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     Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr  66/2015 
 
WARUNKI JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFERTA ZŁOŻONA DO KONKURSU 
OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU 
BIELAŃSKIM W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. 
 
I. PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST: 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szpitalu 
Bielańskim w zakresie kompleksowej diagnostyki obrazowej powiązanej z najmem 
pomieszczeń, w których te świadczenia mają być udzielane w okresie lat 5 (Wariant 
1) albo 10 (Wariant 2) od daty podpisania umowy. 
 
II. OPIS STANU FORMALNO-PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI 
 
Szpital Bielański posiada upoważnienie organu założycielskiego do dysponowania 
lokalem użytkowym położonym w budynku pawilonu „H” i „1G” przy ulicy Cegłowskiej 
80 w Warszawie, zwanego w dalszej części umowy przedmiotem najmu, 
potwierdzone umową nieodpłatnego korzystania.  
 
III. DO KONKURSU OFERT MOŻE PRZYSTĄPIĆ PODMIOT LECZNICZY, KTÓRY: 
1. Jest uprawniony do wykonywania świadczeń zdrowotnych obejmujących badania 

przedstawione w załączniku nr 4/4a do oferty: 
 
2. Złożył ofertę spełniającą wymagania określone w niniejszych warunkach. 
 
3. Oferent dysponuje wykwalifikowanym personelem medycznym i technicznym w 

liczbie i kwalifikacjach odpowiadających wymogom prawnym w ilości 
zapewniającej prawidłową realizację zamówienia .  

 
4. Oferent posiada odpowiednią aparaturę i sprzęt medyczny, umożliwiające 

wykonywanie badań w zakresie objętym zamówieniem. Posiada aparaturę, która 
spełnia co najmniej poniższe parametry: 
 
w zakresie RTG 

1) Cyfrowy (DR) lub ucyfrowiony (CR) aparat RTG do radiografii i 
fluoroskopii, (zainstalowany w pawilonie H):   

a. rozdzielczość wysokokontrastowa min 3 lp/mm; 
b. płynnie regulowana wysokość blatu stołu do podłogi; 
c. obciążalność stołu min 300 kg; 
d. rozwiązania sprzętowe i programowe redukujące dawkę pacjenta; 
e. archiwizacja i dystrybucja danych w systemie RIS i PACS. 

 
2) Co najmniej jeden cyfrowy (DR) lub ucyfrowiony (CR) aparat RTG do zdjęć 

kostno-płucnych (zainstalowany w pawilonie H):   
a. programy anatomiczne min 100; 
b. stół kostny z regulowaną wysokością; 
c. obciążalność stołu min 300 kg; 
d. stojak do zdjęć płucnych z regulowaną wysokością; 
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e. możliwość wykonywania zdjęć pacjentów w pozycji leżącej, 
siedzącej lub stojącej, w tym na wózku inwalidzkim, łóżku 
transportowym lub noszach; 

f. Możliwość wykonywania badań dzieci i noworodków; 
g. archiwizacja i dystrybucja danych w systemie RIS i PACS. 

 
3) Cyfrowy (DR) lub ucyfrowiony (CR) aparat do zdjęć kostno-płucnych 

(zainstalowany przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym): 
a. programy anatomiczne min 100; 
b. stół kostny z regulowaną wysokością; 
c. obciążalność stołu min 300 kg; 
d. stojak do zdjęć płucnych z regulowaną wysokością; 
e. możliwość wykonywania zdjęć pacjentów w pozycji leżącej, 

siedzącej lub stojącej, w tym na wózku inwalidzkim, łóżku 
transportowym lub noszach; 

f. Możliwość wykonywania badań dzieci i noworodków; 
g. archiwizacja i dystrybucja danych w systemie RIS i PACS.  

 
4) Przewoźny aparat RTG (CR lub DR) do wykonywania zdjęć pacjentów 

na oddziałach Szpitala: 
a. waga do 300 kg; 
b. Wymiary w pozycji transportowej (długość x szerokość x wysokość) 

max 135 x 85 x 150 cm; 
c. Przewoźny parawan i osłony radiologiczne pacjenta. 

 
5) System ucyfrowienia pośredniego CR (w przypadku zaproponowania 

aparatów RTG ucyfrowionych), 
a. kasety CR o rozdzielczości co najmniej 10 pixeli/mm; 
b. możliwość odczytu zdjęć na tradycyjnej kliszy z możliwością 

wprowadzenia ich do systemu PACS; 
c. archiwizacja i dystrybucja danych pacjenta i obrazów w systemie 

RIS i PACS.  
 
