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SZCZEGÓŁOWE   WARUNKI   KONKURSU    OFERT  NA 
                           UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 Kod CPV-85150000-5- usługi obrazowania medycznego 

     
Postępowanie  NR SZP-332-65KO-2020  przeprowadzane zgodnie z ustawą: 
1.  z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 2190) oraz 
2.  z dnia 27  sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U.  z 2019 
r. poz. 1373  ).        
   
Udzielający zamówienia: 
Wojewódzki  Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof.dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 
ul.  Żołnierska 18 a, 10 – 561 Olsztyn, tel.  89 5393 472 lub 602 81 65 46. 
 
Ogłoszenie o konkursie zamieszczono: 

- na stronie internetowej Szpitala : wssd.olsztyn.pl   
W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową, która działa na 
podstawie Regulaminu pracy komisji konkursowej  
I.  Postanowienia ogólne 
                                                                                            § 1 
1. Szczegółowe  warunki  konkursu  ofert  określają przedmiot konkursu, warunki  wymagane od Przyjmującego 
zamówienie, kryteria oceny ofert, opis sposobu przygotowania oraz tryb składania ofert przez oferentów, a także zasady 
jakie obowiązują podczas  przeprowadzenia konkursu. 

§ 2 
Organizatorem  konkursu  ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest  Wojewódzki  Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie  z  siedzibą  przy  ul. Żołnierskiej 18 a, 10 – 561 Olsztyn, zwany 
dalej Udzielającym zamówienia. 
  
                                                                                             § 3 
Udzielający  zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny 
oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 
                                                                       

§ 4 

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem niniejszego konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu 
neurofizjologicznego neuromonitoringu śródoperacyjnego w trakcie zabiegów ortopedycznych i neurochirurgicznych 
celem minimalizacji ryzyka powikłań neurologicznych.  
      Świadczenie obejmuje: 

- zapewnienie specjalistycznego sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnego wyposażenia jednorazowego 
użytku, 

- obsługę techniczną systemu monitoringu neurofizjologicznego w trakcie zabiegu operacyjnego w siedzibie  
Udzielającego zamówienia wraz z nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia konieczne 
do wykonywania ww. świadczeń, 

- doradztwo zespołowi operacyjnemu w nastawach i interpretacji wyników w czasie zabiegu, 

- sporządzenie raportu zawierajacego opis uzyskanych odpowiedzi neurofizjologicznych rejestrowanych w czasie 
zabiegu, który będzie dołączony do historii choroby pacjenta. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia wszelkiej aparatury medycznej niezbędnej do należytego 

wykonania usługi medycznej wraz z oprzyrządowaniem oraz jednorazowymi akcesoriami. 

3. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert określa wzór umowy 

stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszych SWKO. 

 4.Kody świadczeń stanowiących przedmiot konkursu ofert zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV-
85150000-5- usługi obrazowania medycznego. 

 

