
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2

SZNSPZOZ.N-ZP- 375-3/14

KONKURS OFERT

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRACOWNI REZONANSU

MAGNETYCZNREGO  

 

Lublin 2014

Konkurs ofert – UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRACOWNI REZONANSU
MAGNETYCZNEGO- SZNSPZOZ.N-ZP-375-3/14

1



1. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE (zwany dalej: „ZAMAWIAJĄCYM”)

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2

Tel.: (81) 7443061, fax: (81) 7441079, NIP: 9462160056, REGON: 431019046, 

KRS 0000004020

Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez przyjmującego zamówienie (zwanego dalej:

sług „Oferentem” lub „Wykonawcą”) w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w pracowni

rezonansu  magnetycznego  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  SPZOZ  w  Lublinie  -  od

poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do 22:00 w zakresie:

zadanie 1: opisywania badań rezonansu magnetycznego w ilości szacunkowej 8000 opisów (lekarz) 

zadanie 2:  wykonywania badań rezonansu magnetycznego w ilości szacunkowej 8000 badań (osoba

legitymująca  się  tytułem zawodowym technika  elektroradiologa  lub  technika  elektroradiologii,  lub

osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 roku studia wyższe w zakresie elektroradiologii

obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej

tytuł licencjata lub inżyniera, lub osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności

elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł

licencjata lub inżyniera) 

Rodzaje świadczeń (świadczenia gwarantowane) będących przedmiotem konkursu:

- RM głowy bez kontrastu

- RM głowy bez kontrastu i z kontrastem

- RM szyi bez kontrastu

- RM szyi bez kontrastu i z kontrastem

- RM klatki piersiowej bez kontrastu

- RM klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem

- RM jamy brzusznej lub miednicy malej bez kontrastu

- RM jamy brzusznej lub miednicy malej bez kontrastu i z kontrastem

- RM kończyny górnej bez kontrastu

- RM kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem

- RM kończyny dolnej bez kontrastu
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- RM kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem

- RM Kręgosłupa lub Kanału Kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez Kontrastu

- RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu i z kontrastem

- RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo--

krzyżowego) bez kontrastu

-RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo--

krzyżowego) bez kontrastu i z kontrastem

- RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu

- RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu i z 

kontrastem

-Angiografia bez kontrastu - RM

-Angiografia z kontrastem – RM

-RM badanie bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem 

- RM- badanie czynnościowe mózgu

- RM  serca- badanie czynnościowe  i morfologiczne bez kontrastu

- RM  serca- badanie czynnościowe  i morfologiczne bez  i z kontrastem

- RM  Spektroskopia

I. Zadanie 1

Do przyjmującego zamówienie  będzie  należało  udzielanie  świadczeń zdrowotnych pacjentom  w

szczególności poprzez opisywanie wykonywanych badań rezonansu magnetycznego 

Do zadań realizującego świadczenie należeć będzie tak że:

1. prowadzenie  dokumentacji  medycznej  na  zasadach  obowiązujących  w  podmiotach

leczniczych,  zgodnie  z  ogólnie  obowiązującymi  przepisami  i  regulacjami

wewnątrzzakładowymi,

2. przestrzegania  zapisów  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994  roku  o  ochronie  zdrowia

psychicznego (t.j. Dz.U. 2011 nr 231, poz. 1375 z późn. zm) oraz aktów wykonawczych do

ustawy,  zasad  tajemnicy  zawodowej  i  obowiązków  określonych  w  ustawie  z  dnia  29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn.

zm)

II. Zadanie 2

Do przyjmującego zamówienie  będzie  należało  udzielanie  świadczeń zdrowotnych pacjentom  w
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szczególności poprzez wykonywanie badań diagnostycznych w pracowni rezonansu magnetycznego

na podstawie zleceń/skierowań wystawionych w formie pisemnej  przez lekarza

Do zadań realizującego świadczenie należeć będzie także  m.in.:

1. prowadzenie  dokumentacji  medycznej  na  zasadach  obowiązujących  w  podmiotach

leczniczych,  zgodnie  z  ogólnie  obowiązującymi  przepisami  i  regulacjami

wewnątrzzakładowymi,

2. przestrzegania  zapisów  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994  roku  o  ochronie  zdrowia

psychicznego (t.j. Dz.U. 2011 nr 231, poz. 1375 z późn. zm) oraz aktów wykonawczych do

ustawy,  zasad  tajemnicy  zawodowej  i  obowiązków  określonych  w  ustawie  z  dnia  29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn.

zm)

III. Badanie wykonywane będą w pracowni w siedzibie Udzielającego zamówienie (20-442 Lublin, ul.

Abramowicka  2)  i  na  sprzęcie  medycznym  będącym  w  jego  posiadaniu  (aparat  SIEMENS

MAGNETOM ESSENZA 1,5 T)

IV. Przyjmujący  zamówienie  nie  może  powierzać  wykonywania  przedmiotu  umowy  innym

Wykonawcom.