W zakresie MR 

6) Aparat do rezonansu magnetycznego:      
a. indukcja pola magnetycznego min. 1,5 T; 
b. obciążalność stołu pacjenta min 250 kg; 
c. efektywny otwór gantry min 60 cm; 
d. system gradientowy: amplituda powyżej 30 mT dla pojedynczej osi, 

szybkość narastania powyżej 120 T/m/s dla pojedynczej osi; 
e. ilość niezależnych kanałów RF min 18; 
f. cewki obiektowe zintegrowane stosownie do wykonywanych badań; 
g. cewki matrycowe typu Phase Array; 
h. techniki redukcji artefaktów ruchowych i oddechowych; 
i. techniki redukcji artefaktów od elementów metalowych; 
j. możliwość obrazowania całego ciała w jednym badaniu 

bez przekładania cewek; 
k. możliwość obrazowania całego kręgosłupa w jednym badaniu 

bez przekładania cewek; 



 

3 
 

l. możliwość obrazowania całego ośrodkowego układu nerwowego 
w jednym badaniu; 

m. możliwość wykonywania badań: 
- synchronizowanych oddechem i/lub akcją serca, 
- Angio MR tętnic i żył, w tym angiografii peryferyjnej, 

angiografii w obrębie jamy brzusznej, klatki piersiowej, 
kończyn górnych i dolnych, 

- kardiologicznych w pełnym zakresie, w tym badanie serca 
z oceną funkcji skurczowej, żywotności oraz oceną perfuzji 
wieńcowej w spoczynku i z próbą czynnościową oraz 
z oceną ilościową przepływu krwi, 

- traktografii sensorów dyfuzji FA (DTI), 
- spektroskopii w obrębie całego ciała, w tym mózgu, serca, 

gruczołu krokowego, 
- enterografii i enteroklizy, 
- dyfuzji i perfuzji z nałożeniem obrazów morfologicznego 

i dyfuzji,  
n. Opracowanie wyników badania obejmujące co najmniej;  

- analizy map perfuzji i dyfuzji neuro, 
- analizy map dyfuzji kierunkowej z traktografią tensora 

dyfuzji, 
- analizy map pobudzeń z badań funkcjonalnych mózgu, 
- analizy widm spektroskopowych, 
- analizy badań kardiologicznych, 

o. prezentacja i udostępnianie wyników badania z systemu RIS i PACS 
w postaci; 

- Obrazów DICOM, 
- 2D, 
- MPR, 
- Wyników pomiaru objętości, 
- 3D VRT, 
- Danych do rekonstrukcji obrazu 2D lub 3D 

przez użytkownika (np. w programie OSIRIX), 
p. kamera wydruku suchego; 
q. wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z aparatem 

nieczuły na pole magnetyczne; 
r. możliwość wykonywania badań poza terenem Szpitala przy użyciu 

aparatu niskopolowego lub/i otwartego o indukcji pola 
magnetycznego do 0,5 T; 

s. możliwość wykonywania badań w pełnym zakresie w opcji 
zewnętrznej przy użyciu aparatu wysokopolowego o indukcji pola 
magnetycznego 3 T. 

 
W zakresie TK  

7) Aparat do tomografii komputerowej:       
a. aparat w okresie objętym umową nie może być starszy niż 5 lat; 
b. akwizycja min. 64 rzędowa w technologii spiralnej; 
c. czas pełnego obrotu lampy min 0.35 s; 
d. możliwość wykonywania badań w trybie Dual Energy; 
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e. redukcja artefaktów pochodzących od metalu; 
f. redukcja artefaktów ruchowych; 
g. minimalna grubość warstwy nie większa niż 0,5 mm; 
h. rozdzielczość niskokontrastowa lepsza niż 4HU; 
i. rozdzielczość wysokokontrastowa lepsza niż 15 lp/cm; 
j. minimalna rozdzielczość przestrzenna izotropowa 0,35 mm; 
k. sprzętowa i programowa minimalizacja dawki pacjenta ; 
l. bramkowanie oddechem i pulsem, o ile jest to niezbędne 

w określonym badaniu; 
m. obciążalność stołu pacjenta min. 250 kg; 
n. efektywny otwór gantry min. 70 cm; 
o. efektywne pole obrazowania min. 50 cm; 
p. minimalny zakres ciągłego badania CT bez przemieszczania 

pacjenta i bez przerw na chłodzenie lampy 150 cm; 
q. wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z aparatem; 
r. możliwość wykonywania badań dynamicznych (badania perfuzyjne 

mózgu, kardiologiczne); 
s. możliwość wykonywania badań; 