§ 5 

Wymagania stawiane oferentom 

1. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, o których  mowa w art. 4 ustawy działalności leczniczej z dnia 15 
kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2018 r.poz. 2190). 
2 .Zakres udzielanych przez Przyjmujacego zamówienie świadczeń zdrowotnych określony we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą musi odpowiadać zakresowi objętemu konkursem. 
3. Przyjmujący zamówienie zapewni wykonanie usług medycznych przez osoby posiadające wszelkie niezbędne 
uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego wykonania umowy. 
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4. Przyjmujący zamówienie zapewni świadczenie usług na wysokim poziomie zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy medycznej, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy 
zachowaniu należytej staranności  wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności  oraz postęp w tym zakresie. 
5. Przyjmujący zamówienie winien zapewnić sprzęt i aparaturę medyczną (która posiada wymagane przepisami  prawa 
atesty, dopuszczenie lub certyfikaty) z możliwością monitorowania czynności neurologicznej (wywołanych potencjałów 
czuciowych i ruchowych), a także bezpośredniej oceny ewentualnego konfliktu wprowadzanych implantów z układem 
nerwowym wraz z koniecznym wyposażeniem jednorazowym i sprzętem medycznym o parametrach nie gorszych niż 
opisane w Załączniku nr 6 do SWKO i Załączniku nr 7 do SWKO. 
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapewnić dostępność świadczeń objętych ofertą do zabiegów w zakresie 
przedmiotu zamówienia (korekcje deformacji, wad wrodzonych i nabytych, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów 
implantów i typów stabilizacji kręgosłupa stosowanych przez Udzielającego zamówienia) w ustalonym dniu, po 
wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Udzielajacego zamówienia na co najmniej 7 dni przed planowanym 
zabiegiem. 
7. Przyjmujący zamówienie powinien zapewnić możliwość wykonywania świadczeń objętych postępowaniem 
konkursowym w siedzibie Udzielajacego zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 
20:00. 
8. Przyjmujący zamówienie posiada doświadczenie: wykonał min. 50 usług świadczeń zdrowotnych polegających na 
prowadzeniu neuromonitoringu śródoperacyjnego w trakcie zabiegów ortopedycznych i neurochirurgicznych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym niniejszy konkurs ofert 
9. Przyjmujący zamówienie posiada min. 3 różne referencje ( różnych co do miejsca świadczenia oraz rodzaju 
zabiegów) z roku poprzedzającego niniejszy konkurs ofert, z potwierdzeniem, iż usługa została zrealizowana terminowo, 
zgodnie z umową i z należytą starannością oraz są  wskazane dane: Udzielający zamówienia, rodzaj zabiegu 
chirurgicznego, data wykonania, podpis przedstawiciela Udzielającego zamówienia. 
10. Przyjmujący zamówienie posiada zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729). 
11.Przyjmujący zamówienie winien prowadzić rejestr przyjmowanych zleceń (pacjentów) wykonywanych na ich 
podstawie w wersji papierowej  i elektronicznej oraz udostępnić rejestr bądź zestawienia utworzone na jego podstawie 
na każde żądanie Udzielającego zamówienia lub osoby upoważnionej.  
12. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości 
statystycznej oraz odpowiada za terminowość i merytoryczną jakość usługi, stosownie do przepisów obowiązujących 
podmioty prowadzące działalność leczniczą rozliczające się z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
4. Przyjmujący zamówienie wyraża gotowość poddania się kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1373 ) oraz kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia zgodnie z art.27 
ust. 4 pkt.4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018, poz. 2190) w zakresie wynikającym z 
umowy. 
 

§ 5 
Termin składania i otwarcia ofert, czas trwania umowy 

 
 1. Prawidłowo przygotowane oferty  winny zostać złożone lub przesłane w terminie  do  dnia  08-10-2020r. do godz. 
10.00 na adres Wojewódzki  Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof.dr Stanisława Popowskiego, ul.  Żołnierska 18 a, 
10 – 561 Olsztyn (pocztą lub osobiście w kancelarii Dyrektora Spitala). 
 2. Termin otwarcia  i rozstrzygnięcia ofert nastąpi : 08 października  2020r. do godz. 11.00 w siedzibie Udzielającego 
zamówienia pokój  01. 

 3. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 
 5. Umowa z Przyjmującym zamówienie wyłonionym  w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie zawarta na 
okres 24 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. 

                                                                                                                             
§ 7 

 Wymogi formalne w zakresie przygotowania oferty 
1. Udzielający zamówienia wymaga przygotowania i złożenia kompletnej oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w 
SWKO. 
2. Udzielający zamówienia nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim w sposób przejrzysty, czytelny na formularzach 
załączonych do SWKO (bez modyfikowania formularzy). 
4. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Przyjmującego zamówienie (każda strona 
oferty winna być podpisana oraz opatrzona imienną pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Przyjmującego 
zamówienie). 
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty. 
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 
7. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez przekreślenie błędnego zapisu i 
umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego. 

8. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane kolejnymi numerami i złączone w 
sposób trwały. 
9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawiane w formie oryginałów nie podlegają 
zwrotowi. 
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10. Wartość za usługi wskazana w SWKO powinna być podana kwotowo w złotych polskich, jako cana brutto, powinna 
być ceną kompletną i ostateczną- uwzględniającą wszelkie dodatkowe koszty. 

11. Przyjmujący zamówienie gwarantuje niezmienność cen w całym okresie obowiązywania umowy. 

12. Przyjmujący zamówienie może wycofać ofertę przed terminem otwarcia ofert. Powiadomienie o wycofaniu oferty 
oznacza się jak ofertę z dopiskiem "Wycofanie oferty". 

13. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna  być  zaadresowana  do  Udzielającego  zamówienia  na  adres: 
Wojewódzki  Specjalistyczny Szpital Dzieciecy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   ul. Żołnierska 18 a, 10 
– 561 Olsztyn, z oznaczeniem: “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie usług 
neurofizjologicznego monitorowania śródoperacyjnego (IONM)”.  

 
§ 8 

Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć z ofertą. 
 
Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałaem przez upoważnioną osobę do reprezentowania Przyjmującego zamówienie: 
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWKO. 
2. Wypełniony Formularz “OFERTA CENOWA” Załącznik nr 2 do SWKO. 
3. Oświadczenie oferanta podpisane stanowiące Załacznik nr 3.do SWKO 
4.Wykaz osób idzielających świadczeń zdrowotnych (wg Załącznika nr 4 do SWKO); wraz dokumentami 
potwierdzającymi ich kwalifikacje, a mianowicie : 
-  dyplom ukończenia studiów medycznych / w przypadku lekarzy /, 
-  prawo wykonywania zawodu, 
- dyplom uzyskanej  specjalizacji, 
- dokumenty  potwierdzających kwalifikacje zawodowe, jak również z posiadanych tytułów lub stopni naukowych / jeżeli 
są posiadane /, certyfikaty. 
4. Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5. 
5. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w warunkach konkursu ofert dla świadczeń objętych  

postępowaniem konkursowym, według  Załącznika nr 6 i Załącznika nr 7 do SWKO. 
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 
6. Polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności, w wysokości nie niższej niż wynikająca z 
Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpiecaenia 
odpowiedzialności cywilnej  podmiotu wykonującego działalność leczniczą.   
7. Ponadto do oferty należy załączyć: 
1). Decyzję o nadaniu NIP. 
2). Decyzję o nadaniu REGON 
8. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (sporządza wykonawca wg 
własnego wzoru) oraz oświadczenie i wykonanej ilości usług. 
                                                
                                                                                                 § 9 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 
Komisja  konkursowa  przy  wyborze  oferty  kieruje  się kryterium cena -  kwota należności za udzielanie świadczeń 
zdrowotnych (maksymalna  ilość  punktów - 90), kryterium kompleksowość (maksymalnie 5 pkt) oraz kryterium jakość 
(maksymalnie 5 pkt) . 
1. Kryterium Cena (kwota należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych)                  90 % 
 
Cena proponowanych  usług  medycznych – waga    90% 
                                   najniższa cena oferty dla danej pozycji 
Wg wzoru: x  = .................................................................   x 90% x 100 
                                                  cena badanej oferty   
2. Kryterium -  Doświadczenie                                          5 % 

- Przyjmujący zamówienie posiada doświadczenie: wykonał min. 80 usług świadczeń zdrowotnych polegających na 
prowadzeniu neuromonitoringu śródoperacyjnego w trakcie zabiegów ortopedycznych i neurochirurgicznych w 
okresie 2 lat  poprzedzającym niniejszy konkurs ofert      - 5pkt                                                                                                             

- Przyjmujący zamówienie posiada wymagane doświadczenie:   
      Brak wymaganego doświadczenia    0 pkt 
 