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie przy realizacji świadczeń do ścisłej współpracy z

kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

V. Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych (podlegający zatwierdzeniu przez Kierownika Zakładu

Diagnostyki Obrazowej) uzgadniany będzie przez Przyjmującego Zamówienie i Udzielającego Zamówienia do

25 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny.

VI. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  będzie  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  z

zachowaniem  należytej  staranności,  zgodnie  ze  wskazaniami  aktualnej  wiedzy  medycznej,

dostępnymi środkami  technicznymi i farmaceutycznymi oraz zgodnie z zasadami kodeksu etyki.

Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  będzie  do  przestrzegania  praw  pacjenta  i  realizacji

obowiązków  względem  pacjenta  i  członków  jego  rodziny  lub  innych  osób  upoważnionych,

wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Obowiązek określony powyżej dotyczy w szczególności respektowania praw pacjenta (osób przez

niego upoważnionych) do:

1. rzetelnej informacji o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostyki,  ryzyku

powikłań,

2. wyrażania  świadomej  zgody  na  proponowaną  diagnostykę,  po  uprzednim
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poinformowaniu o celu diagnostyki, technice wykonania i ryzyku powikłań,

3. ochrony danych o stanie zdrowia, tajemnicy lekarskiej. 

VII. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  będzie  do  respektowania  wszystkich

wewnątrzzakładowych  regulacji  prawnych  odnoszących  się  do  organizacji  i  porządku

udzielania świadczeń zdrowotnych tj. instrukcji, regulaminów oraz procedur.

VIII. Obowiązkiem  Przyjmującego  Zamówienie  będzie  powiadomienie  Udzielającego

Zamówienia  o  każdym  przypadku  skargi  pacjenta,  zarzutach  karnych,  roszczeniach

cywilnoprawnych  oraz  o  postępowaniu  dotyczącym  jego  odpowiedzialności  zawodowej  w

zakresie świadczonych przez niego usług medycznych.

IX. Wynagrodzenie:

Wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od liczby wykonanych /opisanych badań 

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

3. PODSTAWY PRAWNE: 

Podstawa prawna: 

− Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013, poz. 217 ze zm.),

− Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

4.TERMIN REALIZACJI USŁUG

Czas trwania umowy: 1 września 2014 roku- 1 września 2017 roku. 

5. WYKAZ WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKÓW

1. Formularz ofertowy (załącznik numer 1)

2.  W  przypadku  Wykonawców  podlegających  obowiązkowi  wpisu  do  Krajowego  Rejestru

Sądowego - odpis z tego rejestru zawierający aktualne dane, lub aktualne zaświadczenie o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej- (o ile podlegają wpisowi do CEIDG) dot. zadanie 1 i 2.

3.  Odpis  aktualnego  wpisu  do  rejestru  indywidualnych  praktyk  lekarskich,  indywidualnych

specjalistycznych  praktyk  lekarskich  i  grupowych  praktyk  lekarskich,  prowadzonego  przez

odpowiednią Okręgową Izbę Lekarską  lub wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność

leczniczą (dla zadania 1)

4.  Pełnomocnictwa  dla  osób  podpisujących  ofertę  upoważniające  je  do  podpisania  oferty  
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w  imieniu  Wykonawcy,  o  ile  uprawnienie  to  nie  wynika  z  przepisów  prawa  lub  innych

dokumentów.

5. W przypadku Wykonawców prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej umowę spółki

cywilnej.