- trauma scan (jednoprzebiegowe), 
- angio TK tętnic i żył, w tym angiografii peryferyjnej, 

angiografii w obrębie jamy brzusznej, klatki piersiowej, 
kończyn górnych i dolnych, 

- perfuzji, głównie serca i mózgu (skan 4D), 
- wirtualnej kolonoskopii, 
- TK płuc, 
- ortopedycznych, 
- noworodka w znieczuleniu lub bez znieczulenia, 

t. Zaawansowane (w zależności od wymagań lekarza kierującego) 
opracowanie i analizę wyników badań obejmujące; 

- badania sercowo-naczyniowe, 
- badania neurologiczne, 
- wspomaganie oceny badania w przypadku trauma scan, 

u. prezentacja i udostępnianie wyników badania oddziałom Szpitala w 
postaci; 

- obrazów DICOM, 
- 2D, 
- MPR, 
- wyniki pomiaru objętości, 
- 3D VRT, 
- danych do rekonstrukcji obrazu 2D lub 3D przez 

użytkownika (np. w programie OSIRIX), 
v. kamera wydruku suchego; 
w. archiwizacja i dystrybucja danych w systemie RIS i PACS.  

 
8) Podczas badań diagnostycznych PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 

zapewnia opiekę anestezjologiczną dla pacjentów, u których jest to 
konieczne, materiały eksploatacyjne, opatrunkowe i aparaturę 
anestezjologiczną. 
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W zakresie USG  

9) Aparat przewoźny USG z funkcją Power Doppler co najmniej 2 szt.  
a. aparaty w okresie objętym umową nie mogą być starsze niż 4 lata; 
b. oprogramowanie i sondy do badań i pomiarów: 

- ogólnych, 
- jamy brzusznej, 
- naczyniowych, 
- małych narządów, 
- chirurgicznych,  
- transkranialnych, 

c. obrazowanie w trybach (minimalny zakres): B/M/CD/PW, Duplex, 
Triplex, obrazowanie trapezowe, harmoniczne, 2D; 

d. min 500 kanałów; 
e. automatyczna optymalizacja parametrów dla typu B i PW; 
f. sondy (minimum); 

- Convex 2-5 MHz o zasięgu powyżej 28 cm, 
- liniowa 6-12 MHz o zasięgu powyżej 28 cm,  
- sondy microconvex i endorektalne 2 płaszczyznowe, 
- moduł EKG. 

g. zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku 
twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne MOD 
lub CD; 

h. wydruk wyniku badania (zdjęcia i opis) na papierze; 
i. archiwizacja i dystrybucja danych pacjenta, opisu i obrazów 

w systemie RIS i PACS;  
j. możliwość wykonania badań i opisu bezzwłocznie po otrzymaniu 

zlecenia (gotowość 24/7). 
 

W zakresie Mammografii (opcja zewnętrzna) 
10) Aparat mammograficzny cyfrowy (DR) lub ucyfrowiony (CR): 

a. rozdzielczość przestrzenna nie mniejsza niż 20 pixeli/mm; 
b. archiwizacja i dystrybucja danych pacjenta, opisu i obrazów 

w systemie RIS i PACS;  
c. wyniki badań (zdjęcia i opis) widoczne dla lekarza kierującego 

UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE w sieci internetowej; 
d. wynik dla pacjenta na płycie CD (zdjęcia) i w formie papierowej 

(opis). 
 

Zlecenia wykonywania badań i udostępnianie wyników badania 
11) PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE wdroży system RIS i PACS obejmujący 

cyfrowy system radiografii pośredniej i/lub bezpośredniej dla RTG, TK, 
MR, Mammografii i USG wraz z archiwum zdjęć, opracowań, rekonstrukcji i 
wyników badań. System PACS obejmie badania wykonywane w Szpitalu 
Bielańskim oraz wykonywane jako opcja zewnętrzna. 
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12) PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zapewnia, że jego system RIS/PACS wraz 
z archiwum zdjęć oraz stosowane procedury w pełni wypełniają 
wymagania prawne. 
 

13) PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy dokona integracji własnego  systemu informatycznego z systemem 
UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE zgodnie z odrębną specyfikacją 
stanowiącą załącznik nr 5 do projektu umowy. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna komunikacji pomiędzy systemami zostanie sporządzona przez 
obie strony w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 
14) PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zobowiązuje się do prowadzenia i 

archiwizacji dokumentacji medycznej, obejmującej obrazy i opisy badań,  
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a po zakończeniu okresu trwania 
umowy do nieodpłatnego przekazania dokumentacji medycznej w formacie 
bezstratnym, w formie i na nośniku uzgodnionym przez strony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
15) PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE oświadcza, że prowadzi dokumentację 

medyczną, oraz zrealizuje integrację systemów informatycznych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 z późniejszymi 
zmianami,  w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania, w szczególności spełnia wymagania: 
Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci 
elektronicznej, 

 
16) PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE oświadcza, że będzie gotowy do 

uruchomienia i przekazywania dokumentacji w postaci elektronicznej, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 z 
późniejszymi zmianami, w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w terminie 6 miesięcy od 
podpisania umowy. Termin uruchomienia wymiany dokumentacji w postaci 
elektronicznej zostanie wyznaczony przez UDZIELAJĄCEGO 
ZAMÓWIENIE z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem. 

 
17) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE oświadcza, że do momentu uruchomienia 

wymiany dokumentacji w postaci elektronicznej o której mowa w dziale III 
pkt 18) niniejszych warunków,  będzie zlecał badania równolegle w postaci 
elektronicznej i papierowej wg wzoru ustalonego przez UDZIELAJĄCEGO 
ZAMÓWIENIE. 

 
18) PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE oświadcza, że system informatyczny jest 

zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym spełnia 
wszystkie wymagania określone w § 7 rozporządzenia w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
(Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024). 

 



 

7 
 

19) PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE udostępnia Oddziałom i Przychodniom 
Szpitala  obrazy w formacie bezstratnym DICOM, wyniki opracowań i 
rekonstrukcji dla CT i MR oraz opisy badań: 
a. poprzez połączenie internetowe komputera kierującego na badanie 

Oddziału/Przychodni z siecią PACS/RIS PRZYJMUJĄCEGO 
ZAMÓWIENIE 

b. dla wybranych oddziałów przekazywanie danych z badań TK i MR 
wystarczających do wykonania rekonstrukcji 3D przez lekarzy 
oddziału w celu planowania terapii 

c. dystrybucja wyników badania do Oddziałów kierujących i dla 
pacjentów w postaci nagrania wyników badania i rekonstrukcji w 
formacie bezstratnym i opisu na nośniku CD lub DVD z odpowiednią 
przeglądarką. Opis badania przekazywany jest w postaci dokumentu 
na papierze 

d. na żądanie dystrybucja wyników badania do Oddziałów kierujących w 
postaci klasycznego zdjęcia (wydruku z kamery laserowej) i opisu w 
formie papierowej 

 
20) PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE udostępni możliwość przeglądania badań 

jak w punkcie poprzednim, wykonanych w opcji zewnętrznej. 
 
21) Na żądanie UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE PRZYJMUJĄCY 

ZAMÓWIENIE udostępni możliwość przeglądania badań archiwalnych. 
 
22) Na żądanie UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE PRZYJMUJĄCY 

ZAMÓWIENIE zapewni konsultacje radiologiczne zdjęć i badań, 
wykonanych w innych podmiotach, a dotyczących pacjentów 
UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE. 

 
23) PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zapewnia odpowiednią liczbę stanowisk 

opisowych zgodnie z przepisami i warunkami umowy. 
 
24) Niezależnie od treści merytorycznej opis powinien zawierać: 

 Datę i czas doręczenia zlecenia w postaci elektronicznej,  
 Data i czas rozpoczęcia badania, 
 Data i czas zakończenia badania, 
 Data i czas dostarczenia opisu badania, 
 Dla dzieci: opis wieku kostnego. 

 
25) Na wezwanie PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zapewnia wykonywanie 

zdjęć pacjentów (CR) na oddziałach Szpitala posiadających zdjęciowe 
aparaty RTG (Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Neurochirurgia, 
Oddział Neonatologiczny, Ginekologiczno-Położniczy) wraz z opisem 
wyniku badania. Wykonanie badania według instrukcji ZSZ Szpitala 
Bielańskiego PR6_P16_I1. Udostępnienie wyników badania jak dla badań 
radiologicznych. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE prowadzi 
udokumentowaną analizę zdjęć odrzuconych zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. 

 



 

8 
 

26) Na wezwanie PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zapewnia wykonywanie 
zdjęć pacjentów (CR) na oddziałach Szpitala przy pomocy własnego, 
mobilnego aparatu RTG, stanowiącego własność PRZYJMUJĄCEGO 
ZAMÓWIENIE, wraz z opisem wyniku badania. Udostępnienie wyników 
badania następuje tak, jak dla innych badań radiologicznych. 

