej 10 lat.
oświadczenie o wykonaniu co najmniej 100 badań oraz opisów z zakresu
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diagnostyki EMG w ostatnim roku kalendarzowym.
brak
oświadczenie o posiadaniu własnej stacji dializ w odległości nie większej niż
30 km od siedziby Udzielającego zamówienia wraz z podaniem adresu.
Oświadczenie o posiadaniu własnej pracowni w odległości nie większej niż
60 km od siedziby Udzielającego zamówienia wraz z podaniem adresu.
brak
Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych w przedmiocie zamówienia powyżej 10 lat.
Oświadczenie o posiadaniu własnej pracowni w odległości nie większej niż 60
km od siedziby Udzielającego zamówienia wraz z podaniem adresu.
Oświadczenie o posiadaniu własnej siedziby w odległości nie większej niż 20
km od siedziby Udzielającego zamówienia wraz z podaniem adresu,
Oświadczenie potwierdzające możliwość wykonywania konsultacji w dni
powszednie wraz z podaniem harmonogramu (dzień, godziny udzielania
świadczeń).
Oświadczenie o posiadaniu własnej siedziby w odległości nie większej niż 20
km od siedziby Udzielającego zamówienia wraz z podaniem adresu,
Oświadczenie potwierdzające możliwość wykonywania konsultacji w dni
powszednie wraz z podaniem harmonogramu (dzień, godziny udzielania
świadczeń).
Oświadczenie o posiadaniu własnej siedziby w odległości nie większej niż 20
km od siedziby Udzielającego zamówienia wraz z podaniem adresu,

•

Oświadczenie potwierdzające możliwość wykonywania konsultacji w dni
powszednie wraz z podaniem harmonogramu (dzień, godziny udzielania
świadczeń).

•

Oświadczenie o posiadaniu własnej siedziby w odległości nie większej niż 60
km od siedziby Udzielającego zamówienia wraz z podaniem adresu,

•

Oświadczenie potwierdzające możliwość wykonywania konsultacji w dni
powszednie, weekendy i dni wolne od pracy, wraz z podaniem
harmonogramu (dzień, godziny udzielania świadczeń).

14) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie każdej z nich;
15) Możliwe jest składanie ofert częściowych na jeden lub więcej z zakresów, ale tylko na pełen
pakiet;
16) Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę;
17) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
§7
1. Oferta powinna spełniać warunki określone w przepisach szczególnych oraz niniejszych
Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej (zaklejonej) kopercie
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opatrzonej napisem:
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ............................., pakiet
(należy wpisać nr pakietu, na który składana jest oferta). Nie otwierać przed 11.12.2020r.
godz. 12.00”.
3. Oferty należy składać w kopercie w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie POO
ul. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów w terminie do dnia 11.12.2020r. godz. 12:00 lub przesłać
za pośrednictwem poczty na adres: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek
Onkologiczny im, Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów.
4. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeżeli wpłynie do
adresata do godz. 12:00 w dniu, o którym mowa w pkt 3. powyżej.
5. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Udzielającego zamówienie.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności i nie uwzględnia ofert złożonych w innym miejscu.
6. Termin przyjmowania zapytań upływa w dniu 10.12.2020r.
7. Osoba do kontaktu w sprawie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Katarzyna
Data, tel. 13 43 09 566, adres email katarzyna.tarnawska@szpital-brzozow.pl lub Sekretariat
Szpitala, tel. 13 43 09 552 email onkologia@szpital-brzozow.pl
KOMISJA KONKURSOWA
§8
W celu przeprowadzenia Konkursu Udzielający zamówienia powoła Komisje Konkursową, która działa
zgodnie z Regulaminem Komisji.
KRYTERIA OCENY OFERT
§9
1. Dokonując Wyboru najkorzystniejszej oferty komisja Konkursowa kieruje się następującymi
kryteriami:
Pakiet 1

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
wykonanie co najmniej 10000 badań genetycznych w zakresie nowotworów
dziedzicznych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, przed dniem upływu terminu składania ofert – 15 punktów;
dostarczanie i konsultowanie wyników badań osobiście w siedzibie Udzielającego
Zamówienie przez lekarza specjalistę w zakresie genetyki klinicznej – 10 punktów
Potwierdzenie udziału w międzynarodowej kontroli jakości badań mutacji w genach
BRCA – 5 punktów

Pakiet 2

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
posiadanie własnej pracowni mikrobiologicznej w odległości nie większej niż 60 km od
siedziby Udzielającego zamówienia, która będzie stanowił backup dla pracowni
mikrobiologicznej Udzielającego zamówienia – 30 punktów
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Pakiet 3

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
wykonywanie badań z zakresu diagnostyki molekularnej oraz badań cytogenetycznych
w obrębie jednego zakładu diagnostycznego na podstawie jednego materiału (jednej
próbki) pobranego od pacjenta jednorazowo – 25 punktów,
badania objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą w laboratorium
mieszczącym się w strukturze szpitala, kliniki, instytutu o min. III stopniu referencyjności
– 5 punktów.

