
      

 

  Załącznik do zarządzenia nr 21/2021 z dnia 16.12.2021 r. 

 

Warunki szczegółowe przeprowadzania  konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia 

zdrowotne przez  techników radiologii w gabinecie rtg. w SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie 

 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  technika  radiologii    w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Kod CPV: 851210000-3 – Usługi medyczne 

3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą oraz art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 

152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych , Prawo atomowe ( Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 276 z póź. 

zm. ) 
4. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  techników radiologii w  ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, w gabinecie  radiologii w ramach gotowości w przypadku 

nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, finansowane przez 

Gminę Miasta Sopot w oparciu o umowę zawartą z Udzielającym zamówienia 

 

5 . Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem  konkursu  wynosi:  

     a) dla gabinetu radiologii  - 46 godz. 30 min. tygodniowo,  

       Szczegółowy czas udzielania świadczeń zdrowotnych ustalą strony w umowie o udzielanie 

     świadczeń zdrowotnych. 

6. Maksymalna stawka należności za 1 godzinę świadczenia usług akceptowana przez Udzielającego  

     zamówienie: 

a)  dla technika elektroradiologii -  45,00 zł. /godz. 

b) dla technika elektroradiologii prowadzącym bezpośredni nadzór nad Programem Zapewnienia 

Jakości  - 65,00 zł./godz. 

c) dla technika elektroradiologii z uprawnieniami Inspektora Ochrony Radiologicznej Typu R- 65,00 

zł./godz. 

  

7. Oferta (formularz ofertowy stanowiący załącznik  do szczegółowych warunków konkursu ofert) 

       przedstawiona przez oferenta winna zawierać:    

      -  proponowaną kwotę należności za jedną godzinę udzielania świadczeń oraz deklarowaną  

         liczbę godzin pracy w wymiarze miesięcznym, 

     - oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz warunkami konkursu, 

oraz poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta przez notariusza lub Dział Kadr 

Udzielającego zamówienia kserokopie : 

a) dyplomu ukończenia studiów medycznych, 

b) zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

c) zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej ( CEIDG ), 

d) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania  pracy na danym stanowisku przeprowadzone przez lekarza profilaktyka 

e) aktualnego orzeczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-

epidemiologicznych, 

f) aktualnego szkolenia z zakresu BHP, 

g) kserokopia aktualnej polisy OC potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie wymaganym przepisami w tym zakresie lub 

oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia OC na okres obowiązywania umowy,  

                  polisę należy dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania 

                  świadczeń,  
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    8. W przypadku przyjęcia oferty umowa z Udzielającym zamówienia zawarta będzie  

                                        od 01.01.2022 r. do dnia 31-12-2022 r. 

    9.  Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie przez oferenta kopii polisy ubezpieczeniowej 

   10. Udzielający zamówienia zobowiązuje się nieodpłatnie do : 

            - zapewnienia gabinetu RTG oraz aparatury,      

   - udostępnienia pomieszczeń socjalnych w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na  

     czas   pełnienia świadczeń,   

   11. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte w umowie pomiędzy 

      Udzielającym zamówienia, a Przyjmującym zamówienie. 

  12. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta  w Sopocie: 

wwwsopot.pl .,na stronie internetowej pogotowia ratunkowego http://www.msprsopot.pl/ na  tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Sopotu,   

 

  13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert oferentów, którzy otrzymali negatywną ocenę 

     jakości usług za pracę wykonywaną w SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie 

     lub umowa w w/w zakładzie została rozwiązana za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia przez 

     Pracodawcę/Udzielającego zamówienia.  Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucenia ofert  

    zawierających nieprawdziwe   informacje. 

 

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi 

kryteriami: 

 

Lp.  Wybrane kryteria oceny merytorycznej 

„Konkurs ofert – technik radiologii  ” 

Wartość 

punktów 

1. Ocena ciągłości i jakości usług medycznych świadczonych przez technika elektroradiologii w 

gabinecie rtg.  w SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie 

w okresie od 01.10.2021r. do 10-12 -2021r.    

 (0-40 pkt) tj. ocena: 

a.  stosunku do pacjenta (0-15pkt.) 

• bez uzasadnionych skarg pacjentów – 15 pkt. 

• jedna uzasadniona skarga pacjenta – 10 pkt. 

• jedna skarga pacjenta ze szkodą dla MSPR z Przychodnią Sopot –  0 pkt. 

b.  prowadzenia dokumentacji (0-10 pkt.) 

• prawidłowo prowadzona dokumentacja – 10 pkt. 

• brak wymaganych zapisów w dokumentacji  – 0 pkt., 

c.  współpraca z personelem lekarskim, pielęgniarskim  i administracyjnym  (0-15 pkt.) 

• bez uzasadnionych skarg ze strony współpracowników  i pracowników administracji   

 – 15 pkt. 

• jedna uzasadniona skarga ze strony współpracowników  i administracji  – 10 pkt. 

• dwie uzasadnione skargi ze strony współpracowników  i administracji – 0 pkt. 

do 40 pkt 

2. Kwalifikacje technika elektroradiologii   : 

  a. technik radiologii z uprawnieniami ochrony radiologicznej pacjenta – 10 pkt. 

  b. technik elektroradiologii   z uprawnieniami do prowadzenia Programu Zapewnienia 

     Jakości w Radiologii – 25 pkt. 

  c. technik elektroradilogii z uprawnieniami Inspektora Ochrony Radiologicznej  Typu R  

      – 25 pkt. 

do 60 pkt 

Maksymalna ilość punków do zdobycia to 100 pkt. 

17.Ilość umów do zakontraktowania w Gabinecie RTG - 4 

http://www.msprsopot.pl/
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18.W przypadku większej liczby ofert, które uzyskają równą wartość punktów, Udzielający zamówienia 

wybierze oferty, które uzyskały największą ilość punktów za poszczególne kryteria w następującej 

kolejności: 

1. cena,  

2.    kwalifikacje,  

3.    dostępność , 

 

19.W przypadku natomiast, gdyby w wyniku uszeregowania ofert zgodnie powyższymi kryteriami nie 

pozwoliło na wybór ofert, Udzielający zamówienia wybierze oferty Oferentów, którzy w dniu ogłoszenia 

konkursu wykonywali świadczenia na podstawie umowy-cywilno prawnej zawartej z Udzielającym 

Zamówienie. 

20.Po zakończeniu postępowania konkursowego, złożone oferty wraz z wszelkimi załączonymi 

dokumentami nie podlegają zwrotowi. 

 

 

 