 
27) Na wezwanie PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zapewnia obsługę aparatów 

RTG śródoperacyjnych ze skopią (własność Szpitala) przez technika 
radiologii podczas wykonywania zabiegów na Centralnym Bloku 
Operacyjnym Szpitala – zabiegi planowe i ostrodyżurowe. Wykonanie 
badania według instrukcji ZSZ Szpitala Bielańskiego PR6_P16_I2. 

 
28) Na wezwanie PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zapewnia obsługę aparatów 

RTG zabiegowych ze skopią (własność Szpitala) przez technika radiologii 
podczas wykonywania zabiegów w innych pracowniach zabiegowych 
Szpitala – zabiegi planowe i ostrodyżurowe. Wykonanie badania według 
instrukcji ZSZ Szpitala Bielańskiego PR6_P16_I2. 

 
29) O ile zaistnieje taka konieczność, PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 

zapewnia opis zdjęć radiologicznych wykonanych na Sali zabiegowej 
(CBO i pracownie zabiegowe) przy pomocy aparatu RTG zabiegowego.  

 
5. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zobowiązuje się do prowadzenia 

cotygodniowych, udokumentowanych spotkań lekarzy radiologów z lekarzami 
klinicystami, pracującymi u UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE (kominki 
radiologiczne) w celu przedyskutowania wzbudzających wątpliwości badań 
pacjentów. 
 

6. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE udostępnia kasety CR i możliwość digitalizacji 
oraz nagrania na płytę CD zdjęć do wykonania testów odbiorczych i testów 
eksploatacyjnych aparatów RTG, będących własnością UDZIELAJĄCEGO 
ZAMÓWIENIE. 
 

7. Badania wykonywane będą z następującym maksymalnym czasem 
oczekiwania na badanie wraz z wynikiem: 

 MRI CT RTG USG MM 
w trybie 
ambulatoryjnym1,3,5 

- - 24 godziny2 Do 35 dni 
kalendarzowych4 

Do 14 dni 
kalendarzowych4 

w trybie 
ambulatoryjnym – 
pakiet 
onkologiczny1,3,6 

48 godzin 48 godzin 24 godzin2 72 godziny 72 godziny 

w czasie 
hospitalizacji1 

24 godziny 24 godziny 12 godzin2 24 godziny 24 godziny 

badania ze 
wskazań 
życiowych „Cito”1 

bezzwłocznie
/ 

 nie dłużej niż 
w ciągu  

1 godziny 

bezzwłocznie
/ 

 nie dłużej niż  
w ciągu  

1 godziny 

bezzwłocznie
/ 

 nie dłużej niż  
w ciągu  

1 godziny 

bezzwłocznie/ 
 nie dłużej niż  

w ciągu  
1 godziny 

- 
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1Czas liczony od momentu dostarczenia zlecenia w postaci elektronicznej. Czas 
realizacji badania może ulec wydłużeniu w przypadku  konsultacji specjalistycznych, 
przeprowadzenie konsultacji każdorazowo wymaga uzgodnienia z lekarzem 
zlecającym/dyżurnym badania w tym przypadku czas oczekiwania  na wynik może 
zostać przedłużony o 24 godz. – nie dotyczy badań „Cito” w zakresie wydłużenia 
czasów realizacji badań. 
2Opis badania RTG urazowo-ortopedycznego dostarczany w ciągu 24 godzin od 
momentu jego wykonania. 
3Badania będą realizowane: RTG w dni robocze w godz. 800-1800; MRI w dni robocze 
w godz. 800-2100, w sobotę w godz. 800-1600; CT w dni robocze w godz. 800-2000, w 
sobotę w godz. 800-1600; USG w dni robocze w godz. 800-1800, Mammografia w dni 
robocze w godz. 830-2000. 
4W przypadku zlecania badań w trybie ambulatoryjnym UDZIELAJĄCY 
ZAMÓWIENIA zobowiązuje się do poinformowania pacjenta o konieczności 
zgłoszenia się do PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE w ciągu pięciu dni od daty 
dostarczenia zlecenia w postaci elektronicznej, celem ustalenia terminu wykonania 
badania. Jeżeli pacjent zgłosi się do PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE po upływie 
wyżej określonego terminu, czasy określone w §2 ust. 3 projektu umowy ulegają 
wydłużeniu odpowiednio o ilość dni przekroczenia czasu na zgłoszenie się pacjenta 
do PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE. 
5W przypadku zlecania badań w trybie ambulatoryjnym jeżeli lekarz 
UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA zaproponuje termin realizacji badania powodujący 
przekroczenie czasów określonych w §2 ust. 3 projektu umowy, za maksymalny czas 
oczekiwania na realizację badania wraz z wynikiem uznaje się termin realizacji 
zaproponowany przez lekarza UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA wydłużony o pięć 
dni. 
6W przypadku zlecania badań w trybie ambulatoryjnym -  pakiet onkologiczny, po 
wystawieniu zlecenia na określone badania UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA osobiście 
wykona zgłoszenie telefoniczne w celu umówienia terminu badania wskazanego na 
zleceniu pod nr telefonu: ………………………… 
 
8. W przypadku powierzenia wykonania badania podmiotom trzecim (siła wyższa, 

awaria - za zgodą Szpitala) przez PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE, 
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE pokrywa koszty transportu. Wyniki badań są 
udostępnione UDZIELAJĄCEMU ZAMÓWIENIE tak, jak wykonywane  
w miejscu. 