6.  Do  oferty  należy  dołączyć  kserokopie  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje  osób

realizujących świadczenia  

6.1. dla zadania 1 co najmniej: 

1. dyplom lekarza 

2.  prawo  wykonywania  zawodu  lekarza,  które  nie  uległo  zawieszeniu  oraz  nie  zostało

ograniczone w zakresie wykonywania określonych czynności medycznych

3.  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe,  w  tym  specjalizacje,  kursy

specjalistyczne, doskonalące i ewentualne świadectwa umiejętności 

4. aktualny certyfikat szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta 

5.  dokumenty  lub  oświadczenie  Wykonawcy  potwierdzające  szkolenie  aplikacyjne  i

doświadczenie w pracy na aparacie  SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5 T (min.  5 lat

doświadczenia zawodowego w pracowni rezonansu magnetycznego i min. 2 lata pracy pracy na

aparacie SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5 T)

6.2. dla zadania 2 co najmniej: 

1. dyplom technika elektroradiologa

2. dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe,  w  tym  specjalizacje,  kursy

specjalistyczne, doskonalące i ewentualne świadectwa umiejętności 

3.  aktualny certyfikat szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta 

4. dokumenty  lub  oświadczenie  Wykonawcy  potwierdzające  szkolenie  aplikacyjne  i

doświadczenie w pracy na aparacie SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5 T (min. 5 lat

doświadczenia zawodowego w pracowni rezonansu magnetycznego i  min.  2  lata  pracy

pracy na aparacie SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5 T).

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, wówczas każda strona

kserokopii  powinna  być  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem przez  Wykonawcę.  W

przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu:

1)  jest nieczytelna zamawiający może żądać przedstawienia czytelnej kopii

2) budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii dokumentu.
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6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

2.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których

mowa w punkcie 5 materiałów informacyjnych.

3.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości

dekompletacji zawartości oferty.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w

imieniu Wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania w jego imieniu. 

5.Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub

osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy

6.Oferta  cenowa  winna  być  sporządzona  na  druku  lub  jego  kserokopii  przygotowanym przez

Zamawiającego stanowiącym załączniki do niniejszych materiałów informacyjnych. 

7. Zamawiający zaleca przygotowanie oferty w oparciu wzory dokumentów stanowiące załączniki

do materiałów informacyjnych. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w

szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.

8.Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.

9.Opakowania i oznakowanie ofert:

- oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności

jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

− na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2

z dopiskiem:

„Oferta – udzielania świadczeń zdrowotnych w pracowni rezonansu magnetycznego ”

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE (WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM)

1. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. są  uprawnieni do występowania w obrocie prawnym  zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, w szczególności są wpisani do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, 

indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich, 

prowadzonego przez odpowiednią Okręgową Izbę Lekarską  lub wpis do rejestru 
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podmiotów wykonujących działalność leczniczą (dla zadania 1)

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz pracowników 

zdolnych do wykonania zamówienia,

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności,

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę, 

doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przepisami prawa i 

wymogami w tym zakresie. Minimalne kwalifikacje osób realizujących świadczenia będące 

przedmiotem niniejszego konkursu: 

zadanie 1: 

1. prawo wykonywania zawodu lekarza, specjalizacja  II stopnia z zakresu radiologii i 

diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki lub tytuł specjalisty w 

tym zakresie

2. szkolenie aplikacyjne i min. 5 lat doświadczenia zawodowego w pracowni rezonansu 

magnetycznego i min. 2 lata pracy pracy na aparacie SIEMENS MAGNETOM 

ESSENZA 1,5 T

Kwalifikacje osób realizujących świadczenia należy potwierdzić, dołączając do oferty kserokopie  

dokumentów min: 

− dyplom lekarza 

− prawo wykonywania zawodu lekarza, które nie uległo zawieszeniu oraz nie zostało 

ograniczone w zakresie wykonywania określonych czynności medycznych

− dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym specjalizacje, kursy 

specjalistyczne, doskonalące i ewentualne świadectwa umiejętności 

       - aktualny certyfikat szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta 

− dokumenty lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające szkolenie aplikacyjne i 

doświadczenie w pracy na aparacie SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5 T

zadanie 2: 

− dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia i odpowiednich 

kwalifikacji zawodowych niezbędnych do realizacji zadania

− szkolenie aplikacyjne i min. 5 lat doświadczenia zawodowego w pracowni rezonansu 

magnetycznego i min.2 lata pracy  na aparacie SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5 T

Konkurs ofert – UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRACOWNI REZONANSU
MAGNETYCZNEGO- SZNSPZOZ.N-ZP-375-3/14

8



Kwalifikacje osób realizujących świadczenia należy potwierdzić, dołączając do oferty kserokopie  

dokumentów min: 

1. dyplom technika elektroradiologa

2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym specjalizacje, kursy 

specjalistyczne, doskonalące i ewentualne świadectwa umiejętności 

3.  aktualny certyfikat szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta 

4. dokumenty lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające szkolenie aplikacyjne i 

doświadczenie w pracy na aparacie SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5 T

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest znać i przestrzegać obowiązujące ustawodawstwo w

zakresie ochrony zdrowia oraz poznać obowiązujące w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof.