3. Kryterium -  jakoś 5 % 
- Przyjmujący zamówienie posiada min. 3 różne referencje ( różnych co do usługobiorców,  miejsca świadczenia oraz 
rodzaju zabiegów) 2 lat  poprzedzających  niniejszy konkurs ofert, z potwierdzeniem, iż usługa została zrealizowana 
terminowo, zgodnie z umową i z należytą starannością oraz są  wskazane dane: Udzielający zamówienia, ilość i rodzaj 
zabiegu  chirurgicznego, data wykonania, podpis przedstawiciela Udzielającego zamówienia.                                                                      
- Przyjmujący zamówienie posiada min. 3 różne referencje: 5 pkt 
   Brak minimum różnych 3 referencji     -   0 pkt 
 

Nazwa kryterium Ranga (ilość punktów) 
Cena 90 % 
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Doświadczenie 5  % 
Jakość 5 % 
Razem  100 % 
 
4. Maksymalnie Oferent może uzyskać 100 punktów. 
5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ilość punktów. 
6. Podstawą do przyznania punktów w kryterium  doświadczenia będzie wykaz podmiotów, na rzecz których zostały 
wykonane usługi wraz z potwierdzeniami ich należytego wykonania (Referencje lub inne dowody) 
7. Podstawą do przyznania punktów w kryterium  jakość będzie wykaz ilościowy i nazwy podmiotów w postaci 
sporządzenia stosownego oświadczenia Oferenta, na rzecz których zostały wykonane usługi. 
UWAGA. Wykaz i oświadczenie dot. kryterium oceny ofert (wymienione w pkt. 6 i 7) nie podlegają uzupełnieniu. Należy 
je złożyć wraz z ofertą. 
  

§ 10 
Procedura  dot. otwarcia  ofert 

 
1 Postępowanie konkursowe przeprowadzi powołana w tym celu Komisja Konkursowa. 
2.  Komisja Konkursowa składa się z  3 osób,  spośród których Udzielający zamówienia   
 wyznacza Przewodniczącego.   
3.  Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach komisji, gdy oferentem jest: 
1)  jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia; 
2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 
3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej; 
4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty  do drugiego stopnia  albo osoba związana z nią z tytułu  
przysposobienia,  opieki  lub  kurateli  pozostaje  wobec  niego  w  stosunku  nadrzędności służbowej. 
4.  Dyrektor  Szpitala  w  sytuacji,  o  której  mowa  w  ust.  3  niniejszego  paragrafu  dokonuje  wyłączenia członka 
komisji konkursowej i powołuje nowego członka komisji konkursowej.   
5. Komisja konkursowa  kończy wszelkie czynności  z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 
 
                                                                                               § 11 
1. Postępowanie  konkursowe   ma charakter niejawny. 
2. Otwieranie ofert    następuje  w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 
3. Komisja konkursowa : 
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert; 
b) otwiera koperty z ofertami i ustala, które z ofert spełniają szczegółowe warunki konkursu ofert;   
c) wybiera ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń   
zdrowotnych, ich  kompleksowość  oraz jest  najkorzystniejsza, 
d) nie dokonuje wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania świadczeń zdrowotnych,   
e) jeżeli oferent w złożonej ofercie złożył dodatkowe postanowienia do ujęcia w umowie, komisja  dokonuje ich analizy; 
postanowienia takie mogą ulec przyjęciu w całości lub w części, albo odrzuceniu. 
4. Udzielający  zamówienia  zawiadomi  pisemnie  lub  telefonicznie  wybranych  oferentów  do  podpisania umów. 
 
                                                                                               § 12 
1. Komisja odrzuci ofertę: 
1) złożoną przez oferenta po terminie, 
2) zawierającą nieprawdziwe informacje, 
3) jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał  ceny  świadczeń  opieki zdrowotnej, 
4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
6) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną. 
2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części 
dotkniętej wadą. 
3. W  przypadku,  gdy  oferent  nie  przedstawił  wszystkich  wymaganych  dokumentów  lub  gdy  oferta zawiera braki 
formalne, komisja pisemnie wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem  
odrzucenia oferty. 
  

