
Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane 
w ramach badań diagnostycznych – Rezonansu magnetycznego. 

 

 
Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 ze zm.), Udzielający zamówienia przedstawia 
warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert. 
 

 
§ 1 

Udzielającym zamówienia jest Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara 
Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A; 64 - 000 Kościan; telefon 0-65 51-
15-280; telefaks  0-65 5122296; REGON 411049324; NIP 698-15-77-391; KRS 
0000054294. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach 

Rezonansu magnetycznego dla potrzeb Udzielającego zamówienia, 
obejmujących : 

 
- badanie głowy bez kontrastu,      
- badanie głowy z kontrastem,     
- badanie oczodołów bez kontrastu,      
- badanie oczodołów z kontrastem,     
- badanie twarzoczaszki z kontrastem,     
- badanie przysadki z kontrastem ,    
- badanie szyi bez kontrastu,      
- badanie szyi z kontrastem,       
- badanie kręgosłupa jednego odcinka bez kontrastu,   
- badanie kręgosłupa jednego odcinka z kontrastem,   
- badanie klatki piersiowej bez kontrastu,     
- badanie klatki   piersiowej z kontrastem,     
- badanie jamy brzusznej bez kontrastu,      
- badanie jamy brzusznej z kontrastem,     
- badanie miednicy małej bez kontrastu,     
- badanie miednicy małej z kontrastem,    
- badanie kości, stawów bez kontrastu,    

 - badanie kości, stawów z kontrastem,    
- badanie angio-mr,        
- badanie angio-mr z kontrastem,        

 - kopia CD.        
      (kod zamówienia Wspólnego Słownika Zamówień – 85150000-5). 
   
2. Świadczenia zdrowotne będą wykonywane każdorazowo na podstawie zlecenia 

wystawionego przez Udzielającego zamówienia 2 dni w tygodniu, w godzinach  
od 900 do 1600, a w przypadku badań pilnych poza wyznaczonymi dniami               
i godzinami. 

3. Wynik badania wraz z opisem musi być przekazany Udzielającemu zamówienia   
w ciągu 24 godzin od wykonania badania, a w przypadkach badań pilnych do 
jednej godziny na wskazany w zleceniu adres e-mail. 



§ 3 
Świadczenia zdrowotne  muszą być wykonywane zgodnie  z wymogami określonymi 
w ustawach oraz w wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych, a w 
szczególności w: 
 1. Ustawie o działalności leczniczej, 
 2. Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
 3. Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, 

4. Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, 

5. Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
 

§ 4 
1. W terminie do dnia 06 maja 2014r. godz. 10ºº  oferenci mogą składać oferty       

w kadrach Szpitala. Oferty winny być złożone w zaklejonych kopertach w taki 
sposób, aby zapewnić zachowanie poufności konkursu i nienaruszalność kopert 
do dnia ich otwarcia z dopiskiem „Konkurs – Rezonans magnetyczny”. 

2. Oferta musi zostać spisana czytelnie w języku polskim. 
3. Formularz ofertowy musi być podpisany, a kopie dokumentów potwierdzone „za 

zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę uprawnioną do 
reprezentowania oferenta. 

4. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie 
niezbędne w tym zakresie pytania. 

 
§ 5 

Termin realizacji umowy przewiduje się od dnia 01 czerwca  2014r. na czas 

udzielania określonych świadczeń zdrowotnych , tj. na czas posiadania przez 
Udzielającego zamówienie kontraktów z NFZ, do których realizacji w/w usługi są 
niezbędne. 
 

§ 6 
Oferta na świadczenia zdrowotne winna spełniać następujące warunki: 

1. Oferent winien dysponować odpowiednim lokalem, aparaturą i sprzętem 
medycznym oraz środkami łączności niezbędnymi do wykonywania świadczeń 
zdrowotnych o których mowa w § 2 niniejszych warunków konkursu, w promieniu 
do 70 km od Kościana. 

2. Oferent winien wykazać się personelem w liczbie co najmniej 2 osób, 
posiadającym odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, z 
czego jedna z nich powinna posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii oraz 
przedstawić dane aparatu do wykonywania badań  (nazwę aparatu, typ, rok 
produkcji)  spełniającego określone standardy i gwarantującego prawidłową 
diagnostykę. 

3. Udzielający zamówienia wymaga, aby świadczenia zdrowotne w ramach badań – 
Rezonansu magnetycznego wykonywane były na urządzeniach co najmniej 1,5 
tesli. 

4. Oferowana cena za udzielanie świadczeń zdrowotnych nie może być większa  od 
cen brutto niżej wymienionych: 

 
 - badanie głowy bez kontrastu    - 510,- zł, 
 - badanie głowy z kontrastem    - 660,- zł, 
 - badanie oczodołów bez kontrastu   - 510,- zł, 



 - badanie oczodołów z kontrastem   - 660,- zł, 
 - badanie twarzoczaszki z kontrastem   - 650,- zł, 
 - badanie przysadki z kontrastem    - 650,- zł, 
 - badanie szyi bez kontrastu    - 500,- zł, 
 - badanie szyi z kontrastem    - 640-, zł, 
 - badanie kręgosłupa jednego odcinka bez kontrastu - 510,- zł, 
 - badanie kręgosłupa jednego odcinka z kontrastem - 650,- zł, 
 - badanie klatki piersiowej bez kontrastu  - 520,- zł, 
 - badanie klatki   piersiowej z kontrastem  - 660,- zł, 
 - badanie jamy brzusznej bez kontrastu   - 520,- zł, 
 - badanie jamy brzusznej z kontrastem   - 660,- zł, 
 - badanie miednicy małej bez kontrastu   - 500,- zł, 
 - badanie miednicy małej z kontrastem   - 640,- zł, 
 - badanie kości, stawów bez kontrastu   - 500,- zł, 
 - badanie kości, stawów z kontrastem   - 640,- zł, 
 - badanie angio-mr      - 580,- zł, 

- badanie angio-mr z kontrastem    - 720,- zł, 

- kopia CD       -     5,- zł. 
 

