
 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT  

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej 

w Pracowni Hemodynamiki  Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie  

 

KOD CPV: 85000000-9, 85121231-1, 85141000-9, 85150000-5 

 

 

Rozdział I – Warunki ogólne konkursu ofert 

 

1. W niniejszych szczegółowych warunkach konkursu ofert o przedmiocie zamówienia        oraz 

we wszystkich dokumentach z nimi związanych określenia jak niżej: 

 Udzielający Zamówienia – oznacza Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie,   ul. Szpitalna 45,  62-504 Konin, 

 Przyjmujący zamówienie – wykonawca zobowiązujący się do wykonywania procedur 

kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego 

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, 

 Oferta – oznacza zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów dokumentów 

żądanych przez Udzielającego zamówienia w niniejszych szczegółowych warunkach 

konkursu ofert, uzupełnionych i złożonych przez oferenta ściśle z wymaganiami, 

 Umowa – rozumie się przez wzór umowy przygotowany przez Udzielającego Zamówienia, 

stanowiący załącznik do niniejszych szczegółowych warunków konkursu ofert, 

 Szczegółowe warunki konkursu ofert - zwane dalej w skrócie: „SWKO” oznaczają 

niniejszy dokument oraz wszystkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty 

stanowiące ich integralną całość. 

2. Postanowienia ogólne: 

 Konkurs ofert będzie przeprowadzony na podstawie art. 26 i  art. 27  ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).   

 Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 

ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4–6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) przy czym prawa i obowiązki Prezesa 

Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Dyrektor 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. 

3. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia      

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.). 

4. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Rozdział II – Opis przedmiotu konkursu ofert 

 

1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do  udzielania 

świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej  w Pracowni 

Hemodynamiki  Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. 

2. Udzielający zamówienia informuje, że ilość świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym 

konkursem stanowi wartość szacunkową. Ilość poszczególnych świadczeń w ramach realizacji 

umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w poszczególnych rodzajach, w zależności      

od rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia,  z zastrzeżeniem, iż Przyjmującemu 

zamówienie nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

   

 



 

 

Rozdział III – Wymagania stawiane Przyjmującemu zamówienie 

 

1. Przyjmujący zamówienie zapewni 24-godzinne dyżury lekarskie, pielęgniarskie i technika 

elektroradiologii do wykonywania procedur w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego im .dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. 

2. Wszystkie osoby realizujące umowę po stronie Przyjmującego zamówienie muszą posiadać 

wymagane kwalifikacje i uprawnienia, w szczególności wynikające z rozporządzenia  Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2295), wymogów określonych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia oraz zgodnych z wytycznymi i zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:   

a) lekarz  –  co  najmniej  2  samodzielnych  operatorów,  każdy w  wymiarze  czasu pracy  

odpowiadającym  1  etatowi,  w  tym  1  specjalista  w  dziedzinie  kardiologii posiadający  

doświadczenie  z  wykonania  300  PCI  i  600  koronarografii, potwierdzone przez konsultanta 

wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii,   

b) pielęgniarka – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni,  

c)   osoba, która:  

−  rozpoczęła  po  dniu  30  września  2012  r.  studia  wyższe  w  zakresie elaktroradiologii  

obejmujące  co  najmniej  1700  godzin  kształcenia  w  zakresie elektroradiologii i uzyskała               

co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,  

−  ukończyła  studia  wyższe  na  kierunku  lub  w  specjalności  elektroradiologia obejmujące            

co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,  

−  ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej              

i  uzyskała  tytuł  zawodowy  technik  elektroradiolog  lub  technik elektroradiologii  lub  dyplom  

potwierdzający  kwalifikacje  w  zawodzie  technik elektroradiolog zwana dalej „technikiem 

elektroradiologiem” – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do spełnienia innych wymagań określonych przez  

Ministra Zdrowia,  Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia lub innego płatnika., których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

4. Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych: 

a) Lekarze - co najmniej  4 samodzielnych operatorów,  w łącznym wymiarze 168 godzin          

na tydzień, w tym co najmniej 2 specjalistów w dziedzinie kardiologii, posiadających 

doświadczenie w wykonywaniu 300 PCI i 600 koronarografii potwierdzone przez konsultanta 

wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii, 

b) Pielęgniarki – co najmniej 4 osoby w łącznym wymiarze 168 godzin na tydzień posiadające   

3-miesięczny staż i szkolenie w pracowni wykonującej ponad 1500 zabiegów rocznie, 

c) Technicy elektroradiologii – co najmniej 7  osób w łącznym wymiarze 168 godzin                 

na tydzień, spełniających warunki określone w Załączniku nr 4 lp. 7 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego oraz posiadających 3-miesięczny staż i szkolenie w pracowni wykonującej ponad 

1500 zabiegów rocznie. 

Osoby wskazane w ofercie muszą dodatkowo posiadać ważne badania lekarskie, zaświadczenie         

o przeszkoleniu w zakresie bhp i p.poż oraz w zakresie ochrony radiologicznej. 

Wykaz personelu medycznego, który będzie wykonywał świadczenia zdrowotne w ramach umowy - 

stanowi Załącznik nr 3 do „SWKO”.  

5. Przyjmujący zamówienie zatrudni lekarza konsultanta - specjalistę w dziedzinie kardiochirurgii - 

posiadającego zgodę konsultanta wojewódzkiego z dziedziny kardiochirurgii, który będzie 

konsultował pacjentów oraz gwarantował dobrą współpracę  z najbliższymi oddziałami 

kardiochirurgii. Przyjmujący zamówienie wskaże  nazwisko   i imię lekarza, staż pracy oraz dołączy 

do oferty dokumenty kwalifikacyjne lekarza konsultanta. 

6. Przyjmujący zamówienie zapewni współpracę z co najmniej dwoma ośrodkami kardiologii 

inwazyjnej klasy C wg Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i przedstawi dokument 

potwierdzający wolę współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana 



 

 

Ostrzyckiego w Koninie  w zakresie  konsultacji, przyjmowania chorych, którzy z różnych 

względów nie mogą otrzymać wystarczającej pomocy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym        

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. 

7. Przyjmujący zamówienie zapewni we własnym zakresie i na własny koszt materiały medyczne, leki, 

środki opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 

spełniające wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2019 

poz.175ze zm.).  

8. Przyjmujący zamówienie wskaże osobę, spełniającą wymogi określone przez Polskie Towarzystwo 

Kardiologiczne, która będzie koordynatorem prac zespołu Przyjmującego zamówienie.                   

Do obowiązków koordynatora należeć będzie: 

a) sprawowanie merytorycznego nadzoru i koordynowanie pracami zespołu Przyjmującego 

zamówienie, 

b) współpraca z ordynatorem lub kierownikiem Oddziału Kardiologicznego/Oddziału 

Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                 

im. dr. Romana Ostrzyckiego  w Koninie w zakresie ustalania planu zabezpieczenia 

udzielania świadczeń przez personel medyczny i w ustalaniu harmonogramu wykonywania 

świadczeń medycznych, w tym tworzenie list oczekujących na planowane procedury  

z zakresu kardiologii inwazyjnej, 

c) przedkładanie Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie comiesięcznego całodobowego harmonogramu udzielania świadczeń 

przez lekarzy   w Pracowni Hemodynamiki w terminie do 25 dnia miesiąca na miesiąc 

następny, 

d) nadzór na prawidłowym prowadzeniem sprawozdawczości w ramach Ogólnopolskiego 

Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych i w ramach Ogólnopolskiego Rejestru Procedur 

Kardiologii Inwazyjnej. 

9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do współpracy z lekarzami Udzielającego zamówienia 

w zakresie konsultowania pacjentów przebywających w Oddziale Kardiologicznym i Oddziale 

Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, w celu kwalifikacji do zabiegów oraz do współpracy    

w zakresie zapewnienia chorym po zabiegach odpowiedniej opieki lekarskiej.  

10. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli przeprowadzanej przez 

Udzielającego zamówienia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie świadczonych usług        

w ramach zawartej umowy. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości Przyjmujący 

zamówienie zobowiązany jest do zwrotu w całości wartości zakwestionowanych świadczeń 

będących przedmiotem zamówienia, łącznie z karami umownymi.  

11. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zarejestrowania i podania danych potencjału             

w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ. 

12. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń w zakresie kardiologii 

inwazyjnej w pomieszczeniach Udzielającego zamówienie  i przy użyciu stacjonarnego angiografu  

z zestawem hemodynamicznym i wyposażeniem, o którym mowa  w Załączniku nr 4                    

do szczegółowych warunków konkursu ofert. Przyjmujący zamówienie ponosi koszty napraw         

i przeglądów technicznych aparatury medycznej należącej do Udzielającego zamówienia, będącej 

na wyposażeniu Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie. 

13. Przyjmujący zamówienie ponosi koszty określone w umowie stanowiącej Załącznik nr 7               

do „SWKO”: energii elektrycznej i cieplnej, ciepłej i zimnej wody, wywozu nieczystości 

oraz rozmów telefonicznych.   

14. W przypadku awarii sprzętu medycznego uniemożliwiającego wykonanie świadczeń w zakresie 

kardiologii inwazyjnej dla chorych w stanach zagrożenia życia, Przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje się do zabezpieczenia przekazania pacjenta do innego świadczeniodawcy. Koszty 

transportu ponosi Udzielający zamówienia.  

15. W przypadku leczenia świeżego zawału serca z zastosowaniem antagonisty receptora                   

dla glikoproteiny IIb/IIIa u chorego poddanego angioplastyce wieńcowej, Przyjmujący 



 

 

zamówienie zobowiązuje się do stosowania zasad postępowania medycznego zgodnego                 

z aktualnym stanem wiedzy i we współpracy z lekarzami Oddziału Kardiologicznego/Oddziału 

Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Koszt leków oraz ich rozliczenie  z NFZ pozostaje          

w kompetencji Udzielającego zamówienia.  

16. Przyjmujący zamówienie winien złożyć zobowiązanie do spełnienia innych wymagań NFZ lub 

innego płatnika, których konieczności wprowadzenia nie  można przewidzieć   w chwili zawarcia 

umowy. 

17. Przyjmujący zamówienie deklaruje, że świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot konkursu 

wykonuje samodzielnie bez udziału podwykonawców. 

18. Przyjmujący zamówienie deklaruje, że w trakcie obowiązywania umowy personel będzie 

wykonywał świadczenia zdrowotne przy użyciu własnej odzieży ochronnej oraz zobowiązany 

będzie do noszenia identyfikatorów zawierających imię, nazwisko i pełnioną funkcję. 

19. Przyjmujący zamówienie przedstawi referencje dokumentujące doświadczenie w obsłudze 

ośrodków kardiologii inwazyjnej - min. 2 szt.  

20. Przy udzielaniu świadczeń Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do stosowania zasad 

postępowania medycznego zgodnego z aktualnym stanem wiedzy, zawartych w standardach 

określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz wytycznych, zaleceniach i rekomendacjach 

wydawanych przez towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów z właściwej dziedziny 

medycyny. 

21. Projekt  umowy  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie wykonywania  procedur  

kardiologii  inwazyjnej  w  Pracowni Hemodynamiki  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego       

im. dr. Romana Ostrzyckiego  w  Koninie, stanowi Załącznik nr 7 do „SWKO” 

 

Rozdział IV – Wymagane dokumenty 

 

Oferta powinna zawierać wymagane dokumenty: 

1. Załącznik nr 1 - Dane oferenta - sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku1 

do „SWKO”,  

2. Załącznik nr 2 - Oferta - sporządzony zgodnie z wzorem określonym  w załączniku 2            

do „SWKO”,  

3. Załącznik nr 3 - Wykaz personelu medycznego, który będzie wykonywać świadczenia 

zdrowotne w ramach umowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku  3 do „SWKO” 

wraz z oświadczeniami każdej z osób o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych           

do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia    oraz dokumentami 

kwalifikacyjnymi. 

