
 
Projekt nr RPLD.10.03.03-10-C002/19 pn. „Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego”  współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 
2014-2020 

 
 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w zawodzie pielęgniarki na rzecz uczestników programu  

„Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego”  

wykonywanych w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Szpital św. Ducha.  

 

I. Uwagi wstępne 

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o Działalności Leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm.) oraz odpowiednio przepisy ustawy z dnia  

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie Udzielającemu Zamówienia oferty. 

3. Przyjmujący zamówienie winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w „Szczegółowych 

Warunkach Konkursu Ofert” w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty. 

4. Przyjmujący zamówienie ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym oraz zawierać wszelkie wymagane 

dokumenty i oświadczenia. 

6. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności w miejscu i czasie określonym  

w ogłoszeniu. 

7. Konkurs ofert jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki konkursu. 

 

II.  Przedmiot konkursu   

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie 

wykonywania badań kolonoskopowych w znieczuleniu. 

Liczba pacjentów przez cały okres trwania projektu: 1000 osób  (przewiduje się przebadanie w 2020 r. – 360 

osób, w 2021 roku – 500 osób, w 2022 roku - 140 osób)  

Program zakłada realizację badań kolonoskopowych wyłącznie w systemie oportunistycznym, który polega na 

wykonaniu pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauchina. 

Kolonoskopia przesiewowa obejmuje pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o 

charakter nowotworowy i usunięcie do 10 polipów do 10 mm każdy. Wszystkie wycinki i usunięte polipy 

poddane będą badaniu histopatologicznemu. Opisy histopatologiczne trafią do bazy danych programu (SI-PBP) 

i są wydawane wraz z dalszymi zaleceniami dotyczącymi leczenia lub nadzoru w przyszłości. Jeśli wykryte 

polipy są wielkości 10 mm lub większe lub ich liczba jest duża (powyżej 10), to osoby z badań przesiewowych 

stają się pacjentami i leczone są w ramach finansowania z NFZ. Po zabiegu osoby poddane kolonoskopii 

przesiewowej od razu otrzymują wynik badania. 

Świadczenia będą realizowane minimum 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych - do godziny 20.00 

oraz w co najmniej 1 sobotę w miesiącu. Program przewiduje realizację działań służących wykonywaniu 
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badań kolonoskopowych podczas okresowych badań lekarskich pracowników które będą kierowane do biura 

projektu w celu wypełnienia ankiety zgłoszeniowej. Badania kolonoskopowe będą prowadzone w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w gabinecie 

kolonoskopii, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka.  

SP ZOZ obowiązują wytyczne nadzoru kolonoskopowego po polipektomii opublikowane w wytycznych 

Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego. Wszystkie świadczenia zdrowotne będą 

realizowane zgodnie z prawami pacjenta. 

Badanie kolonoskopowe musi być przeprowadzone w znieczuleniu /sedacji. Za badanie w znieczuleniu/ sedacji 

uznaje się badanie, w trakcie którego podawane są leki mające na celu zmniejszyć dyskomfort pacjenta 

związany z kolonoskopią ( co najmniej jeden lek sedaktywny i co najmniej jeden lek przeciwbólowy), a pacjent 

jest monitorowany przez dodatkową, przeszkoloną osobę (anestezjolog lub dodatkowy przeszkolony lekarz lub 

pielęgniarka po odbyciu dodatkowego kursu z anestezjologii) z udziałem dodatkowego sprzętu monitorującego 

(co najmniej pulsoksymetr z funkcją monitorowania tętna i sfingomanometr).  

SP ZOZ zabezpiecza dostęp do leków do znieczulenia oraz udostępnia sprzęt monitorujący.  

 

III. Termin związania ofertą oraz czas wykonania umowy   

1. Przyjmujący zamówienie będzie związany ofertą w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu do składania 

ofert. 

2. Umowa na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem zostanie zawarta  

od dnia 01 października 2020r. do 31 maja 2022 r.  

 

IV.  Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Przyjmujący zamówienie składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych 

Warunkach Konkursu Ofert. 