§ 13 
Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który zawiera: 
1) oznaczenie  konkursu  poprzez  wskazanie  przedmiotu  zamówienia  oraz  określenie  
miejsca i czasu konkursu;  
2)  imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,   
3) liczbę zgłoszonych ofert;  
4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu i nie podlegającym odrzuceniu;  
5). wykaz ofert, które  nie odpowiadają warunkom określonym w konkursie lub zgłoszonych po terminie wraz z 
uzasadnieniem, 
6) wyjaśnienia i oświadczenia oferentów biorących udział w danym konkursie;  
7)  wskazanie najkorzystniejszej oferty dla Udzielającego zamówienia lub stwierdzenie, że żadna z ofert nie została 
przyjęta wraz z uzasadnieniem, 
8)  wzmiankę o odczytaniu protokołu, 
9)  podpisy członków komisji konkursowej,       
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§ 14 

Przyczyny unieważnienia postępowania konkursowego 
1. Dyrektor Udzielającego zamówienia  unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w sytuacji, gdy: 
1) nie wpłynęła żadna oferta, 
 2) wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2, 
 3) odrzucono wszystkie oferty, 
 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  Udzielający zamówienia  przeznaczył na finansowanie  
świadczeń zdrowotnych, 
5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie   umowy nie leży w 
interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
2. Jeżeli  w  toku  konkursu  ofert  wpłynęła  tylko  jedna  oferta  nie  podlegająca  odrzuceniu,  komisja  może przyjąć tę  
ofertę,  gdy z  okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie  na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie  
więcej ofert. 
 
                                                                                           § 15 
Jeżeli  nie  nastąpiło  unieważnienie  postępowania  w  sprawie  zawarcia  umowy  o  udzielanie  świadczeń zdrowotnych  
komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. 
                                                                      

§ 16 
Osoba upoważniona do udzielania informacji 

 
Osobą  upoważnioną  do  udzielania informacji w sprawie konkursu jest   Piotr Wichowski (kierownik sekcji zamówień 
publicznych) ,   tel. 89 5393 472,   tel. 602 81 65 46. e-mail: przetargi@wssd.olsztyn.pl  

 
§ 17 

Przysługujące środki odwoławcze 
 
1.  W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 
dni  od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 
2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 
3. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 4 dni od dnia jego otrzymania. 
4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez komisję konkursową. 
5. W przypadku uwzględnienia protestu komisja konkursowa powtarza zaskarżoną czynność 
 

    §18 
1.  Oferent może wnieść do Dyrektora  Udzielającego zamówienie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia 
postępowania konkursowego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 
2.  Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 4 dni od dnia jego otrzymania.                                              
 3.  Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor uwzględnia lub oddala odwołanie.   
                                                              

§ 19 
Postanowienia końcowe. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych szczegółowych warunkach konkursu ofert zastosowanie mają przepisy: 
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U  z 20120r. poz. 295 ), 
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U 
z 2019 r. poz. 1373), 
3) ustawy – Kodeks cywilny, 
4) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   
Załącznik nr 1:  Formularz ofertowy ; Załącznik nr 2 : Oferta cenowa; Załącznik nr 3: Oświadczenie oferenta; Załącznik 
nr 4 : Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych; Załącznik nr 5 Projekt umowy; Załącznik nr 6 Wymagania 
dotyczące jednorazowych wyrobów medycznych; Załącznik nr 7 Wymagania dotyczące aparatury i sprzętu medycznego; 
9 projekt umowy powierzenia danych 
 

 

 
SIWZ opracował: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski  /podpis nieczytelny/      
 

 

 

                                                                                                                                                          

  Zatwierdzam SWKO         ......................................................................... 
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                                                                            dr n. med. Krystyna Piskorz –Ogórek 

                                                  DYREKTOR SZPITALA 

 