4. Załącznik nr 4 - Dane koordynatora - sporządzone zgodnie z wzorem określonym                     

w załączniku 5 do „SWKO”,  

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu lekarza konsultanta – specjalisty w dziedzinie 

kardiochirurgii wraz z podaniem imienia i nazwiska lekarza, stażu pracy, dokumentów 

kwalifikacyjnych, oświadczeniem lekarza o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do 

celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz zgoda konsultanta wojewódzkiego z dziedziny 

kardiochirurgii, 

6. Załącznik nr 6 – dokumenty potwierdzające wolę współpracy z Wojewódzkim Szpitalem 

Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego  w Koninie w zakresie  konsultacji, przyjmowania 

chorych, którzy z różnych względów nie mogą otrzymać wystarczającej pomocy                    

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, 

7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie oferenta - sporządzone zgodnie z wzorem określonym             

w załączniku 6 do „SWKO”,  

8. Załącznik nr 8 - Referencje potwierdzające doświadczenie w obsłudze ośrodków kardiologii 

inwazyjnej /co najmniej dwie/: 



 

 

9. Załącznik nr 9 - Wydruk z krajowego rejestru sądowego lub ewidencji działalności 

gospodarczej1, 

10. Załącznik nr 10 - Wydruk z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą 

prowadzonego przez Wojewodę właściwego dla siedziby podmiotu, 

11. Załącznik nr 11 -  Kopia nadania nr REGON, 

12. Załącznik nr 12 -  Kopia nadania nr  NIP,  

13. Załącznik nr 13 -  Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC lub zobowiązanie                    

do zawarcia właściwego ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy. 

 

 

 

 

Rozdział V– Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferent składa ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej                 

w Pracowni Hemodynamiki  Wojewódzkiego  Szpitala im. dr. Romana Ostrzyckiego 

Zespolonego w Koninie”.   

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie każdej z nich. 

3. Udzielający zamówienia nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej                         

na poszczególne pozycje spośród wymienionych w formularzu ofertowym. 

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz                     

z tłumaczeniem na język polski, potwierdzone  „ za zgodność z oryginałem”. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,            

o których mowa w treści szczegółowych warunków konkursu ofert. 

7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a wszelkie poprawki naniesione           

w sposób czytelny, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 

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

możliwości przypadkowego zdekompletowania jej zawartości. 

9. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być napisana w języku polskim. 

10. Ofertę oraz każdą stronę dokumentów złożonych do konkursu podpisuje oferent                      

lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego w formie pisemnej               

i dołączonego do oferty. 

11. W przypadku gdy oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy 

oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków                      

w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

Rozdział VI – Okres związania  umową 

 

Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Oferent załącza odpowiednio.  



 

 

Rozdział VII – Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących „SWKO” i całego 

postępowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w „SWKO” 

 

1. Przed wyznaczonym terminem składania ofert oferent może wyjaśnić wątpliwości związane         

z  „SWKO”, sposobem przygotowania i złożenia oferty – kierując swoje zapytania                       

do Udzielającego zamówienia na piśmie. Pisemna odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Udzielającego zamówienia i przesłana oferentowi zadającemu pytania. Udzielający 

zamówienia nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zapytania do „SWKO” w przypadkach 

ich złożenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed wyznaczoną datą otwarcia ofert. 

2. Wszystkie pytania, zawiadomienia oraz informacje oferenci przekazują pisemnie, faxem (63 240  

65 44) lub e-mailem: szpital@szpital-konin.pl. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Udzielającego 

zamówienia może zmodyfikować treść dokumentów składających się na „SWKO”. 

4. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Udzielający 

zamówienia może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa               

i zobowiązania – Oferenta i Udzielającego zamówienia będą obowiązywały do upływu 

przedłużonego terminu wskazanego przez Udzielający zamówienia.  

 

 

Rozdział  VIII – Przebieg konkursu 

 

1. Komisja konkursowa 

 

W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia  powołuje komisję  

konkursową, której zasady pracy określa regulamin konkursu ofert. Komisja zostaje powołana 

Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego              

w Koninie. 