 
9. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zainstaluje aparaturę w pomieszczeniach 

wynajętych od Szpitala w przeciągu max. 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE przedstawi UDZIELAJĄCEMU ZAMÓWIENIE 
koncepcję zapewnienia ciągłości badań w trakcie okresu przejściowego. 
Przyjmujący zamówienie pokrywa koszt instalacji aparatury, remontu i adaptacji 
pomieszczeń. 

 
10. Organizacja Zakładu Radiologii PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE jest opisana 

w Księdze Jakości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 
2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z późn. zm.  
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11. Zakład Radiologii PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE spełnia wymagania ustawy 
PRAWO ATOMOWE, ustawa z dnia 29 listopada 2000 z późn. zm. wymagania 
określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla 
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz inne wymagania prawne.  

 
12. Zakład Radiologii PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE spełnia wszystkie 

wymagania Służb Sanitarno-Epidemiologicznych, p-poż i PIP oraz aktualne 
wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

 
13. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zobowiązuje się do współpracy w zakresie 

przestrzegania norm PN-EN ISO 9001-2009, PN-N-18001:2004 oraz wymogów 
określonych w Programie Standardów Akredytacyjnych. 

 
14. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE zastrzega sobie prawo do kontroli i audytu 

wszystkich warunków umowy oraz do pozyskiwania wszelkich niezbędnych 
dokumentów. 

 
15. Kary umowne – zgodnie z § 14 projektu umowy (załącznik nr 4 do Zarządzenia). 
 
16. Badania zakwestionowane przez UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE (zła jakość 

techniczna, nieprawidłowy opis) nie będą fakturowane. 
17. Oferent zobowiązuje się do poddania się kontroli wykonywanych na rzecz 

Udzielającego Zamówienia procedur i świadczeń przez Udzielającego 
Zamówienia a także przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych 
w Ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
oraz kontrakcie Zamawiającego zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 
18. Świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem udzielać będzie w siedzibie 

Szpitala Bielańskiego na warunkach określonych w umowie oraz przy użyciu 
swojego sprzętu i aparatury medycznej, posiadającej wymagane atesty, 
zezwolenia i certyfikaty, których poświadczone kopie stanowić będą załącznik do 
oferty, a których oryginały jest gotowy okazać na żądanie udzielającego 
zamówienia. 

 
19. Wyrazi zamiar współdziałania na rzecz stałego podwyższania jakości 

świadczonych usług i rozszerzania zakresu badań wykonywanych w ramach 
RTG, MRI, Angiografii, Tomografii Komputerowej, Ultrasonografii i Mammografii 
poprzez złożenie oferty dotyczącej modernizacji pomieszczeń przeznaczonych 
na ten cel, w tym wielkości środków finansowych przeznaczonych na 
proponowaną modernizację. 

 
20. Wyrazi gotowość do organizowania periodycznych, interdyscyplinarnych spotkań 

z personelem medycznym wszystkich specjalności reprezentowanych w Szpitalu 
Udzielającego Zamówienia. 

 
21. Wpłacił wadium w wysokości 60 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy 

złotych), które stanowi zabezpieczenie przyrzeczenia zawarcia umowy na 
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udzielanie świadczeń zdrowotnych. Wadium powinno być wpłacone w Kasie lub 
na konto Szpitala przed terminem składania ofert: 

 
Pekao S.A.  

nr 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378 
Oferentom, którzy nie zostaną wybrani, wadium zostanie zwrócone w terminie  
7 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego. 

22. Jest zarejestrowany we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących  
działalność leczniczą, 

23. Posiada nadany numer REGON, NIP oraz jest zarejestrowany w Krajowym 
Rejestrze Sądowym/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. 

24. Posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC na minimalną, równowartą  
w złotych kwotę  100.000 Euro na jedno zdarzenie i 500.000 Euro na 
wszystkie zdarzenia. 

