
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.

89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41

tel.: 67 286 26 22 … 67 286 22 41 … 67 286 22 42

fax: 67 28 62 622 

e-mail: zp@szpitalwyrzysk.com

url:http://www.szpitalwyrzysk.com

Sygn     sprawy:     K  K/114-1/2015      OGŁOSZENIE  

Prezesa Zarządu 

Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 

89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41 

ogłasza 

Na podstawie  art. 26 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2911r. (j.t .Dz. U. z 2013 

r. poz 217 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, 

153 i art. 154 ust, 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze  środków publicznych. (Dz.U. z 2008 r. Nr 164.poz.1027 ze zm.) oraz w 

oparciu o wewnętrzne przepisy Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.

konkurs 

 w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,  przez podmiot 

prowadzący działalność leczniczą,  obejmujących wykonywanie zdjęć RTG w zakresie 

diagnostyki radiologicznej, na podstawie wystawionych skierowań przez lekarzy 
uprawnionych do kierowania na ww. badania, dla pacjentów i pracowników Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o oraz pacjentów  i pracowników podmiotu 
leczniczego, z którym Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka  z  o.o  zawarł umowę na 
wykonywanie tych świadczeń oraz prowadzenie  ewidencji skierowań oraz wyników 
badań  w tym zakresie. 
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I. PRZEDMIOT I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Przedmiot zamówienia: udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie 

zdjęć RTG w zakresie diagnostyki radiologicznej, na podstawie wystawionych skierowań 

przez lekarzy uprawnionych do kierowania na ww. badania, dla pacjentów i pracowników 

Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o oraz pacjentom  i pracownikom podmiotu 

leczniczego, z którym Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka  z  o.o  zawarł umowę na 

wykonywanie tych świadczeń oraz prowadzenie  ewidencji skierowań oraz wyników badań  w 

tym zakresie.” 

2. Miejsce udzielania świadczeń: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. 89-300 

Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41  

3. Warunki techniczne udzielania świadczeń: świadczenia będące przedmiotem konkursu 

udzielane będą w oparciu o sprzęt oraz pomieszczenia będące własnością Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41.  

4. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz szczegółowe materiały informacyjne 

o przedmiocie zamówienia: dostępne będą w siedzibie Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 

Spółka z o.o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41 – w  budynku administracyjnym w  pokoju 

Kierownika Kancelarii (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz 

na stronie internetowej Spółki: www.szpitalwyrzysk.com./.

5. Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego 

w Wyrzysku Spółka z o.o. Nr 9/2015 z dnia 06.02.2015 r. przy wyborze oferty będzie 
kierować się   kryterium  oceny  – cena – 100 pkt.

    1) Sposób obliczenia ceny:

             Cena ofertowa jest sumą poniższych kwot.

            A – miesięczny ryczałt x 24 m-ce

           B – cena jednostkowa badania x 20 000 szt. zakładanej liczby badań w okresie 24

                             m-cy - wg załącznika Nr 7 SWKO

2) Kryterium ceny -  oceniana będzie jak niżej:

  
1
min1
Co
CX = x100 pkt.
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          gdzie:

x1 – wartość punktowa ocenianego kryterium

cmin – najniższa cena ze złożonych ofert

co1 – cena ocenianej oferty

   Założenie:  

3) Punktacja jaką otrzyma Oferent w ramach kryterium „Cena za udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie wykonywania zdjęć RTG – maksymalna liczba punków wg tego 
kryterium, możliwa do osiągnięcia, wynosi 100 pkt- gdy Przyjmujący Zamówienie poda 
najniższą cenę wśród pozostałych  Oferentów, biorących udział w konkursie. Oceny ofert 
dokonuje komisja powołana przez Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka 
z o. o.

  6. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów, czyli      

      100  pkt (słownie: sto punktów).

II  CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

III  SKŁADANIE OFERT

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można 

u  Kierownika Kancelarii  Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. 89- 300 Wyrzysk ul. 22 

Stycznia 41. lub na stronie Internetowej Spółki:  www.szpitalwyrzysk.com./.w dziale „Konkursy 

ofert”, zakładka „ Świadczenia” 

2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z in-

nymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.

