ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWKO

Materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert w zakresie:
„Wykonywanie badań histopatologicznych materiałów tkankowych,
cytologicznych (płynów z jam ciała i z materiału z biopsji cienkoigłowych
oraz w zależności od potrzeb badań histologicznych,
immunohistologicznych) z transportem”.
1.

Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne obejmujące: wykonywanie badań
histopatologicznych materiałów tkankowych, cytologicznych (płynów z jam ciała i z materiału
z biopsji cienkoigłowych oraz w zależności od potrzeb badań histologicznych,
immunohistologicznych) z transportem.

2.

Dostępność.
Zapewniana przez Przyjmującego zamówienie dostępność świadczeń zdrowotnych
(wykonywania świadczeń zdrowotnych):
1) Odbiór i transport materiałów na własny koszt Przyjmującego zamówienie z siedziby
Udzielającego zamówienie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (dni i godzin).
2) opracowanie materiałów tkankowych: przygotowanie bloczków parafinowych oraz
preparatów mikroskopowych zgodnie z przyjętymi w patomorfologii procedurami;
3) zapewni stałość cen w okresie obowiązywania umowy;
4) ocena mikroskopowa preparatów przeprowadzana przez specjalistę patomorfologa,
w przypadku rozpoznań chorób nowotworowych ocena przeprowadzona przez dwóch
specjalistów patomorfologów, na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa Patologów
i Krajowego Nadzoru ds. Patomorfologii,
5) zapewni dostęp do udzielanych świadczeń przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku
do piątku);
6) zapewnienie świadczenia usług przez wykwalifikowane osoby tj. minimum 3 lekarzy
histopatologów, w tym dwóch specjalistów z II stopniem specjalizacji oraz minimum
2 cytodiagnostów;
7) zapewni wykonanie i dostarczenie wyników badań (części 1-3) do 10 dni roboczych
(terminy liczone są od dnia odebrania materiału badawczego); a dla badań (części nr 4 ) do
15 dni roboczych (terminy liczone są od dnia odebrania materiału badawczego);
8) zapewni w przypadku badań wykonywanych w trybie śródoperacyjnym INTRA wynik
badania w czasie nie dłuższym niż 60 minut, od przywiezienia preparatu do laboratorium.
(telefoniczne wydanie wyniku),
9) Przyjmujący Zamówienie zapewni prawidłową komunikację telefoniczną i elektroniczną
pomiędzy Udzielającym Zamówienia, a pracownikami Przyjmującego Zamówienie
wykonującymi opis badań;
10) zapewni druki skierowań i pojemniki jednorazowe na materiał tkankowy o zróżnicowanej
wielkości dostosowanej do rodzaju materiału w ilościach zgodnych z potrzebami;
11) wyniki w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza
(lekarzy) z możliwością wydruku z systemu informatycznego i archiwizacji cyfrowej.
12) Prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentacji medycznej na własny koszt, w tym
skierowań na badania, wykonanych bloczków parafinowych i preparatów oraz elektronicznej
archiwizacji wyników badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13) Oferent zutylizuje na własny koszt materiały tkankowe/płyny oraz jednorazowe opakowania
jednostkowe na materiał tkankowy po wykonaniu bloczków parafinowych i preparatów.
14) W razie niemożliwości świadczenia usług Przyjmujący zamówienie zawiadomi
Udzielającego zamówienie osobiście lub drogą e-mail: mjaniuk@grochowski.waw.pl. oraz
dkaczorowski@grochowski.waw.pl.
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3.

Jakość, w tym posiadane przez Przyjmującego zamówienie, kwalifikacje i doświadczenie.
Wymagane kwalifikacje Przyjmującego zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
objętych przedmiotem zamówienia:
1) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych
przedmiotem konkursu zgodnie z obowiązującymi wymogami;
2) dysponuje aparaturą i sprzętem medycznym oraz środkami łączności niezbędnymi

dla prowadzenia działalności w zakresie udzielania świadczeń;
3)

w związku z koniecznością zapewnienia kompleksowości, dostępności i najwyższej jakości
realizacji świadczeń będących przedmiotem konkursu ofert Oferent jest zobowiązany do:
a) realizacji przedmiotu zamówienia przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną
patomorfolodzy, patomorfolodzy z IIo specjalizacji, diagności laboratoryjni,
b) używania wyposażenia, aparatury medycznej oraz materiałów gwarantujących
świadczenia medyczne zgodnie z obowiązującymi standardami,
c) realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi certyfikatami i licencjami
4) Realizacja świadczeń w pomieszczeniach spełniających wymogi sanitarne i przeciwpożarowe.
4.

Cena.
Oferta musi zawierać określenie:
1) cena jednostkowa za wskazane przez Udzielającego zamówienie badanie określone
w załączniku nr 1 do formularza cenowego;
2) ceny oferty zgodnie z formularzem cenowym (suma wartości : ilość badań x ceny
jednostkowe), 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.

Wymagane dokumenty
1) kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o dostarczeniu kopii polisy
ubezpieczeniowej ;
2) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
3) kserokopia prawa wykonywania zawodu,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie dyplomów specjalizacji, stopnie i tytuły naukowe,
6) kserokopia Licencji Komisji Polskiego Towarzystwa Patologów ds. Licencjonowania
Zakładów/Pracowni Patomorfologii Certyfikat Jakości wykonywanych badań
histopatologicznych,
7) kserokopia wpisu do rejestru w KIDL w dziale laboratoria,
8) Certyfikaty Jakości ISO;
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7.

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 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.);
3) 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;
4) 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.

Zarząd Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała
Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie:
Prezes Zarządu - dr hab. n. med. Beata Jagielska
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