
" w So€hdczewie

Zal4cznik nr 2 do Zarzqdzenia nr 25

Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
z dnia 07.12.2022 roku

SZCZEGOLOWB WARUNKI KONKURSU OFERT

na udzielanie Swiadczeri zdrowotnych w zakresie uslugi teleradiologii
polegaj4cej na opisie wykonanych przez Udzielaj4cego Zamilwienie badari:

. RTG,

. CT (tomografii komputerowej),

narzecz pacjent6w ZOZSzpitala Powiatowego w Sochaczewie



II.

2

I. Podstawa prawna

Warunki prawne dotycz4ce postgpowania konkursowego zawarte s4 w n/w aktach prawnych:

l. Ustawa zdnia l5 kwietnia 2011 r. o dzialalno5cileczniczej (tj. Dz.U. 22022t.,poz.633,2

p62n. zm., w dalszej czgsci zwana,,ustaw4 o dziatalno6ci leczniczej");

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Srodk6w publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz, 1285, z p62n. zm.; w dalszej czgSci zwana

ustaw4 o Swiadczeniach opieki zdrowotnej);

3. Ustawa zdnia23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz.U' 22020 r',poz' 1740; w

dalszej czgsci zwanE,,Kodeksem cywilnym");

4. Ustawa z dn\a 6 marca2Q18 r. Prawo przedsigbiorc6w (Dz. tJ. 22021, poz' 162 ze zm')

l.

Postanowienia o96lne

Konkurs oferl bgdzie prowadzony na podstawie art.26 iart.27 ustawy zdnia 15 kwietnia

201 1 roku o dzialalno6 ci leczniczej oraz w oparciu o dokumentacjq konkursow4'

Do konkursu ofert stosuje sig odpowiednio aft. 146 ust.1, art.l47'150, l5l ust'l-5, art'152.

153 i 154 ust. 1 i2 ustawy z dnia 27 sierpnia2}}4 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze Srodk6w publicznych, przy czym prawa i obowi4zki Prezesa Funduszu i

Dyrektora oddzialu wojew6dzkiego Funduszu wykonuje Dyrektor Zespolu opieki

Zdrowotnej,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

Spos6b przeprowadzenia konkursu okre6laj4 obowi4zui4ce u Udzielaj4cego zam6wienia:

Regulamin konkursu ofert orazRegulamin pracy komisji konkursowej.

Ilekroc w postgpowaniu konkursu ofeft jest mowa o:

a) SWKO - to rozumie siE przezto niniejsze Szczeg6towe Warunki Konkursu Ofeft;

b) Oferencie - to rozumie sig przez to podmiot wykonuj4cy dziatalno6i lecznicz4lub

osobie legitymuj4cej sig nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania Swiadczeti

zdrowotnych w zakresie objqtym niniejszym postepowaniem konkursu ofeft, o

kt6rych mowa w art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 I roku o dzialalnoSci leczn\czei

ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia;

c) Udzielaj4cym zam6wienie - rozumie siq przez to Zesp6l Opieki Zdrowotnej

,,szpitala Powiatowego" w Sochaczewie, ul. Batalion6w Ch{opskich 317,

96-500 Sochaczew;

d) Przyjmuj4cym zam6wienie - to rozumie sig przez to podmiot uprawniony' z

kt6rym moze byc zawarta umowa na udzielenie zam6wienia na realizacjE

Swiadczeri opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania badah histopatologicznych,

zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietnia 201 I r. o clzialalnoSci leczrriczej;

e) Formularzu oferty rozumie si? przez to obowi4zuj4cy formularz oferly

przygotowa ny przez Udzie I aj 4cego zam6w ien ie;

aJ
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f) Przedmiocie konkursu ofert - rozumie sig przez to Swiadczenia zdrowotne w

zakresie wykonywania badah diagnostycznych na rzecz pacjenlow ZOZ Szpitala

Powiatowego w Sochaczewie;

g) Umowie na udzielanie Swiadczefi zdrowotnych - rozumie sig ptzez to wz6r umowy

opracowany przezlJdzidaj4cego zam6wienie, stanowi4cy zal4cznik nr 2 do SWKO.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie maj4 obowi4zuj4ce

przepisy prawa, w tym ustawy zdnia 15 kwietnia 20ll roku o dziatalnoSci leczniczej, ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkow

publicznych oraz Regulamin pracy komisji konkursowej.

