DYREKTOR 
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
w STALOWEJ WOLI przy ulicy STASZICA 4
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.).

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansem magnetycznym z opisem badania oraz wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych, w tym robót budowlanych w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego połączonego z dzierżawą tych pomieszczeń.

I. Oferty na formularzu wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie pod adresem SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, w terminie do dnia 12.08.2016 roku, do godziny 11.30, z dopiskiem "Konkurs wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem badania oraz wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych, w tym robót budowlanych w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego połączonego z dzierżawą tych pomieszczeń. Nie otwierać przed dniem 12.08.2016 r. do godziny 12.00".

II. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w dniu: 12.08.2016 r. godz. 12.00 w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, Sala konferencyjna przy Oddziale Ginekologicznym.

III. Do udziału w postępowaniu konkursowym dopuszcza się Oferentów, którzy spełniają następujące warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty), potwierdzone oświadczeniem lub wymaganym dokumentem:
1.	posiadają nadany numer REGON i NIP -  kopie dokumentów potwierdzających
nadanie NIP i REGON, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną;
2.	uprawnieni są do  udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. -aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem;
3.	uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi - aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną;
4.	znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a)	nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
b)	nie zalegają w opłacaniu podatków i opłat, 
na dowód tego załączą do składanej oferty stosowne aktualne - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5.	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu konkursu oraz: 
a)	wykonują usługi z zakresu badań rezonansu magnetycznego na rzecz placówek ochrony zdrowia przez okres trwający co najmniej 3 lata, licząc od daty terminu składania ofert oraz nie została z nimi rozwiązana żadna umowa outsourcingowa z powodu nienależytego wykonywania usług z zakresu diagnostyki obrazowej w zakresie rezonansu magnetycznego – oświadczenie oferenta, potwierdzone co najmniej jednymi referencjami, uzyskanymi przez Oferenta od placówki ochrony zdrowia, dla której oferent wykonywał/wykonuje świadczenia w zakresie badań rezonansem magnetycznym,
b)	posiadają środki i możliwości do wykonywania prac adaptacyjnych, uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego w budynku Udzielającego zamówienie, zgodnie z warunkami konkursu, a także do wykonywania badań rezonansu magnetycznego w ilości i rodzaju określonych  niniejszym  konkursem -  potwierdzone pisemnym oświadczeniem Oferenta;
6.	posiadają, w zakresie diagnostyki obrazowej, dostęp do Portalu Potencjału udostępniony przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie umożliwiający uzupełnianie danych związanych z przedmiotem konkursu - potwierdzą ten dostęp oświadczeniem, bądź przedłożą zobowiązanie do wypełnienia i przesłania do POW NFZ w Rzeszowie wniosku o założenie konta;
7.	 złożą oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia i sukcesywnego przedstawiania polis odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w całym okresie wykonywania świadczeń w wysokości nie niższej niż wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jak też do zawarcia i sukcesywnego przedstawiania dokumentów dodatkowego ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń zagrożonych podejrzeniem o zakażenie lub chorobę zakaźną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu;
8.	zobowiążą się do dzierżawy pomieszczeń o powierzchni ok. 125 m2, urządzeń i instalacji, z przeznaczeniem do wykonywania świadczeń objętych konkursem za cenę czynszu dzierżawnego określonego w ofercie, na warunkach określonych w projekcie umowy dzierżawy (zał. nr 6 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert zwane w dalszej części ogłoszenia – SWKO);
9.	oświadczą, że zaakceptowali warunki określone SWKO oraz dołączone projekty umów i nie wnoszą żadnych uwag do zapisów w nich zawartych - w formie oświadczenia;
10.	złożą wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWKO;
11.	wpłacą kaucję – dowód wpłaty. Kaucja ma być wpłacona najpóźniej do upływu terminu składania ofert, z tym że termin ten jest terminem uznania rachunku Udzielającego Zamówienie.

IV. Kryteria oceny ofert:
Wybierając najkorzystniejszą ofertę komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
a) Najniższa wartość brutto świadczeń zdrowotnych  -  waga 85 %
b) Najwyższa cena brutto czynszu dzierżawnego pomieszczeń za 1 miesiąc - waga 15%
(nie mniej niż 20 zł netto za 1m2)

V. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
1. W sprawach dot. świadczeń medycznych- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Andrzej Komsa –tel. 15 84 33 205
2. W sprawach dot. prac adaptacyjnych, dzierżawy pomieszczeń i w sprawach formalnych
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych – Antoni Bochnak tel. 15 84 33 210

VI. Informacja o możliwości składania protestów, odwołań i skarg
1.	W toku postępowania konkursowego przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. W takim wypadku:
a.	 do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone,
b.	 skargę rozpatruje Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni od daty jej złożenia,
c.	 o wniesieniu  i  rozstrzygnięciu skargi  Komisja  Konkursowa w formie  pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Dyrektora Szpitala
2.	Na rozstrzygnięcie konkursu Oferent może wnieść umotywowany protest do Dyrektora Szpitala:
a.	protest Oferent może wnieść w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku, 
b.	wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy,
c.	po wniesieniu protestu Dyrektor Szpitala, aż do jego rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy,
d.	Dyrektor Szpitala rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia,
e.	o wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu, Dyrektor Szpitala, niezwłocznie informuje, w formie pisemnej pozostałych oferentów,
f.	w przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienie powtarza konkurs ofert,
3.   Konkurs   umarza  się,  jeżeli   postępowanie   konkursowe  w   powiązaniu   z   dzierżawą pomieszczeń nie zostanie zakończone wybraniem właściwej oferty.

VII. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.


Stalowa Wola, dnia 1 lipca 2016 r.


