Pruszków, dnia 6 sierpnia 2021 roku.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie 05-800 Pruszków, ul. Armii
Krajowej 2/4 ogłasza konkurs prowadzony zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r , poz. 711), oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust.
1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 150, art. 151 ust.1,2,4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 97 z późn .zm) na :
Interpretację i opis zdalny badań radiologicznych
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest interpretacja i opis zdalny badań radiologicznych.
2. Ogólna charakterystyka i warunki realizacji zamówienia:
2.1 Interpretacja
i
opis
zdalny
badań
radiologicznych
mammograficznych
i
RTG
ogólnodiagnostycznych wykonywanych w siedzibie Zamawiającego drogą teleradiologii.
2.2 Interpretacja i opis zdalny badań radiologicznych mammograficznych screeningowych
wykonywanych w siedzibie Zamawiającego drogą teleradiologii.
2.3 Rodzaj i szacunkowa liczba (jaką należy przyjąć do kalkulacji oferty) wykonywanych opisów
badań:
2.3.1 RTG ogólnodiagnostyczne 30000 szt / 24 miesięcy
2.3.2 mammograficznych – 4000 szt./ 24 miesięcy.
3. Zakres przedmiotowy/wymagania:
3.1 Przyjmujący zamówienie dostarczy na własny koszt niezbędny sprzęt wraz z okablowaniem i
oprogramowaniem niezbędnym do realizacji opisów badań drogą teleradiologii,
3.2 Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy prawo własności sprzętu i oprogramowania
zostanie przeniesione na Zamawiającego. Koszty umowy muszą być skalkulowane w taki sposób,
aby obejmowały spłatę sprzętu.
3.3 Przyjmujący zamówienie odpowiada za konfigurację połączenia, a także za stabilność pracy
serwerów na które Zamawiający przesyłać będzie obrazy.
3.4 Przyjmujący zamówienie w okresie trwania umowy zapewnia wsparcie techniczne oraz odpowiada
za poprawne funkcjonowanie dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
3.5 Zamawiający przesyłał będzie obrazy w formacie DICOM na serwer wskazany przez
Przyjmującego zamówienie, po szyfrowanym połączeniu, za którego konfigurację odpowiada
Przyjmującego zamówienie.
3.6 Podstawą wykonania opisu i interpretacji radiologicznych mammograficznych będą przesłane
drogą elektroniczną, przez Zamawiającego obrazy i skan lub kopia skierowania.
3.7 Przyjmujący zamówienie dostarczy instrukcje, w języku polskim, obsługi oprogramowania do
wysyłania i odbioru wyników badań, oraz dokona przeszkolenia personelu pracowni
mammograficznej w tym zakresie.
3.8 Przyjmujący zamówienie zapewni 24 godzinny nadzór telefoniczny nad wykonywaniem
przedmiotowych badań.
3.9 Przyjmujący zamówienie zapewni przesłanie drogą teleinformatyczną opisu badań:
3.9.1 mammograficznych w ciągu max.5 dni roboczych licząc od dnia w którym Zamawiający
przesłał badanie do opisu, badań mammograficznych ze skierowaniem w 2 dni robocze, a
badań na cito w ciągu max.24 godzin.
3.9.2 RTG ogólnodiagnostycznych w ciągu 24 godzin, a badań cito 2 godzin od przesłania.
3.10
Przyjmujący zamówienie zapewni dostarczenie oryginalnych, papierowych opisów badań z
pieczątką i podpisem lekarza dokonującego opisu, na adres Zamawiającego, nie później niż w
ciągu 14 dni od dnia wykonania badania. Dopuszcza się przesyłanie badań drogą elektroniczną
jako oryginału pod potwierdzonym podpisem elektronicznym.
3.11
Przyjmujący zamówienie prowadził będzie dokumentację opisywanych badań zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3.12
Przyjmujący zamówienie przechowywał będzie dokumentację zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a w przypadku rozwiązania umowy – przekaże ją Zamawiającemu.
3.13
Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do poddania się kontroli przez NFZ lub
Zamawiającego w zakresie wynikającym z niniejszego postępowania i umowy.