III. Przedmiot postgpowania konkursowego

L Przedmiotem konkursu jest udzielanie Swiadczeri zdrowotnych (zgodnie z zalqczonq Ofertq

Zleceniobiorcy, stanowi4c4 integralnq czEic Umowy) w zakresie wykonywania opis6w badai

rentgenowskich (RTG) i tomografii komputerowej (TK) w oparciu o system teleradiologii (Uslugi), na

rzecz pacjent6w Zleceniodawcy. Badania diagnostyczne wykonywane bqd4 w pracowniach

diagnostycznych oraz na apararurze Zleceniodawcy w jego siedzibie.

2. Przyjmuj4cy zamowienie zobowi4zuje sig do dokonywania opis6w badah bgd4cych przedmiotem

konkursu wykonywanych przezZlecajqcego i przeslanych do Przyjmuj4cego zam6wienie przy

uzyc i u systemu te lerad i o log ii or az szyfrowan eg o l4cza tel e i n form aty aznego

3. Przyjmuj4cy zamowienie zobowi4zuje sig do pozostawania w gotowoSci do realizowania uslug

kaZdego dnia przez24 godziny r6wniez w dni wolne od pracy i SwiEta.

4. Opisy badari bgd4 wykonywane i wysylane w terminie:

a) opis RTG w trybie planowym w ci4gu 48 godzin od chwili otrzymania pelnych

danych,

b) opis RTG w trybie pilnym w ci4gu 6 godzin od chwili otrzymania pelnych danych,

c) opis RTG w trybie CITO-CITO w ci4gu 2 godziny od chwili otrzymania pelnych

danych,

d) opis TK w trybie planowym w ci4gu 120 godzin od chwili otrzymania pelnych

danych,

e) opis TK w trybie pilnym w ci4gu 24 godzin od chwili otrzymania petnych danych,

f) opis TK w trybie CITO-CITO w ci4gu 2 godziny od chwili otrzymania pelnych

danych.

5. Szacunkowa liczbabadah stanowi4cych przedmiot zam6wienia wynosi w skali I roku:

Nazwa badania
Ilo66

badafi/rok

Opis RTG w trybie planowym 25

Opis RTG w trybie pilnym 60

Opis RTG w trybie CITO-CITO 548

Opis TK w trybie planowym l0

Opis TK w trybie pilnym 33

Opis TK w trybie CITO-CITO 840



Opis badania onkologicznego/TK
por6wnawczego - planowe

l9

Opis badania onko logic znegolTK
por6wnawczego - pilne

27

Opis badania onkologicznego/TK
por6wnawczego - cito cito

Opis badania TK angio - cito 39

lV. Dokumenty wymagane od Przyjmuj4cych zam6wienie

l. W przypadku podmiotu wykonujQcego dziaialnoS6 lecznicz4:

1) zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej lub decyzjg o wpisie do

Krajowego Rejestru S4dowego podmiotu leczniczego po5wiadczaj 4ce,2e Oferent jest uprawniony

do wystEpowania w obrocie prawnym, udzielaj4c Swiadczeri opieki zdrowotnej w zakresie

objgtym przedmiotem konkursu. Z dokument6w tych ma takze wynika6, ze osoby podpisuj4ce

ofertg lub udzielaj4ce petnomocnictwa s4 upowaznione do skladania oSwiadczeh woli w imieniu

Oferenta(wystawione nie wczesni pi niz 3 m-cy przed term inem skladania ofeft).

2) decyzjq wojewody o wpisie do rejestru podmiot6w wykonuj4cych dziatalno{c lecznicza,-

zaklad6w opieki zdrowotnej (wystawione nie wczesniej ni2 3 m-cy przed terminem skladania

ofert).

W przypadku podmiot6w wykonuj4cych dzialalnoSi lecznicz4 w ramach praktyki zawodowej:

l) zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej lub wpis do Krajowego

Rejestru S4dowego (wystawione nie wczesniej niz 3 m-cy przed terminem skladania ofert),

2) zai;wiadczenie o wpisie do rejestru podmiot6w wykonuj4cych dzialalnoSc lecznicz4 wydane

przez Okrggow4 Izbg Lekarsk4

2. Dokumenty potwier dzajEce posiadane kwal ifi kacj e :

Dokumenty ponilsze na\e|y zlo2yc w formie kserokopii potwierdzonel za zgodnoS6 z oryginalem

przez Oferenta.