3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju Kierownika Kancelarii  89- 300 Wyrzysk ul. 22 

Stycznia 41 lub na stronie Internetowej Spółki:  www.szpitalwyrzysk.com./.w dziale „Konkur-

sy ofert”, zakładka „ Świadczenia”.

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

konkursu jest  Maria Komasińska tel. 67 21 09 865 w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

5. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, pod rygorem odrzucenia, w Szpitalu Po-

wiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41”. Oferty należy skła-
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dać w Sekretariacie Szpitala, w terminie do dnia 23 lutego 2015 r. do godziny 12:00. 
z adnotacją na kopercie:

„Konkurs ofert  w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych ,  przez podmiot prowadzący 

działalność leczniczą, obejmujących wykonywanie zdjęć RTG w zakresie diagnostyki 

radiologicznej, na podstawie wystawionych skierowań przez lekarzy uprawnionych do 

kierowania na ww. badania, dla pacjentów i pracowników Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 

Spółka z o.o oraz pacjentów  i pracowników podmiotu leczniczego, z którym Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku Spółka  z  o.o  zawarł umowę na wykonywanie tych świadczeń  oraz 

prowadzenie  ewidencji skierowań oraz wyników badań  w tym zakresie.” 

Nie otwierać  do dnia 23 lutego  2015 r. do godziny 12:15.

6. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do 

adresata do godz. 12.00 w dniu 23 lutego  2015 r.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

8. Oferty mogą składać: podmioty wykonujące działalność leczniczą spełniające wymagania 

określone w Zarządzeniach Prezesa NFZ oraz rozporządzeniach Ministra Zdrowia lub osoby 

legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w 

określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Szpitala w  Sali konferencyjnej (II piętro) 23  lutego 

2015 r. o godz. 12.15 .

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 14 dni od  daty upływu terminu złożenia ofert.

3. Biorący udział w konkursie mają prawo do składania skarg i protestów do Komisji 

Konkursowej w czasie jego trwania, zaś do składania odwołania po zakończeniu procedury 

konkursowej do Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku, Spółka z o.o.

4. Umotywowane protesty należy kierować do Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem 

Prezesa  Zarządu  Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. Nr 9/2015  z dnia 

06.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na  udzielanie świadczeń zdrowotnych , przez podmiot prowadzący działalność 

leczniczą obejmujących wykonywanie zdjęć RTG w zakresie diagnostyki radiologicznej, na 

podstawie wystawionych skierowań przez lekarzy uprawnionych do kierowania na ww. 

badania, dla pacjentów i pracowników Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o oraz 

pacjentów  i pracowników podmiotu leczniczego, z którym Szpital Powiatowy w Wyrzysku 

Spółka  z  o.o  zawarł umowę na wykonywanie tych świadczeń oraz prowadzenie  ewidencji 

skierowań oraz wyników badań  w tym zakresie.”  - w     terminie     7     dni     roboczych     od     dnia   

dokonania     zaskarżonej     czynności.    
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5. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on 

oczywiście bezzasadny.  

6. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w     ciągu     7     dni     od     dnia     jego     otrzymania   i udziela 

pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 

Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.  

7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Spółki. W przypadku uwzględnienia protestu komisja 

powtarza zaskarżoną czynność w     terminie     7     dni     od     dnia     jego     otrzymania   

8. Odwołania należy kierować do Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z 

o.o. w     terminie     7     dni     od     ogłoszenia     o     rozstrzygnięciu     postępowania  . Odwołanie wniesione po 

terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

9. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania 

wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego 

rozpatrzenia

10. O rozstrzygnięciu konkursu Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. poinformuje poprzez 

zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń,  i na stronie internetowej Szpitala Szpitala 

Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. www.szpitalwyrzysk.com/ w dziale „Konkursy 

ofert”, zakładka „ Świadczenia” oraz w Kancelarii Szpitala 89- 300 Wyrzysk ul. 22 Stycznia 41. 

11. Umowa z Oferentem zostanie zawarta w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu 

ofert. 

12. Zastrzega się prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn. 

Zapraszamy do składania ofert
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