 
IV. KRYTERIA WYBORU OFERT: 
1. Oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą podlegały ocenie  

w wariantach: 
 Wariant 1 – świadczenia realizowane w okresie 5 lat od daty podpisania 

umowy (załącznik nr 4 do oferty). 
 Wariant 2 – świadczenia realizowane w okresie 10 lat od daty podpisania 

umowy (załącznik nr 4a do oferty). 
 
1. Przy ocenie wariantów oferty uwzględniane będą następujące kryteria, którym 

przypisane są niżej wymienione wartości punktowe: 
- proponowana cena świadczeń medycznych będących przedmiotem konkursu: 
  CA - max 85 pkt., 

Wartość punktowa dla kryterium CENA jest wyliczana według wzoru: 
D min 

CA = ────────── x 85 
D n 

CA – ilość punktów danej oferty w kryterium oceny CENA,  
D min – najniższa kwota wszystkich badań spośród oferowanych, 
D n – kwota danej oferty, 
2. Sprzęt i aparatura medyczna zadeklarowana do udzielania świadczeń 

medycznych objętych niniejszym postępowaniem konkursowym. Przy 
przyznawaniu punktacji Komisja będzie uwzględniała funkcjonalność, parametry 
techniczne oraz rok produkcji sprzętu: 
CB - max. 5 pkt., 

CB - ilość punktów danej oferty w kryterium oceny SPRZĘT, 
3. Doświadczenie w obsłudze szpitali wielospecjalistycznych (Szpital udzielający 

świadczeń medycznych w zakresie co najmniej sześciu specjalności oraz 
posiadający w swojej strukturze SOR, minimum trzy lata doświadczenia  
w obsłudze) – poświadczone referencjami:  
Cc – max. 5 pkt., 
Cc – ilość punktów danej oferty w kryterium oceny DOŚWIADCZENIE,  

4. Koncepcja udzielania świadczeń w okresie przejściowym. Punktacja 
przyznawana subiektywnie przez Komisję Konkursową z uwzględnieniem potrzeb 
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Zamawiającego. Każdy z Oferentów może otrzymać maksymalną ilość punków, 
bądź odpowiednio niższą.  
CD – max. 5 pkt., 
CD – ilość punktów danej oferty w kryterium oceny KONCEPCJA.   

5. Wartość punktowa dla danej oferty i jej wariantów jest wyliczana wg. wzoru: 
CA+CB+CC+CD=CO 

CO – ogólna wartość punktowa danej oferty, 
6. Minimalna wysokość czynszu za metr kwadratowy wynosi – 38,30 zł netto. 
7. Przy przyznawaniu oceny procentowej Komisja Konkursowa dokonuje oceny 

oferty uwzględniając zapotrzebowanie Szpitala na świadczenia zdrowotne, 
będące przedmiotem konkursu, oraz możliwości finansowe zamawiającego 
zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej. 

 
V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 
1. Nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej, numer i nazwę organu 

dokonującego wpisu, numer REGON, numer NIP, numer wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. 

2. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia w sprawie 
konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych i jego warunkami; 

3. Oświadczenie oferenta o przyjęciu warunków umowy na udzielenie zamówienia 
na świadczenia zdrowotne oraz umowy najmu pomieszczeń z nią związanej, 
proponowanych przez Szpital Bielański w związku z przedmiotowym konkursem 
ofert; 

4. Oświadczenie oferenta, iż świadczenia zdrowotne będą przez niego wykonywane 
własnym sprzętem medycznym, przy pomocy własnego personelu, w siedzibie 
Szpitala Bielańskiego, w pomieszczeniach udostępnionych przyjmującemu 
zamówienie na podstawie umowy najmu zawartej ze Szpitalem Bielańskim, na 
warunkach określonych przez Szpital Bielański. 

5. Oświadczenie oferenta o rodzaju sprzętu przeznaczonego do wykonania 
świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem, ilości i zakresie poszczególnych 
parametrów dotyczących sprzętu, posiadanych atestach lub certyfikatach, które 
jest gotowy okazać na żądanie udzielającego zamówienia. 

6. Informację o proponowanej stawce czynszu za 1 m. kw. pomieszczeń 
udostępnionych dla celów związanych z wykonaniem zamówienia w ramach 
umowy najmu (łączna powierzchnia 1078,56 m2, minimalna stawka za 1 m2 38,30 
zł netto) 

7. Zobowiązanie do rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych objętych 
zamówieniem - w pełnym zakresie - nie później niż z dniem 01 grudnia 2015 r. 

8. Informację o materiałach i odczynnikach używanych do wykonania przedmiotu 
zamówienia i innych urządzeniach wykorzystywanych w celu realizacji 
zamówienia. 