1) dyplom ukoriczenia studi6w medycznych,

2) prawo wykonywania zawodu,

3) dyplom uzyskania tytulu specjatisty (1" lub ll' w danej dziedzinie) zgodnie z wymogamiNFZ,

lub karta specjalizacji dla lekarza w trakcie specjalizacji.

3. Przyjmuj qcy zamowienie zobowi4zuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodme z

zasadami wredzy medycznej i przy wykorzystaniu posiadanego sprzgtu i aparatury

medycznej, przy jednoczesnym zachowaniu nale?ytej w tym zakresie starannoSci oraz

poszanowaniu praw pacj enta.



4. Przyjmujqcy zamowienie zapewnia, i2 uslugi wykonywane bgd4 przez personel medyczny

o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych przewidzianych w

obowi4zuj 4cych przepisach.

5. Przyjmujqcy Zamowienie zobowiqztje sig do poddania sig kontroli przeprowadzonej przez

Udzielaj4cego Zam6wienie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie Swiadczonych uslug

bgd4cych przedmiotem umowy.

6. Przyjmujqcy Zamowienie zobowi4zu.le sig do podania danych o swoim potencjale w

S ystemie Zarzqdzania Obiegiem Informacj i NFZ.

V. Opis sposobu prrygotowania oferfy konkursowej

1. Oferent sporzqdza ofertg zgodnie zwymaganiami okreSlonymi w SWKO i na formularzu

stanowi4cymzal4cznik nr I do SWKO udostgpnionym przezUdzielajqcego zam6wienia

w formie papierowej lub elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej

U dzielaj 4cego zam6wi eni a.

2. Ofertg nale?y wypelnic czy'telnie pismem rgcznym, na maszynie lub komputerze w jgzyku

polskim. Wszystkie dokumenty sporzqdzone w jgzykach obcych nale2y dostarczy6 v'nazz

tlumaczeniem na jqtyk polski dokonanym przez uprawnionego tlumacza, poSwiadczonym

przez Oferenta.

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty powinny by6 datowane i parafowane

przez osobg skladaj4c4 ofertg. Poprawki lub zmiany powinny byi naniesione w sposob

umoZliwiaj qcy odczy4anie blgdnego tekstu.

4, Oferta powinna byi podpisana przez osobg uprawnion4 do reprezentacji oferenta lub

posiadaj4c4 pelnomocnictwo, kt6rego oryginal nale?y doLqczyt do oferty.

7. Kahda zaprsana strona oferty wraz z zalqcznikami musi by6 parafowana ptzez Oferenta

lub ptzez osobg/osoby upowaznione zgodnie z pkt. 5.

8. Kahdazaprsana strona oferty powinna byc kolejno ponumerowana.

9. Wszystkie dokumenty dostarczone w formie kserokopii wymagaj4 potwierdzenra za

zgodnoSd z orygtnalem przez Oferenta lub osobg upowaznion4 do skladania oSwiadczenia

w imieniu Oferenta opatrzonych podpisem osoby upowaznionej i jej imienn4 pieczEtkq

bqdL czSaelnym podpisem, dat4 i napisem ,,za zgodnoSi z oryginalem".

10, Cena okreSlona w ofercie powinna byi skalkulowana w spos6b jednoznaczny

uwzglgdniaj4cy wszystkie koszty niezbgdne do realizacji umowy. Cena ofertowa jest cen4

brutto, vrryrahonq w zlotych polskich.

1 1. Ofertg wraz z wymaganymi dokumentami i zalqcznikami na ponumerowanych stronach

nale?y umieScii w zapreczgtowanej i nieprzeLroczystej kopercie opatrzonej napisem:



Oferta na

Swiadczenie uslug medycznych w zakresie

uslug teleradiologii

n rzecz pacjent6w ZOZSzpitala Powiatowego w Sochaczewie

Nie otwierad przed godzin4 12230 dnia 14.12,2022 r.

12. Wszelkie koszty zwiqzane ze zloleniem i przygotowaniem oferty ponosi Oferent,

mezaleLnie od wyniku postgpowania.