Pakiet 4

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
wykonywanie badań z zakresu diagnostyki molekularnej, badań cytogenetycznych,
badań cytomorfologicznych oraz badań immunofenotypowych w obrębie jednego
zakładu diagnostycznego, jednego materiału (jednej próbki) pobranego od pacjenta
jednorazowo – 25 punktów,
badania objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą w laboratorium
mieszczącym się w strukturze szpitala, kliniki, instytutu o min. III stopniu referencyjności
– 5 punktów.

Pakiet 5

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
posiadanie własnej pracowni mikrobiologicznej w odległości nie większej niż 60 km od
siedziby Udzielającego zamówienia – 30 punktów.

Pakiet 6

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
posiadanie własnej pracowni mikrobiologicznej w odległości nie większej niż 60 km od
siedziby Udzielającego zamówienia – 30 punktów.

Pakiet 7

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
Wykazanie doświadczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych powyżej 10 lat – 30
punktów.

Pakiet 8

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
wykazanie , iż w ostatnim roku kalendarzowym wykonano minimum 100 badań oraz
opisów z zakresu diagnostyki EMG – 30 pkt.
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Pakiet 9

cena za udzielanie świadczeń – 100% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 100 punktów);

Pakiet 10

cena za udzielanie świadczeń – 70%
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
posiadanie własnej stacji dializ w odległości nie większej niż 30 km od siedziby
Udzielającego zamówienia – 30 punktów.

Pakiet 11

cena za udzielanie świadczeń – 90% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
posiadanie własnej pracowni w odległości nie większej niż 60 km od siedziby
Udzielającego zamówienia – 10 punktów.

Pakiet 12

cena za udzielanie świadczeń – 100% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 100 punktów);

Pakiet 13

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
Doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych powyżej 10 lat – 30 punktów.

Pakiet 14

cena za udzielanie świadczeń – 90% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 90 punktów);
posiadanie siedziby w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Udzielającego
zamówienia – 10 punktów.

Pakiet 15

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
posiadanie siedziby w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Udzielającego
zamówienia – 20 punktów.
Możliwość wykonywania konsultacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku – 10
pkt.

Pakiet 16

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
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cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
posiadanie siedziby w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Udzielającego
zamówienia – 20 punktów.
Możliwość wykonywania konsultacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku – 10
pkt.
Pakiet 17

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
posiadanie siedziby w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Udzielającego
zamówienia – 20 punktów.
Możliwość wykonywania konsultacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku – 10
pkt.

Pakiet 18

cena za udzielanie świadczeń – 70% punktacji
cena minimalna to najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu, dotyczących danego pakietu badań (max 70 punktów);
posiadanie siedziby w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Udzielającego
zamówienia – 15 punktów.
Możliwość wykonywania konsultacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku – 15
pkt.

2. Warunkiem wybrania danego Oferenta jest przedstawienie oferty wykonywania wszystkich
badań w danym pakiecie (pakiet jest niepodzielną częścią).
3. Za najkorzystniejszą Przyjmujący zamówienie uzna ofertę, która uzyska największą sumę
punktów w danym pakiecie.
4. Jeżeli dwie lub więcej oferty osiągną jednakową wartość punktową, czynnikiem decydującym
będzie cena.
5. Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość wyboru więcej niż 1 oferty w danym pakiecie,
jeżeli będzie to celowe z punktu widzenia zabezpieczenia statutowej działalności Udzielającego
zamówienia i prawidłowości organizowania świadczeń medycznych.
ŚRODKI ODWOŁAWCZE
§ 10
Oferentom przysługują środki odwoławcze w postaci protestu i odwołania określone w art. 152, 153
oraz w 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 11
1. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.
2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konkursu bez wyboru
którejkolwiek z ofert.
4. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia
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Konkursu.
ZAWARCIE UMOWY
§ 12
1. Udzielający zamówienia zawrze umowy z Oferentami, których oferty wybrano w Konkursie
ofert.
2. Okres obowiązywania umowy to 01.01.2021 do 31.12.2023.
3. Projekty umów, jakie zostaną zawarte z wybranymi Oferentami, stanowi Załącznik nr 3-7 do
niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Jeżeli Oferent wymaga zawarcia umowy na wzorze innym niż określony w załącznikach nr 3 - 7,
umowa może być na takim wzorze zawarta po przedstawieniu jej wzoru i zaakceptowaniu przez
Udzielającego zamówienia.
5. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana w postępowaniu Konkursowym
będzie się uchylał od podpisania umowy, Udzielający zamówienia ma prawo wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
W kwestiach nieuregulowanych niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Załączniki:
- Załączniki asortymentowo-cenowe dotyczące poszczególnych pakietów Z1 – Z18 (Załącznik Nr 1A-18A);
- Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1);
- wzory umów (Załącznik Nr 3-7).
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