M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie wewnętrzne instrukcje, regulaminy,  zarządzenia i in. a w

szczególności:

• ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze 

środków publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2008 Nr 164, poz.1027)

• ustawę z zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 05.12.1996r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, 

poz. 1634, ze

zm.)

• ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217 ze zm.) i 

przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie

• statut Szpitala Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

• przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż. obowiązujące w zakładzie 

Udzielającego zamówienia

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest również:

1) dbać o powierzone mienie przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia,

2 ) przestrzegać zasad etyki i deontologii lekarskiej,

3) przestrzegać ustalonych godzin wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustalonym 

zakresem obowiązków oraz harmonogramem pracy ustalonym i zatwierdzonym przez 

strony umowy,

4) w czasie trwania umowy posiadać aktualne badania lekarskie, które winny być wykonane na 

własny koszt.

5) przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej przez 

Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
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5.  Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych z zachowaniem najwyższej

staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz

zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

6. Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i

jakościowymi  opisanymi  dla  przedmiotu  zamówienia.  Przyjmujący  zamówienie  ponosi  pełną

odpowiedzialność za wykonywane usługi.

7. Przyjmujący zamówienie współpracuje w celu realizacji świadczeń z pracownikami etatowymi

Szpitala  Neuropsychiatrycznego w Lublinie  i  innymi pracownikami wykonującymi  świadczenia

zdrowotne dla Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie i

odpowiada w całości za wykonywane i realizowane świadczenia zdrowotne.

8.  Udzielający  zamówienia  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez

Przyjmującego zamówienie podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

9.  Przyjmujący  zamówienie  określi  telefony  kontaktowe  i  numer  faxu  oraz  inne  ustalenia

niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY

1.  Oferty  muszą  odpowiadać  wymogom  formalnym,  postawionym  w  niniejszych  materiałach

informacyjnych.

2. Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  możliwość  większego  wyboru  ilości  ofert

odpowiadających zabezpieczeniu wykonywania świadczeń zdrowotnych.

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

4.  Oferenci  zostaną powiadomieni  niezwłocznie  o wyborze  oferty.  Zamawiający poda nazwę i

adres wykonawcy/ -ów, którego / -ych ofertę / y wybrano oraz jej cenę/y.

5.  Oferenci  przedstawią  maksymalny proponowany czas  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w

miesiącu. Ustalenia  i  decyzje  dotyczące  wykonywania  zamówienia  uzgadniane  będą  przez

Przyjmującego zamówienie z ustanowionym przedstawicielem Udzielającego zamówienie.
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9. TERMINY KONKURSU

9.1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala

w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 (kod pocztowy: 20-442) 

9.2. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu 14  sierpnia  2014  r.  o  godz.  9:30 w  siedzibie

Zamawiającego w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).

9.3. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu do

składania ofert. 

10. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1. Magdalena Hałas (tel.: 81/ 728 64 18)

2. Agnieszka Piotrowska (tel.:  81/ 728 64 39)

11. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Wykonawcom,  których  interes  prawny  doznał  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez

Zamawiającego zasad  przeprowadzania postępowania  w sprawie  zawarcia  umowy o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w

art.  152  do  154  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 12. ZAWARCIE UMOWY

Wykonawca  jest  obowiązany  zawrzeć  umowę  zgodną  ze  wzorem  stanowiącym  załącznik  do

materiałów informacyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania

ofert.
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14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik numer 1  - Formularz oferty

Załącznik numer 2  - Wzór umowy 

Lublin, dnia 6 sierpnia 2014 r. 

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ
(podpis nieczytelny)

Edward Lewczuk
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Załącznik nr 1

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:............................................. 

…..................................................................................................................................................

Adres*..........................................................................................................................................

tel.*...............................................................................................................................................

REGON*......................................................................................................................................

NIP*.............................................................................................................................................

FAX* na który Zamawiający ma przesłać 

korespondencję......................................................................

Nr księgi rejestrowej …................................................................. potwierdzający  wpis do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą  

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin

w  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  konkursie  ofert  dot.  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w

pracowni rezonansu magnetycznego  , składamy ofertę w zakresie: 

zadanie 1: opisywania badań rezonansu magnetycznego 

w cenie brutto za opis badania.......................... zł w tym zw stawka podatku VAT

(Słownie cena jednostkowa 

brutto..............................................................................................................................................) 

zadanie 2:  wykonywania badań rezonansu magnetycznego 

w cenie brutto za wykonanie badania.......................... zł w tym zw stawka podatku VAT

(Słownie cena jednostkowa 

brutto..............................................................................................................................................) 