VI. Informacje o dokumentachzal4czanych przez Oferenta

1. Do udzialu w postgpowaniu konkursowym dopuszcza sig oferent6w, kt6rych oferty nie

podlegaj4 odrzuceniu, poniewaz spelniaj4 ni2ej wymienione warunki formalne:

1) oferta zostala zlolona na prawidtrowo wypelnionym formularzu oferty (wedtug

zalqcznrka: nr I do S WKO), udo stEpni o ny m pr zez U dzielaj 4ce go zam6wieni a,

z oferty r zalqczonych do niej dokument6w tj. statutu / regulaminu organizacyjnego

podmiotu leczniczegq bgd4cego Oferentem wynika, iz Oferent jest podmiotem

wymienionym w art. 4 lub 5 ustawy z dma l5 kwietnia 20llr o dziaLalnoici Ieczniczej,

z oferly r zatqczonych do niej dokument6w wynika, iz Oferent jest zarejestrowany w

Krajowym Rejestrze S4dowym lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej / Centralnej

Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej oraz posiada nadany numer

REGON i NIP. W przypadku sp6lki cywilnej wymagany jest wpis do ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej lub wydruk z CEIDG od wszystkich wsp6lnik6w,

z oferty i zalqczonych do niej dokument6w, m.in. lvypis z rejestru podmiot6w

leczniczych. wynika, iZ Oferent posiada uprawnienia niezbgdne do udzielania Swiadczeri

zdrowotnych, w szczeg6lnoSci do wykonywania badari diagnostycznych

objgtych przedmiotem konkursu, potwierdzone danymi z wypisu rejestru podmiot6w

leczniczych w rozumieniu ustawy o dzialalnoSci leczniczej.

z oferty i zalqczonych do niej dokument6w wynika, i2 Oferent zatrudnia personel

posiadaj4cy kwalifikacje wymagane do udzielania Swiadczeri zleconych przez

Udzielaj4cego zam6wienia, kt6rego hczba i kwalifikacje zostan4 wskazane w

zalqczniku do oferty,

6) z oferty i zalqczonych do niej dokument6w wynika, i2 Przyjmuj4cy zam6wienie

akceptuje warunki zwi4zane z wykonaniem Swiadczeri zdrowotnych na rzecz

Udzielaj4cego zam6wienia, zawarle w umowie o udzielenie zam6wienia na Swiadczenie

2)

''t I

4)

s)



uslug medycznych w zakresie wykonywania badari diagnostycznych, czego

potwierdzeniem jest zalqczenie do oferty parafowanego wzoru ww. umowy i

stosownego oSwiadczenia stanowi4cego Zalqcznik nr 5 do SWKO,

7) z oferty r zalqczonych referencji wynika, iz Przyjmuj4cy zam6wienie posiada

doSwiadczenie w wykonywaniu badan histopatolo gicznych

2. W celu uznania, 2e oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowrqzany

do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty.

jest dolqczyc

3. W celu sprawdzenia autentycznoSci przedlohonych dokument6w Udzielajqcy zam6wienia

mole zaZ4dai od oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w4tpliwoSci co do jej

prawdziwoSci,

4. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt.l i 2 Oferent przedklada w formie oryginalu lub w

kopii poSwiadczonej za zgodnoi,c z oryginalem przez Oferenta lub osobg upowaZnion4 do

skladania oSwiadczenia w imieniu Oferenta opatrzonych imienn4 pieczqtkq i podpisem osoby

upowaznionej, dat4 i napisem ,,zazgodnoSd z oryginalem".

VII. Zasady wyboru i oceny ofert

A. Ocena formalna ofert.

t. W pierwszej kolejnoSci Komisja sprawdzi wymogi formalne ofert oraz

kompletno(c zaL4czonej dokumentacji. Oferty nie spelniaj4ce warunk6w okreSlonych

w SWKO lub zgloszone po Wznaczonym terminie zostan? odrzucone.

Nastgpnie Komisja przeprowadzi oceng spelniania warunk6w na podstawie zlolonych

przez Oferent6w oSwiadczeri i zobowiqzari o spelnianiu tych warunk6w w oparciu o

wymagane Szczeg6lowymi Warunkami Konkursu Oferl dokumenty wyszczegolnione

wpunkcieViVL

Ocena spelnienia wymagat'r zostanie przeprowadzona na podstawie zlo2onych przez

Oferenta dokument6w przy zastosowaniu formuly ,,spelnia" -,,nie spelnia".