  

2. Miejsce i termin składania otwarcia ofert 

Oferty należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie  przy  ul. Szpitalnej 45, pokój 3/13 w terminie do 09.12.2019 r.  do godz. 

11.00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.12.2019 r. o godz.11.30    w siedzibie 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie Ogłoszenie wyników 

nastąpi w terminie   do 7 dni roboczych od daty składania ofert.  

 

3. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Udzielający zamówienia będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.  

 

KRYTERIA OCENY OFERT: 

 

a. Zaproponowana wartość brutto oferty: 90 % 

Ocena ofert w kryterium wartość brutto oferty nastąpi według następującego wzoru: 

C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 90% 

gdzie:  

C – wartość brutto oferty  

CN – najniższa wartość brutto oferty  

CB – wartość brutto oferty badanej  

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium wartość brutto oferty maksymalnie 90 punktów. 

 

 

 



 

 

b. Kwalifikacje: 5 punktów 

Komisja ocenia wykazane przez oferenta kwalifikacje i przyznaje 5  punktów ofercie, w której 

wszyscy lekarze posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii. 

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium kwalifikacje maksymalnie 5 punktów. 

 

c. Referencje: 5 punktów 

Komisja ocenia wykazane przez oferenta referencje i przyznaje od 0 do 5 punktów, 

tj. za złożenie referencji potwierdzających doświadczenie  w obsłudze ośrodków kardiologii 

inwazyjnej /powyżej dwóch/: 

• 2 referencje: 0 punktów, 

• 3 referencje: 3 punkty, 

• 4 i więcej referencji: 5 punktów. 

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium referencje maksymalnie 5 punktów. 

 

Po ocenie  wszystkich ofert pod kątem kryteriów wymienionych w lit a – d, komisja dokonuje 

zsumowania uzyskanych punktów przez przystępujących do konkursu ofert. Zwycięzcą konkursu 

ofert zostaje oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

Jeżeli w konkursie nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu    na to,   

że złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Udzielający zamówienia wezwie oferentów, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Udzielający zamówienia ofert 

dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych                   

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu, warunki zawarcia umów 

 

a.    Rozstrzygnięcie konkursu ofert Udzielający zamówienia ogłosi w miejscu i terminie określonym 

w ogłoszeniu o konkursie ofert, podając nazwę oferenta oraz numer oferty, którą wybrano (tablica 

ogłoszeń i strona internetowa). 

b. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskaże 

termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4                   

do „SWKO”. 

                                         . 

Określenie przybliżonej szacunkowej kwoty rocznej : 

 

 w zakresie grup JGP E10, E11, E12G, E15  - ok. 5 836 417,00 zł,  

 w zakresie grup JGP  E23, E24, E26, E29  -ok. 3 216 144,00   zł, 

 w zakresie grupy JGP E27  - ok. 2 130 660,00  zł. 

 w zakresie procedur do sumowania  

             5.53.01.0001502 FFR/IVUS Tętnic wieńcowych,  5.53.01.0005004 aterektomia wieńcowa -    

             rotablacja – 444 528,00 zł 

 

Szacunkowa wartość oferty ogółem: 11 627 749,00 zł 

 

Rozdział IX – Postanowienia końcowe 

 

Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego (oferty, protokoły) przechowywane będą              

w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Dane oferenta 

2. Załącznik nr 2 – Oferta  

3. Załącznik nr 3 - Wykaz personelu medycznego, który będzie wykonywać świadczenia           

w ramach umowy 

4. Załącznik nr 5 – Dane koordynatora 

5. Załącznik nr 6 – Oświadczenie oferenta 

6. Załącznik nr 7 - Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

wykonywania kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki  Wojewódzkiego  Szpitala 

Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie  

7. Załącznik nr 8 – Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Zatwierdzam  

………………………………… 

                                                                                                   podpis, pieczęć Dyrektora       

 

 

 

 

 

 


