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Parczew, 27.06.2014 r.

SPZOZ I MO 0716/44/14
                                                       

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
wykonywania opisów badań tomografii komputerowej, cyfrowej radiografii pośredniej oraz konsultacji
wyników  badań  obrazowych  w  sytuacjach  trudnych  diagnostycznie  lub  wymagających  złożonej
interpretacji  w  oparciu  o  dane  uzyskane  drogą  teletransmisji  dla  pacjentów  Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Parczewie
 

Z uwagi na omyłki  pisarskie oraz zachowanie spójności w MI Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki  Zdrowotnej  w  Parczewie  zawiadamia  Oferentów,  iż  dokonano  poniższych  zmian  w
MATERIAŁACH  INFORMACYJNYCH  I  SZCZEGÓŁOWYCH  WARUNKACH  (Skrót  MI)
KONKURSU OFERT, tj.

1. Zmieniono brzmienie pkt. II, ust. 2, ppkt. 5) MI na:
„5) Udzielający zamówienia wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przez nie mniej niż 4
lekarzy medycyny legitymujących się minimum 2-letnim doświadczeniem w wykonywaniu i opisywaniu
badań  tomografii  komputerowej  oraz  cyfrowej  radiologii  pośredniej,  w  tym  co  najmniej  2  lekarzy
medycyny posiadających II stopień specjalizacji w zakresie radiologii lub tytuł specjalisty. Dodatkowo
Zleceniobiorca  musi  wykazać,  iż  dysponuje  co  najmniej  2  lekarzami  medycyny  z  tytułem  doktora
habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki obrazowej, celem sprawowania
nadzoru merytorycznego nad realizacją Umowy.”

2. Zmieniono zapis  pkt. V MI na: 
„Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena – 100 pkt.

Kryterium to będzie rozpatrywane wg poniższego wzoru:

100 x Cn/Co

Co – cena rozpatrywanej oferty
Cn – najniższa cena zaoferowana w konkursie”

3. Zmieniono brzmienie par. 5, ust. 1 Załącznika nr 3 do MI (projekt umowy) na:
„1.  Zleceniobiorca  oświadcza,  iż  opisy  badań  będą  wykonywane  przez  osoby  legitymujące  się
wymaganymi  w  postępowaniu  konkursowym  kwalifikacjami  oraz  wiedzą  fachową  niezbędną  do
rzetelnego  wykonywania  niniejszej  umowy  -  wykaz  lekarzy  dokonujących  opisów  badań  na  dzień
zawarcia  umowy  stanowi  załącznik  nr  4  do  oferty  Przyjmującego  zamówienie.  Lista  specjalistów
wykonujących opisy i konsultacje może ulec zmianie, z tym osoby wykonujące przedmiot zamówienia
muszą spełniać wymagania Udzielającego zamówienia określone w MI. Zleceniobiorca zobowiązuje się
niezwłocznie  dostarczyć  aktualną  listę  personelu  każdorazowo  po  dokonanej  zmianie.  Przyjmujący
zamówienie  zapewni  wykonywanie  świadczeń  zdrowotnych  objętych  przedmiotem umowy przez  nie
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mniej niż 4 lekarzy medycyny legitymujących się minimum 2-letnim doświadczeniem w wykonywaniu i
opisywaniu badań tomografii komputerowej oraz cyfrowej radiologii pośredniej, w tym co najmniej 2
lekarzy  medycyny  posiadających  II  stopień  specjalizacji  w  zakresie  radiologii  lub  tytuł  specjalisty.
Dodatkowo Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje co najmniej 2 lekarzami medycyny z tytułem doktora
habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki obrazowej, celem sprawowania
nadzoru merytorycznego nad realizacją Umowy.”

Janusz Hordejuk
Dyrektor SP ZOZ w Parczewie

Załącznik:
1.  MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (Skrót MI)  KONKURSU OFERT
o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów 
badań tomografii komputerowej, cyfrowej radiografii pośredniej oraz konsultacji wyników badań 
obrazowych w sytuacjach trudnych diagnostycznie lub wymagających złożonej interpretacji w oparciu o 
dane uzyskane drogą teletransmisji dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  w Parczewie po zmianach.
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