Oferty Oferent6w nie spelniaj4cych warunk6w w niniejszym postgpowaniu zostana,

odrzucone.

5. Oferta zawierajqcarazqco niskie ceny badan, tj. takie, w przypadku kt6rych zachodzi

podejrzenie ,2e jej zlolenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zostanie odrzucona.

2
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B. Ocena merytoryczna.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty bqd4 stosowane nastqpuj4ce kryteria:

1. Kryterium - cena Swiadczef zdrowotnych - max 100 pkt - oznaczal4cznq wartoSd

brutto badafr w okresie 12 miesigcy. Cena okreSlona w ofercie musi byc skalkulowana

w spos6b jednoznaczny bez podzialu na wartoSci zaleZne od wielkoSci zam6wienia.

Cena oferty musi byi podana w PLN brutto (z VAT) oraz zuwierai wszystkie koszty

zwr4zane z reabzacjq zam6wieni a oraz ewentualne rabaty.

spos6n onucz,tNn waRroscl puNrrowu rnyrERlow:

l. Kryterium ceny Swiadczeri zdrowotnych bgdzie rozpatrywane na podstawie cen

podanych przez Oferenta.

Cena oferty za Swiadczenie usiug bEdzie oceniona wg nastqpuj4cego wzoru:

P=1(Cn* 100)/Cbl* Wk
Gdzie:
P - otrzymane punkty
Cn - cena najnizsza z otrzymanych ofert
Cb - cena badanej of'erty
Wk - waga kryterium

V[I. Termin rwi4zania ofert4

Oferent bgdzie zwr4zany ofert4 przez okres 30 dni licz4c od dnia, w kt6rym uplywa termin

skladania ofert.

IX. Miejsce oraz termin skladania ofert

1. Oferty wraz z zal1cznikamr nalely skladac w Kancelarii Szpitala Powiatowego w

Sochaczewie, pok. 143 osobiScie lub poczt4 na adres lJdzielajqcego zam6wienia -

decyduje data otrzymania oferty przez Udzielaj4cego zam6wienia - w zaklejonych

nieprze1roczystych kopertach lub innych nieprzelroczystych opakowaniach

zbiorczychdo dnia 16.12,2022 r. do godz. 12:00.

2. Pracownik Kancelarii przyjmuj4cy kopertg lub inne opakowanie zbiorcze wpisuje na niej

dzien i godzing otrzymania.

Lp. Krvterium Wasa krvterium Liczba pkt
I Cena Swiad czeh zdr owotnych 0,10 100

X. Miejsce i termin otwarcia ofert



1. Otwarcie ofert odbgdzie sig w dniu 16,12.2022 r. o godz. 12;30 w siedzibie Szpitala

Powiatowego w Sochaczewie w Sali konferencyjnej.

2. Otwarcia ofert dokonuje komisja konkursowa.

XI. Warunki Konkursu

1, Konkurs ofert rozpoczyna sig w miejscu i terminie wskazanym w ogloszeniu i trwa do

czasu rozstrzygnigcia. Zasady funkcjonowania komisji konkursowej okreSla Regulamin

pracy komisji konkursowej.

2. Komisja konkursowa niezwlocznie zawiadamia Oferent6w o zakohczeniu konkursu

poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej. Oferent wybrany w wyniku

postgpowania konkursowego otrzymuje informacje o terminie i miejscu podpisania

umowy na adres email lub pisemnie.

3. W toku postgpowania konkursowego, jednakZe przed rozstrzygnigciem konkursu, Oferent

mole zloZyc do komisji konkursowej umotywowany protest. W takim wypadku:

a) do czasu rczpatrzenia protestu postgpowanie konkursowe zostaje zawieszone;

b) protest rozpatruje komisja konkursowa w czasie nie dluzszymniZ 7 dni od daty

jego z\ohema;

c) o wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu komisja konkursowa umieszcza informacje

na stronie internetowej.

