
 

 

 

Sygnatura sprawy: BSU/23/2022 
 

Warszawa, dnia 14.06.2022 r. 

 
 

Wg rozdzielnika  
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
   

Zapraszamy do udziału w procedurze zapytania ofertowego, którego przedmiotem  

są świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania scyntygrafii kości w ramach programu 

lekowego, sygnatura sprawy: BSU/22/2022. 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące procedury (zapytania ofertowego):  

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) przedstawiony jest w załączniku nr 1  
do Zaproszenia. 
 

II. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia. 
 
III. Wykonawca składa ofertę na własny koszt. 

 
IV. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2022-31.12.2023 r. 
 
V. Kryterium oceny ofert: 100 % cena (za najlepszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia 

wymagania Szpitala i zawiera najniższą cenę). 
 
VI. Zawartość oferty (dokumenty, oświadczenia i formularze wymagane do złożenia): 

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do Zaproszenia. 

2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do realizacji 
zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia. 
 

VII. Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Małgorzata Ziółek  – tel. (22) 51 52 743, e - mail: 
mziolek@grochowski.waw.pl.   
 

VIII. Oceniane będą oferty spełniające poniższe warunki: 
1. Wykonawca, który złożył ofertę nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek 

określonych w pkt IX Zaproszenia, 
2. Wykonawca/Oferent/Przyjmujący Zamówienie spełnia warunki określone w pkt X 

Zaproszenia, 
3. Oferta złożona została na formularzu ofertowym, 
4. Oferta spełnia wymagania określone w OPZ i projekcie umowy. 



                                   
 
   

 

 
IX. Przesłanki wykluczenia z procedury: 

1. Wykluczeniu z procedury podlega: 
1) Wykonawca/Oferent/Przyjmujący Zamówienie w stosunku do którego zastosowanie 

mają przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 
835 z późn. zm.),  

2) Wykonawca/Oferent/Przyjmujący Zamówienie w stosunku do którego zastosowanie 
mają przesłanki zakazu udzielenia zamówienia określone w art. 5 k rozporządzenia 
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku  
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111  
z 8.4.2022, str. 1, 

2. Wstępna ocena braku podstaw wykluczenia odbywa się na podstawie oświadczeń, 
stanowiących część formularza ofertowego. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 
wymagane będzie złożenie, na wezwanie Szpitala, dokumentów, oświadczeń i informacji 
określonych w pkt XI.  

3. Wykluczenie Wykonawcy/Oferenta/Przyjmującego Zamówienie jest równoznaczne  
z odrzuceniem jego oferty.  
 

X. Warunki udziału w procedurze: 
1. Wykonawca/Oferent/Przyjmujący Zamówienie musi spełniać następujące warunki: 

1) posiada uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem 
zamówienia, 

2) posiada personel w liczbie min. 3 osób, który będzie brał udział w udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych,  

3) posiada doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem 
zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) 
wykonywał świadczenia zdrowotne zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia dla 
min. 3 podmiotów leczniczych ,  

4) posiada niezbędny sprzęt do realizacji świadczeń zdrowotnych, tj. posiada min. 2 
gammakamery , 

2. Wstępna ocena spełnienia warunków wskazanych w ust. 1 odbywa się na podstawie 
oświadczeń, stanowiących część formularza ofertowego. Na potwierdzenie spełnienia 
warunków wskazanych w ust. 1 wymagane będzie złożenie, na wezwanie Szpitala, 
dokumentów, oświadczeń i informacji określonych w pkt XI. 

3. Brak spełnienia przynajmniej jednego z warunków określonych w ust. 1 będzie oznaczał 
wykluczenie Wykonawcy/Oferenta/Przyjmującego Zamówienie. 

4. Wykluczenie Wykonawcy/Oferenta/Przyjmującego Zamówienie jest równoznaczne  
z odrzuceniem jego oferty. 
 

XI. Dokumenty, oświadczenia i informacje składane na wezwanie Szpitala. 
1. Do złożenia dokumentów, oświadczeń i informacji, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia Wykonawcy/Oferenta/Przyjmującego Zamówienie i potwierdzających 
spełnienie, przez Wykonawcę/Oferenta/Przyjmującego Zamówienie, warunków 
określonych w pkt X ust. 1, wezwany zostanie wyłącznie 
Wykonawca/Oferent/Przyjmujący Zamówienie, którego oferta uzyska największą liczbę 
punktów.  



