Zadania nr 1 SWKO
Materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert w zakresie:
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu
magnetycznego”.
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
rezonansu magnetycznego, a w szczególności:
1) przyjmowanie pacjentów w celu przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego;
2) przeprowadzanie badań rezonansu magnetycznego zgodnie ze zleceniem Udzielającego
zamówienie;
3) przygotowanie opisu badania;
4) wydanie opis badania przedstawicielowi/pracownikowi Udzielającego zamówienie;
5) udzielanie świadczeń zdrowotnych w terminach określonych w pkt 2 i projekcie umowy.

2. Dostępność.
1. Zapewniana przez Przyjmującego zamówienie dostępność świadczeń zdrowotnych (wykonywania
świadczeń zdrowotnych):
1)

minimum w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy;

2)

minimum w godzinach 8:30-14:30.

2. Udzielający zamówienia:
1)

zgłasza pacjentów hospitalizowanych w trybie „zwykłym” na maksymalnie 2 dni roboczych
przed terminem badania;

2)

zgłasza pacjentów hospitalizowanych w trybie „CITO” na maksymalnie 24 godziny przed
terminem badania;

3)

zgłasza pacjentów z kartą DILO” na maksymalnie 3 dni robocze przed terminem badania;

3. Przyjmujący zamówienie wykona opis i będzie gotowy do jego wydania:
4)

w przypadku badania określonego w § 3 ust. 1 w terminie 2 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia badania;

5)

w przypadku badania określonego w § 3 ust. 2 w dniu badania lub po ustaleniu
z Udzielającym zamówienie w dniu następnym;

6)

w przypadku badania określonego w § 3 ust. 5 w terminie 3 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia badania.
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3. Jakość, w tym posiadane przez oferenta kwalifikacje i doświadczenie.
Wymagane kwalifikacje oferenta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem
zamówienia:
1)

doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu
magnetycznego, :

2)

dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu badań
rezonansu magnetycznego;

3)

dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w opisywaniu badań rezonansu
magnetycznego.

4. Cena.
Oferta musi zawierać określenie:

1) cen jednostkowych za każde wskazane przez Udzielającego zamówienie badanie
określone w załączniku nr 1 do formularza ofertowego – formularz cenowy;
2) ceny oferty zgodnie z formularzem cenowym (suma wartości : ilość badań x ceny
jednostkowe – odpowiednio dla każdego badania), formularz cenowy określa sposób
wyliczenia ceny.
Cena oferty będzie jednocześnie wartością maksymalną umowy.

5. Ocena ofert.
Komisja Konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena - Ranga = 100%
Wartość punktowa kryterium wyliczana będzie wg wzoru:
Wartość punktowa oferty: C min/C oferty x 100
C min - cena minimalna w PLN (najtańszej oferty)
C oferty - cena oferowana w PLN (cena badanej oferty)
6. Pozostałe informacje.
Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązujące oraz akty wewnętrzne Narodowego Funduszu Zdrowia ustalające warunki
wymagane od świadczeniodawców , w szczególności:
1) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.);
2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie
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świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2021, poz. 290,
z późn.zm.);
3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 08 września 2015

r.

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 320, z późn. zm.);
4) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tj. Dz.U.
z 2016, poz. 357, z późn.zm.);
5) ZARZĄDZENIE Nr 56/2021/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
6) pozostałe, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych
zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów, w tym dotyczące leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej.
Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń zdrowotnych określa także umowa
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawarta
przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wszelkie wymagania dotyczące Udzielającego zamówienia określone w ww.
przepisach i dokumentach odnoszą się odpowiednio do Przyjmującego zamówienie.
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