1. Termin wykonania : Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do 

22:00,  w okresie od  1 września 2014 roku- 1 września 2017 roku. 

2. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań

umowy jest / są:
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………………………………………………tel. kontaktowy...............................................

faks:.....................................

………………………………………………tel. kontaktowy...............................................

faks:.....................................

Oświadczamy, że:

1. posiadam / my ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.:

Nr polisy................................ w.........................................................................................

z minimalną sumą gwarancyjną wynoszącą.............................................................. zł w odniesieniu

do jednego zdarzenia oraz …………………. zł dla wszystkich zdarzeń (dla zadania 1)

z  minimalną  sumą  gwarancyjną  wynosząca..............................................................  zł  oraz

…………………. zł dla wszystkich zdarzeń (dla zadania 2)

i zobowiązujemy się  kontynuować ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności przez

cały okres trwania umowy 

2. oferujemy maksymalną proponowaną liczbę  udzielanych świadczeń zdrowotnych  miesięcznie :

zadanie 1- .............................................. opisów badań rezonansu magnetycznego 

Podać liczbę świadczeń zdrowotnych

zadanie  2 ….........................................  badań rezonansu magnetycznego

Podać liczbę świadczeń zdrowotnych

W przypadku konieczności wyboru więcej niż jednej oferty w poszczególnych zadaniach, ze względu na 

konieczność zabezpieczenia ciągłości świadczonych usług zdrowotnych, wyłonieni wykonawcy 

zobowiązani są do sporządzania wspólnie z Przyjmującym zamówienie i pozostałymi wykonawcami 

harmonogramu świadczenia usług w poszczególnych miesiącach, harmonogram musi być pozytywnie 

zaakceptowany przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania

ofert,

4. akceptujemy w całości warunki określone w Materiałach informacyjnych, zapoznaliśmy się z 

postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 2.
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5. Posiadamy niezbędną wiedzę i  doświadczenie oraz potencjał  techniczny,  pracowników także

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6. Minimalna liczba osób udzielających świadczenia

zadanie 1....................................

zadanie 2.....................................

7. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

8. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

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

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

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

…………………, dnia…………                                         …………….....................……….

                                                                                              (podpis Wykonawcy/ Wykonawców)
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Załącznik nr 2

U M O W A  Nr...........

na świadczenie usług medycznych

             Zawarta w dniu ................................... w wyniku konkursu pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym

Zakładem Opieki  Zdrowotnej  z  siedzibą  przy  ul.  Abramowickiej  2  w  Lublinie,  wpisanym do

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w

Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym KRS pod nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy

“Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora Edwarda Lewczuka

a

..............................................................................................................................................  zwanym

w dalszej treści umowy “Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

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

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur

VAT, NIP: 946-21-60-056, REGON: 431019046

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur

VAT, NIP: ................................., REGON: ...................................

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz

pacjentów wymienione w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część do niniejszej umowy

na warunkach i w terminach określonych w niniejszej umowie, w załączniku nr 1 oraz zgodnie

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1, świadczone będą pacjentom na podstawie

skierowania. Usługi będą świadczone w pracowni w siedzibie Zamawiającego (20-442 Lublin, ul.

Abramowicka  2)  i  na  sprzęcie  medycznym  będącym  w  jego  posiadaniu  (aparat  SIEMENS

MAGNETOM ESSENZA 1,5 T).
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3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji  medycznej zgodnie z przepisami

prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz na zasadach ustalonych w publicznych zakładach

opieki zdrowotnej.

§ 2

1. Strony umowy do 25 dnia każdego miesiąca uzgadniają harmonogram udzielania świadczeń

zdrowotnych,  na  miesiąc  następny,  podlegający  zatwierdzeniu  przez  Kierownika  Zakładu

Diagnostyki Obrazowej.  

2.  Zamawiający  oświadcza,  że  pracownie  diagnostyczne,  w  których  będą  wykonywane

świadczenia zdrowotne, spełniają warunki określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  przeprowadzenie  kontroli  przez  Narodowy Fundusz  Zdrowia

dotyczącej spełnienia wymagań w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

4.Wykonawca  gwarantuje,  że  świadczenia  stanowiące  przedmiot  niniejszej  umowy  będą

wykonywane przez osoby wykonujące zawody medyczne, posiadające odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz spełniające wymagania określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

5. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Zamawiającego, przy czym kontrola ta może być

przeprowadzona w każdym czasie.