                                   
 
   

 

2. Szpital będzie wymagał złożenia następujących dokumentów, oświadczeń i informacji: 
1) Pozwolenie Polskiej Agencji Atomistycznej na podawanie odpowiednich źródeł 

promieniotwórczych, 
2) Dokumenty potwierdzające doświadczenie w min. 3 podmiotach leczniczych, 
3) Kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o dostarczeniu kopii polisy 

ubezpieczeniowej w dniu podpisania umowy. 
3. Szpital wzywając do złożenia dokumentów, oświadczeń i informacji, określonych w ust. 

2, wyznaczy termin ich złożenia (nie krótszy niż 3 dni robocze). Jednocześnie Szpital 
określi w jakiej formie, w jaki sposób i/lub w jakim miejscu należy złożyć dokumenty, 
oświadczenia i informacje, określone w ust. 2. 

4. Dokumenty, określone w ust. 2, należy złożyć w formie oryginał lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem. 

5. Oświadczenia , informacje, określone w ust. 2, należy złożyć w formie oryginału.  
6. W przypadku braku złożenia dokumentów, oświadczeń i informacji, określonych w ust. 2, 

w wyznaczonym przez Szpital terminie Szpital jednokrotnie dokona wezwania do 
uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i informacji, określonych w ust. 2. 

7. W przypadku braku złożenia dokumentów, oświadczeń i informacji, określonych w ust. 2, 
po wezwaniach, o których mowa w ust. 3 i 6, oferta zostanie odrzucona, a procedurę 
wezwania do złożenia dokumentów, oświadczeń i informacji, określonych w ust. 2, 
zastosuje się do następnego w kolejności (wg punktów) 
Wykonawcę/Oferenta/Przyjmującego Zamówienie. 

8. Szpital upoważniony jest do żądania od wszystkich lub wybranych 
Wykonawców/Oferentów/Przyjmujących Zamówienie wyjaśnień w zakresie oferty, 
załączników do oferty i dokumentów, oświadczeń i informacji, określonych w ust. 2. 
 

XII. Wszelkie pytania dotyczące procedury (OPZ, projekt umowy, formularz, sposób prowadzenia 
zapytania) prosimy przesyłać na adres e-mail: mziolek@grochowski.waw.pl. Wiążące dla 
Szpitala i Wykonawców/Oferentów/Przyjmujących Zamówienie są jedynie wyjaśnienia 
zamieszczone na stronie internetowej Szpitala (w miejscu gdzie zamieszczono Zaproszenie) 
i/lub przesłane drogą elektroniczną (z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania 
Szpitala). 
 

XIII. Termin, sposób i miejsce składania ofert. 
Oferty podpisane przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy, można 
przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: mziolek@grochowski.waw.pl do dnia 
21.06.2022 r. do godz. 09:00. Zamawiający dopuszcza skan oferty (sporządzonej w formie 
papierowej i podpisanej) lub dokument podpisany elektronicznie (podpisem elektronicznym, 
w tym także podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Oferta może również zostać 
złożona w wersji papierowej w Sekretariacie Zarządu Szpitala – w terminie określonym 
powyżej w zdaniu pierwszym.  
 

XIV. Termin i miejsce otwarcia (odczytania) ofert. 
Oferty zostaną otwarte / odczytane w dniu 21.06.2022 r. o godzinie 09:30. Otwarcie ofert 
przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego – ul. Grenadierów 51/59, 04-073 
Warszawa, Pawilon nr VII, II piętro, pok. 204. Otwarcie jest jawne.  
 

XV. W przypadku wątpliwości, pytań lub niejasności Szpital ma prawo zwrócić się do 
Wykonawców/Oferentów/Przyjmujących Zamówienie o złożenie wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia i realizacją umowy. Brak 



                                   
 
   

 

złożenia wyjaśnień, informacji lub dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty. Jeżeli 
złożone wyjaśnienia, informacje lub dokumenty potwierdzą wątpliwości Zamawiającego co 
do złożonej oferty, to ofert może zostać odrzucona.  
 

XVI. Szpital ma prawo wezwać Wykonawców/Oferentów/Przyjmujących Zamówienie do 
uzupełnienia informacji, dokumentów lub formularzy.  
 

XVII. Szpital ma prawo do unieważnienia (zakończenia, zamknięcia) procedury na każdym etapie jej 
przeprowadzenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. 
 

XVIII. Złożone oferty są jawne i będą dostępne, na wniosek. 

 

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:  
1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia; 
2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz ofertowy; 
3. Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych 

do realizacji zamówienia 
4. Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Projekt umowy; 
5. Załącznik nr 5 do Zaproszenia – Klauzula informacyjna. 

 
 
 
 

                                                                                                                                      ZATWIERDZIŁA 
BEATA JAGIELSKA – PREZES ZARZĄDU 

 