3.14
Przyjmujący zamówienie wykonywał będzie opisy badań mammograficznych/screeningowych:
1) przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje,
2) zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną i standardami,
3) z zachowaniem należytej staranności.
4) Zgodnie z wytycznymi NFZ
3.15
Przyjmujący zamówienie posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej przez siebie działalności medycznej.
3.16
Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w
zakresie:
1) sprzętu własnego,
2) przejęcia danych telemedycznych, ich obróbki,
3) prawidłowego pod względem medycznym opisu i interpretacji badania,
4) przekazania wyniku Zamawiającemu w terminach
i odpowiada za powstałe w związku z powyższym szkody.
3.17
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się stosować, wobec informacji pozyskanych od
Zamawiającego, przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U. z 2019 poz. 1781).
3.18
Przyjmujący zamówienie dysponuje kadrą lekarzy specjalistów radiologów w ilości min. 100 (
w tym do badań screeningowych Zgodnie z wytycznymi NFZ i MZ), zapewniającą zdolność do
opisu badań przez 24 godziny na dobę – podać dane lekarzy radiologów i ich specjalizacje.
3.19
Udzielający zamówienia wymaga, aby wyniki badań były podpisywane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
3.20
Przyjmujący zamówienie może być podmiot leczniczy posiadający udokumentowane
doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie opisywania badań mammograficznych co najmniej
okres 3 lat, z co najmniej trzema przedmiotami, potwierdzone na podstawie oświadczenia.
3.21
Przyjmujący zamówienie posiada certyfikaty ISO 9001 w zakresie usług diagnostyki obrazowej
oraz ISO 27001 w zakresie bezpieczeństwa danych.
3.22
System zapewnia:
3.22.1 odsyłanie e-wyników zgodnie ze standardem HL7CDA.
3.22.2 Automatyczne informowanie szpitala o stanie zagrożenia życia pacjenta
3.22.3 Przekazywanie raportów rozliczeniowych oraz faktur przez system teleradiologiczny dla
uprawnionych użytkowników - zgodnie z RODO, bez udziału poczty elektronicznej
3.22.4 pełna komunikacja z dostawcą usług teleradiologicznych za pomocą systemu
teleradiologicznego
3.22.5 ankieta kontroli jakości wymagana przez rozporządzenie wbudowana w system
teleradiologicznym.
4. Termin realizacji: sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
II. WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE PRZYJMUJĄCEMU ZAMÓWIENIE:
1. Do udziału w postępowaniu konkursowym dopuszcza się Oferentów, którzy spełniają następujące
warunki :
1) Posiadania co najmniej pięcioletniego doświadczenia w realizacji świadczeń objętych
zamówieniem .
2) Posiadania referencji potwierdzających należytą realizację świadczeń objętych konkursem .
3) Dokumenty (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), które należy złożyć w celu
potwierdzenia spełnienia wymaganych i ocenianych warunków:
a) wypełniony czytelnie formularz oferty – załącznik nr 1.
b) oświadczenie oferenta - załącznik nr 2.
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
4) Załączniki do oferty stanowią jej integralną część.
5) Brak jakiegokolwiek dokumentu spowoduje odrzucenie oferty.
III. OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Przyjmujący Zamówienie przedstawia ofertę konkursową zgodnie z wymogami określonymi w
Ogłoszeniu.
2. Można złożyć tylko jedną ofertę w danym zakresie. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie każdej z nich.
3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia na świadczenie zdrowotne, będące przedmiotem
konkursu.

4. Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferty należy złożyć zgodnie z formularzem ofert ustalonym przez Udzielającego zamówienie
konkursowe.
6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być napisana w języku polskim.
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kryterium
oceny, które stanowić będzie:
cena – 100%
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie
następującego wzoru:

X=
gdzie:

C min
CO

x 100 pkt.

X – wartość punktowa ocenianego kryterium
C min – najniższa cena ze złożonych ofert
Co – cena ocenianej oferty
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymogi SWKO, oraz najkorzystniejsza na
podstawie kryteriów
3. W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej oceny oferty, decyzja
odnośnie wybrania oferty najkorzystniejszej zostanie podjęta przez członków Komisji Konkursowej
po szczegółowej analizie ofert.
4. W razie sytuacji, gdy do postępowania konkursowego zostanie zgłoszona tylko jedna oferta na
świadczenie, Udzielający zamówienia może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi,
że spełnia wymagania określone w Ustawie o działalności leczniczej.
5. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem
właściwej oferty.
V. TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty
należy
składać
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres
zamowienia@szpitalnawrzesnie.pl
2. Termin składania ofert upływa dnia 16.08.2021 r., o godz. 10:00.
3. Do kontaktowania się z Przyjmujący zamówienie, Zamawiający upoważnia: Grzegorz Bebłowski, email: zamowienia@szpitalnawrzesinie.pl
4. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje Zamawiający i Przyjmujący zamówienie przekazują na piśmie za pośrednictwem poczty
elektronicznej (pod tym pojęciem Zamawiający rozumie przesłanie oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia, dokumentu oraz informacji w formie podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e
załącznika do wiadomości). Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Przyjmującego zamówienie,
Zamawiający iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty e-mail
podany przez Przyjmującego zamówienie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się z treścią pisma.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Przyjmujący zamówienie związany jest ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania
ofert.
VII. POWIADOMIENIE O WYBORZE
1. Jeżeli w toku postępowania konkursowego wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
komisja może przyjąć te ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych
samych warunkach konkurs nie wpłynie więcej ofert.
2. Udzielający zamówienia niezwłocznie powiadomi o wyniku konkursu wszystkich Oferentów,

podając nazwę i siedzibę firmy oferenta, którego ofertę wybrano.
VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Komisja konkursowa powiadomi niezwłocznie oferentów o rozstrzygnięciu wyniku konkursu.
2. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej na której konkurs został
ogłoszony.
3. Ogłoszenie o których mowa w ustępie 2, zawierają nazwę (firmy) albo imię i nazwisko oraz
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.
4. Ogłaszający konkurs – Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez
podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub nie przyjęcia żadnej z
ofert.
IX. UMOWA
Szczegółowe warunki udzielania świadczeń zostaną określone w umowie pomiędzy Udzielającym
Zamówienia a Przyjmującym Zamówienie stanowiącej załącznik nr 3.
X. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU:
Unieważnia się postępowanie konkursowe w sytuacji, gdy:
1. nie wpłynęła żadna oferta
2. odrzucono wszystkie oferty
3. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamierza przeznaczyć Udzielający
Zamówienie na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
4. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie
umowy nie leży w interesie udzielającego konkursu, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Załączniki do ogłoszenia:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie oferenta
3. Wzór umowy