6.  Minimalna  liczba  osób  wykonujących  poszczególne  świadczenia  medyczne-  zgodnie  z

załącznikiem nr 1. 

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się  zachować w ścisłej  tajemnicy wszelkie  dane wynikające z

dokumentacji  medycznej  pacjentów  lub  pracowników  Szpitala,  a  także  inne  informacje

uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykorzystywać  informacje,  określone  w ust.  1  jedynie  w

celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy oraz w sposób określony w przepisach

odrębnych,  w  szczególności  w  ustawie  z  dnia  6  listopada  2008  r.  o  prawach  pacjenta  i

Rzeczniku praw pacjenta (t.j. Dz.U. 2012, poz. 159 ze zm.) i w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z

osób otrzymujących informacje wskazane w ust. 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła,

zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  wymaganej  przepisami  prawa

sprawozdawczości statystycznej.
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5. Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu informacji  o realizacji  niniejszej

umowy na każde żądanie Zamawiającego.

§ 4

1.  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń wynikających z niniejszej

umowy ponoszą solidarnie Wykonawca i Zamawiający.

2.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  prawidłowość  wykonanych  świadczeń

zdrowotnych  wykonanych  przez  osoby  wskazane  przez  Wykonawcę  do  świadczenia  usług

medycznych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

3.  Wykonawca zobowiązuje się  do posiadania  ubezpieczenia  od odpowiedzialności  cywilnej  w

zakresie świadczonych usług przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 5

1. Strony ustalają, iż należność z tytułu wykonywania przedmiotu umowy jest uzależniona

od ilości dokonywanych świadczeń zdrowotnych badań i wynosi:

a) dla Zadania I: …………………… zł brutto za wykonanie 1 opisu badania rezonansu

magnetycznego

(słownie................................................................................................................................... )

b)  dla  Zadania  II:  ……………………  zł  brutto  za  wykonanie  1  badania  rezonansu

magnetycznego   (słownie:

…………………....................................................................................................................)

2. Rozliczenie należności, o których mowa w ust. 1 będzie następować w okresach miesięcznych,

na  podstawie  faktury  wystawianej  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  ilość  faktycznie

wykonanych usług i ceny jednostkowe zawarte w ofercie.

3. Zapłata za wykonane usługi nastąpi przelewem na konto określone w fakturze VAT, w terminie

60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z imiennym

wykazem osób, którym wykonywano badanie w danym miesiącu rozliczeniowym.

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez

pisemnej zgody Zamawiającego oraz organu założycielskiego Zamawiającego.

6.  W przypadku,  gdy w treści  umowy jest  mowa o  wynagrodzeniu  należy  przez  to  rozumieć

wynagrodzenie w wysokości brutto.

§ 6
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1. Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony tj.  od  dnia  .......  roku  do  dnia  .......  roku  z

zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną w

§ 5 ust. 1 -  umowa wygasa. 

3. Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy określony w ust.

1  niezależnie  od  tego,  czy  wynagrodzenie  wypłacone  Wykonawcy  osiągnęło  kwotę

wymienioną  w  §  5  ust.  1. Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  o  zapłatę  należności

stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą określoną w § 5 ust. 1, a wynagrodzeniem rzeczywiście

wypłaconym Wykonawcy z tytułu realizacji usług w okresie obowiązywania umowy.

§ 7

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę

2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji Wykonawcy,

3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-

blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wy-

wiera skutek na przyszłość.

3. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 jest możliwe przez okres 12 m-cy  od

dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do

odstąpienia. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 jest możliwe w terminie 30

dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących pod-

stawę do odstąpienia.

§ 8

Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z zacho-

waniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 9

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia

określonego w § 5 ust. 1 umowy - w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez

Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
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3.  W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar

umownych, naliczonych zgodnie z ust.  2,  Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Nie jest dopuszczalna zmiana postanowień niniejszej umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu

zachodziłaby  konieczność  zmiany  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru

wykonawcy,  chyba  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z  okoliczności,

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia

drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia

wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się

za skutecznie doręczone.

§ 11

Wszelkie  pisma związane  z  realizacją  niniejszej  umowy uważa się  za  skutecznie  doręczone w

przypadku:

a) doręczenia osobistego;

b) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3) wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;

d) wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

§ 12

Wszelkie  spory  wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozpatrywane  będą  przez  właściwy

rzeczowo Sąd w Lublinie.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

      ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

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