5. Od wyniku rozstrzygnigcia konkursu Oferent moze wnieS6 odwolanie do UdzielajEcego

zam6wienia, a obowi4zuj4 nastgpuj4ce zasady:

a) oferent moLe wnieSi odwotanie w ci4gu 7 dni od daty ogloszenia o wyniku

konkursu;

b) wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielaniu Swiadczeri

zdrowotnych;

c) Udzielaj 1cy zamowienia rozpoznaje i rozstrzyga odwotanie najpozniej w ci4gu

7 dni od daty jego otrzymania;

d) o wniesieniu i wyniku rozstrzygnigcia odwolania Udzielajqcy zam6wienia

zamreszcza informacj e na stroni e internetowej ;

6. W razie, gdy do postEpowania konkursowego zostala zgloszona tylko jedna oferta,

Udzielajqcy zam6wienia mohe przyjq( t4 ofertE, jezeli komisja stwierdzi, 2e spelnia ona

wymagania okreSlone w szczegolowych warunkach konkursu ofert.

XII. Rozstrzygniecie konkursu i warunki zawarcia umowy



1. Rozstrzygnigcie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku

postgpowania konkursowego w iloSci wynikaj4cej z zapolrzebowania Udzielaj4cego

zam6wienia.

2. Rozstrzygnigcie konkursu ofert oglasza sig w miejscu okreSlonym w ogloszeniu o

konkursie ofert, podaj4c nazwQ (imig i nazwisko) oraz siedzibg (adres miejsca

zamie szkani a) O ferent6 w, kt6rzy zo stal i wybrani.

3. Udzielaj 4cy zam6wienia zavrze umowg z Oferentem, kt6rego oferta zostala wybrana przez

komisj g konkursow4 jako najkorzystniej sza.

4. Umowa zostanie zawartaw terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnigcia konkursu.

5. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01 .2023r do 3 i.12.2025r.

6. tJdzielai4cy zam6wienia ma prawo do odwolania konkursu w caloSci lub czqSci bez

podania przyczynna kaZdym jego etapie.

7 . IJdzielaj4cy zamowtenia zastrzega sobie takze prawo do przesunigcia terminu sktadania

ofert, uniew a1meniapostgpowania konkursowego oraz przesuniEcia terminu rozstrzygnigcia

postgpowania w przypadku koniecznoSci uzupelniania dokument6w przez oferenta.

8. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo uniewaZnienia postgpowania konkursowego w

przypadku, w kt6rym:

a) nie wptyngta Zadna oferta;

b) wplyngla jedna oferta nie podlegaj4ca odrzuceniu z zastrzeheniem okreSlonym

w cz. XI pkt. 6 SWKO;

c) odrzucono wszYstkie ofertY;

d) kwota najkorzystniejszej oferty przewylsza kwotg, kt6r4 Udzielaj4cy

zam6wieni a przeznaczyl na sfinansowanie Swiadczet'r objgtych postgpowaniem

konkursowym;

e) nast4pila istotna zmrana okolicznoSci powoduj4ca, iZ przeprowadzenie

postgpowania nie leZy w interesie Udzielaj4cego zam6wienia czego nie mozna

bylo wczeSniej Przewi dziec.

5. Ostateczne informacje dotycz4ce zawarciaumowy Udzielaj4cy Zamowrenia przekazuje

wybranemu o f'erentowi pocztq e lektroni czn4 lub w formi e pi semnej .

KII. Informacja o sposobie porozumiewania sig z oferentami oraLz przekazywania

oSwiadczeri i dokument6w

L Wszystkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zwi1zane z niniejszym

postEpowaniem Udzielaj4cy Zam6wienia i Oferenci przekazuj4 w formie elektronicznej;

l0



2. TreSd pytafi i odpowiedzi dotycz4ca postgpowania konkursowego umieszczona bgdzie na

stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie rryly"w.szpitalsogha.czeYr.pJ bez

wskazania danych podmiotu kieruj 4cego zapylanie.

3. Korespondencje pisemnie naleZy kierowai na adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

ul. Batalion6w Chlopskich 3/7, 96-500 Sochaczew

4. Osob4 upowaznionq do udzielania informacji w zwiqzku z konkursem jest :

p. Joanna Nawlatyna - Specjalista ds. zam6wieri publicznych te I .4 6 864 95 2l; e-mail:

5. Informacje udzielane s4 od poniedzialku do pi4tku w godzinach 8.00-14,00.

Zalacznikiz

Zil.qcznik nr I do SWKO - Formularz oferty konkursowej

Zalqcznik nr 2 do SWKO - Projekt umowy

Zal1cznlknr 3 do SWKO - Umowa o powierzenie przetwarzaniadanych osobowych

Zatwierdzam
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