§ 7 
Oferta winna zawierać następujące dokumenty na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu: 
1. Formularz ofertowy, 
2. Wykaz aparatury i sprzętu medycznego oraz środków łączności niezbędnych do 

wykonania badań. 
3. Poświadczoną aktualną kopię „za zgodność z oryginałem”: 

a) zaświadczenia o wpisie do  właściwego rejestru prowadzonego przez 
organ dokonujący wpisu w odniesieniu do podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, krajowego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 

b) zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, 

c) świadectw (certyfikatów) aparatu do wykonania badań – Rezonansu 
magnetycznego. 

4. Wykaz osób, które wyraziły zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych              
w ramach działalności oferenta wraz z oznaczeniem kwalifikacji i ich podpisami 
oraz poświadczonymi „za zgodność z oryginałem”  kopiami dokumentów 
potwierdzającymi ich kwalifikacje. 

Udzielający zamówienia dokona oceny spełniania przez oferentów warunków  
konkursu na podstawie załączonych dokumentów. Z treści załączonych do oferty 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki oferent spełnił. 
 

§ 8 
Ze względu na specyfikę działania Szpitala Udzielający zamówienia zastrzega sobie 
prawo wyboru większej liczby ofert. 

 

 
 



§ 9 
Kryteria oceny i wyboru ofert 

1. Udzielający zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie 
posługiwał się niżej wymienionym  kryterium: 

 
cena oferty brutto  =  waga 100%  (minimalizacja) 

 
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty 
według następującego wzoru: 

 
           cena oferowana minimalna brutto 
Cena oferty brutto  =    -------------------------------------------------- x 100 pkt.  
                      cena badanej oferty brutto 

 

2. Za najkorzystniejszą ofertę Udzielający zamówienia uzna ofertę                       
z najkorzystniejszym bilansem punktowym. Aby wybrać najkorzystniejszą 
ofertę musi wpłynąć co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 

3. Udzielający zamówienia wybierze najkorzystniejszą ofertę lub 
najkorzystniejsze oferty spośród poszczególnych nie odrzuconych ofert, 
wyłącznie  w oparciu o przedstawione kryteria. 

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w w/wym. 
kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, 
wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. 

5. Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 
 

§ 10 
Sposób obliczenia ceny: 
1. Cena brutto oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia. 
3. Brak wypełnienia i określenia należności w formularzu ofertowym  spowoduje 

odrzucenie oferty. 
4. Udzielający zamówienia poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz 

omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. 
 

§ 11 
1. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi na posiedzeniu Komisji konkursowej, które 

odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia – Kościan, pl. Paderewskiego 
1A, sala konferencyjna,  w dniu 06 maja 2014r. o godzinie 1300. 

2. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału Oferentów 
z wyjątkiem czynności: stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz 
liczby otrzymanych ofert, otwarcia ofert, ogłoszenia oferentom, które z ofert 
spełniają warunki, a które zostały odrzucone. (Obecność oferentów nie jest 
obowiązkowa). 

3. Komisja konkursowa zawiadamia Oferentów o zakończeniu konkursu i jego 
wyniku na piśmie. 

 
 
 



§ 12 
1. Komisja odrzuca ofertę:   

1) złożoną przez oferentów po terminie;  
2) zawierającą nieprawdziwe informacje;  
3) jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny za                                             

udzielanie świadczeń zdrowotnych;  
4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę za udzielanie świadczeń zdrowotnych                                   

w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  
6) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną;  
7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków  

2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, 
ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.   

3. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów 
lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych 
braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.   

 
§ 13 

1. Postępowanie konkursowe unieważnia się, w przypadku, gdy: 
a) nie wpłynie żadna oferta, 
b) wpłynie jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem, że Komisja 

konkursowa może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na 
ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie 
więcej ofert, 

c) odrzucono wszystkie oferty, 
d) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa cenę, którą Udzielający zamówienia 

przeznaczył na finansowanie świadczeń;  
e) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie Udzielającego 
zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

2. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy       
o udzielanie świadczeń w ramach badań – Rezonansu magnetycznego, Komisja 
ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania.  

3. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w na stronie internetowej Szpitala 
www.wsn.koscian.pl oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.  

4. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie     
i komisja ulega rozwiązaniu. 

 
§ 14 

1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy na wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do 
Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania 
zaskarżonej czynności. 

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy na 
wykonywanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba że z treści 
protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i 
udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu 
wymaga uzasadnienia. 

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

http://www.wsn.koscian.pl/


5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza 
się na tablicy ogłoszeń Szpitala oraz na jego stronie internetowej 
www.wsn.koscian.pl.  

6. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 
 
 

§ 15 
1. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Udzielającego   

zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, 
odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po 
terminie nie podlega rozpatrzeniu.   

2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.     
Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.  

 
§ 16 

1. Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nastąpi po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. 

2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie 
powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. Jeżeli Oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający 
zamówienia wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za 
ważne. 

 
§ 17 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz 
przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu 
ofert. 

 
Kościan, 09.04.2014r. 

http://www.wsn.koscian.pl/