9. Informacje oferenta o liczbie osób zatrudnionych przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych objętych zamówieniem lub, które zostaną zatrudnione przez 
przyjmującego zamówienie oraz ich kwalifikacjach. 

10. Proponowaną kwotę należności za poszczególne procedury w zakresach 
objętych przedmiotowym zamówieniem, wykonywane wraz z opisem. 

11. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami lokalowymi objętymi 
najmem. 
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12. Wskazanie przez oferenta numeru telefonu lub innego środka łączności. 
13. Referencje w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem. 
14. Kopie dokumentów winny być poświadczone przez oferenta (osobę upoważnioną 

do jego reprezentowania). W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika 
kopię dokumentów może poświadczyć pełnomocnik.  

        
 
VI. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 
 
1. Aktualny (do 3 miesięcy) wypis z rejestru podmiotów prowadzących działalność 

leczniczą. 
2. Aktualny (do 3 miesięcy) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/CEIDG. 
3. Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON oraz NIP. 
4. Wykaz badań wskazanych przez Udzielającego zamówienia oraz 

proponowanych do wykonania przez oferenta wraz z podaniem cen 
jednostkowych (załącznik nr 4 do oferty - Wariant 1 pięcioletni okres trwania 
umowy); (załącznik nr 4a do oferty – Wariant 2 – dziesięcioletni okres trwania 
umowy). 

5. Wykaz sprzętu i aparatury przeznaczonego do wykonania zamówienia wraz  
z danymi dotyczącymi wymienionych urządzeń, atestami, zezwoleniami. 

6. Informacja dotycząca liczby i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania 
badań. 

7. Informacja o wdrożonych systemach jakościowych potwierdzona certyfikatami 
(kopie certyfikatów). 

8. Poświadczona Kopia polisy OC. 
9. Kopia wpłaty wadium. 
10. Lista obsługiwanych wielospecjalistycznych podmiotów leczniczych potwierdzona 

referencjami. 
11. Załącznik nr 4/4a w formie elektronicznej na nośniku danych (płyta CD, DVD, 

pendrive, format Excel). 
12. Koncepcja udzielania świadczeń w okresie przejściowym. 
13. Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu opłat, 

składek i podatków. 
14. Ofertę w zakresie przystosowania pomieszczeń przeznaczonych do udzielania 

świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej określająca wielkość środków 
finansowych przeznaczonych na proponowane przystosowanie pomieszczeń. 

15. W przypadku złożenia kopii dokumentów, o których mowa powyżej powinny być 
one poświadczone zgodnie z pkt V pptk. 14 niniejszych Warunków. 

 
VII. OFERENTOM UDOSTĘPNIA SIĘ DO WGLĄDU: 
 
1. Wykaz nieruchomości stanowiących przedmiot najmu, 
2. Projekt istotnych postanowień umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, 
3. Projekt umowy najmu, 
4. Regulamin Komisji Konkursowej, 
5. Akty prawne związane z konkursem (na wniosek), 
 
VIII. OFERENCI OTRZYMUJĄ: 
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1. Warunki jakie powinna spełniać oferta, 
2. Formularz oferty. 
 
Oferta winna być sporządzona w języku polskim z dwoma wariantami (załącznik 4 i 
4a do formularza ofertowego), a każda z jej ponumerowanych stron winna być 
parafowana. 
Oferta może zostać złożona przez oferenta (osobę upoważnioną do występowania  
w jego imieniu zgodnie z danymi wynikającymi z KRS), w przypadku upoważnienia 
innej osoby niż wskazanej w KRS, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 
Pierwszą stronę oferty stanowi spis treści. 
 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Do 16 listopada 2015 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Dyrektora w budynku H 
Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80. 
TERMIN  KONKURSU: 
16 listopada 2015 r. o godzinie 13:00 w Szpitalu Bielańskim, budynek H, pokój nr 
152. 
FORMA SKŁADANIA OFERT: 
Zaklejone koperty z napisem „Konkurs ofert – kompleksowa diagnostyka 
obrazowa”.  
 
Na kopercie winna być umieszczona informacja pozwalająca na identyfikację 
oferenta. 
 
Udzielający Zamówienia zastrzega prawo swobodnego wyboru wariantu oferty, bez 
podania przyczyn. 
 
Udzielający Zamówienia informuje, że pytania związane z niniejszym postępowaniem 
konkursowym mogą być kierowane do Komisji Konkursowej na piśmie, najpóźniej do 
piątego dnia przed dniem otwarcia ofert. Liczy się data wpływu pisma do Komisji. 
 


