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Zarząd Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,  

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa ogłasza: 

 

 

konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

wykonywania opisów badań rentgenowskich i tomografii komputerowej 

drogą teleradiologii dla Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o. 

 

 

Numer sprawy: ZP-KO-01/2021 

 

 

 

 

Podstawa Prawna:  

Art. 26 ust.3, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295) 

oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art.148 ust. 1, art.149, art. 150, art. 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152, 

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

ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398)  
 

 

 

 

Zatwierdził w dniu 18/02/2021 r 

Zarząd Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o. 
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UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE: 

SZPITAL CZERNIAKOWSKI SP. Z O. O. 

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa 

Tel. /22/318-63-59 ;  Fax /22/ 318-63-41 

Adres internetowy: www.szpitalczerniakowski.waw.pl  

NIP: 521-293-24-55; REGON: 011-026-815 

1. Przedmiot konkursu: 

Wykonywanie opisów badań rentgenowskich i tomografii komputerowej drogą teleradiologii 

dla Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 

2. Okres na jaki zostaną zawarte umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych: 

Umowa o świadczeniu usług medycznych stanowiąca przedmiot konkursu zostanie zawarta na okres 

12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 

3. Miejsce składania i otwarcia ofert: 

- Oferty należy składać do dnia 08.03.2021 do godz: 11.00 pisemnie w siedzibie Udzielającego 

zamówienie -  budynku Administracji Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o. w Kancelarii - pok. 106  

lub w wersji elektronicznej na adres: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl , z zastrzeżeniem iż oferta 

musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

    - Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert – 08.03. 2021 r. o godz. 1130  

     w siedzibie Udzielającego zamówienie, budynek Administracji, pok. nr 117 na parterze. 

4. Termin związania ofertą: 

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oferentom udostępnia się: 

 Szczegółowe warunki konkursu ofert, zwane dalej w postępowaniu konkursowym „SWKO”, 

w tym: Formularz oferty oraz Projekt umowy. 

Powyższa dokumentacja udostępniona zostanie na stronie internetowej Udzielającego zamówienie: 

www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-publiczne w zakładce Konkursy. 

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż w terminie 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. Wyniki zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia 

oraz na jego stronie internetowej. 

7. Ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych należy sporządzić na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik do SWKO.  

8. Zarząd Szpitala zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany terminów zawartych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie, w tym przedłużenia terminu 

składania ofert, 

2) zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego, 

3) wyłącznej interpretacji zapisów Ogłoszenia konkursowego, w tym jego załączników;  

4) wyjaśniania treści Ogłoszenia konkursowego w odpowiedzi na pytania Oferentów, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Udzielającego 

zamówienie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert.  

5) odwołania Konkursu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie;  

6) zamknięcia Konkursu bez dokonania wyboru oferty;  
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7) w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Udzielający zamówienie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych 

ważnych ofert;  

8) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów na każdym etapie postępowania;  

9) nieudzielenia zamówienia Oferentowi, którego oferta nie spełnia wymagań określonych  

w Ogłoszeniu konkursowym,  

10) poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty z wymaganiami Udzielającego zamówienie, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając 

o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia innej omyłki 

polegającej na niezgodności z wymaganiami Udzielającego zamówienie, niepowodującej 

istotnych zmian w treści oferty, oferta Oferenta podlega odrzuceniu, jeżeli Oferent nie wyrazi 

zgody na poprawienie oferty w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia 

o poprawieniu;  

11) wyboru oferty i przekazania informacji o wyborze oferty, które nie stanowią przyjęcia oferty 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznaczają zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy 

Udzielającym zamówienie, a Oferentem;  

12) niezwłocznego, po zakończeniu postępowania, zawiadomienia wszystkich Oferentów, którzy 

złożyli ofertę, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru 

żadnej ze złożonych ofert;  

13) zawarcia umowy z wybranym Oferentem, zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym Załącznik 

do Ogłoszenia konkursowego. 

 

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o działalności leczniczej  przysługuje prawo składania 

protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w  art. 153 i 154 ust. 1 i 2 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

                                                                                                

W załączeniu: 

 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO). 

 