2. Przyjmujący zamówienie ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

3. Oferta powinna zawierać wszelkie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów,  

a w przypadku oferty składanej przez Przyjmującego zamówienie, współpracującego z Udzielającym 

Zamówienia, zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania przez Udzielającego Zamówienia 

wymaganych dokumentów oraz załączniki wymagane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,  

z wyłączeniem pojęć medycznych. 

5. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub załącznika w złożonej ofercie spowoduje jej 

odrzucenie. 

6. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje Przyjmujący zamówienie.  

7. Przyjmujący zamówienie może wycofać złożoną ofertę powiadamiając pisemnie Udzielającego 

Zamówienia przed  upływem terminu składania ofert. 

  

V. Oferta  

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym Udzielającego Zamówienia, zgodnie z dostępnym 

wzorem. 

2. Ponadto do ofert należy dołączyć: 

a) oświadczenia Przyjmującego zamówienie/Oferenta o:  
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 zapoznaniu się z treścią ogłoszenia wraz z informacją, że nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń  

- w formie Załącznika nr 1, 

 niekaralności za przestępstwa oraz za przestępstwa w związku z wykonywanym zawodem lekarza 

oraz o braku toczących się postępowań karnych przeciwko oferentowi - w formie Załącznika nr 2, 

b) kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich 

jak: 

 dyplom ukończenia studiów medycznych lub innej uczelni, szkoły, 

 prawo wykonywania zawodu oraz 

 inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje czy uprawnienia,  

c) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku 

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 

oświadczenie Oferenta o zawarciu takiej polisy z obowiązkiem przedłożenia jej w dniu ewentualnego 

podpisywania umowy, 

d) Zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonego rodzaju 

e) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia z ewentualną kalkulacją elementów 

należności - formularz ofertowy, 

f) kopię dokumentów: Regon, NIP, księgi rejestrowej (jeśli nie wpisano danych w formularzu ofertowym), 

Kserokopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

3. Przyjmujący zamówienie świadczący usługi w SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w dniu 

ogłoszenia konkursu, składają pisemne oświadczenie potwierdzone przez pracownika Kadr, o 

dokumentach znajdujących się w ich zasobach. W przypadku braku dokumentów wymienionych w pkt. V 

ust. 2 Oferent zobowiązany jest do ich złożenia.  

4. Oferty należy składać wraz z Załącznikami w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: 

Konkurs ofert – Wykonania badań kolonoskopowych w znieczuleniu – pielęgniarka anestezjologiczna 

Lub 

Konkurs ofert – Wykonania badań kolonoskopowych w znieczuleniu – pielęgniarka endoskopowa 

 

VI. Wymagania od Przyjmujących zamówienie:  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów 

SPZOZ  wykonywanych w ramach wykonywania zawodu pielęgniarki, w szczególności polegających w 

szczególności na: 

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;  

2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;  

3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;  

4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; 

zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi;  

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;  

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;  

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,  
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8) przygotowaniu i przeprowadzeniu dekontaminacji sprzętu wielorazowego użytku oraz 

przygotowaniu do sterylizacji,  

9) właściwym ewidencjonowaniu i rozpisywaniu podawanych leków,  

10) czuwanie nad zapewnieniem bezpieczeństwa pacjenta podczas zabiegu, 

11) prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej pacjentów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Wszystkie świadczenia zdrowotne muszą być realizowane zgodnie z prawami pacjenta. 

3. Przyjmujący zamówienie winien posiadać  wykształcenie medyczne, posiadać tytuł pielęgniarki z prawem 

wykonywania zawodu,  

4. Przyjmujący zamówienie w zakresie udzielania świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarki 

anestezjologicznej – powinien mieć ukończoną  specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarkę, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w 

dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarkę w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

5.  Przyjmujący zamówienie w zakresie udzielania świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarki 

endoskopowej – powinien mieć ukończony kurs specjalisty Endoskopia dla pielęgniarek oraz 

udokumentuje doświadczenie minimum 1 rok stażu pracy na stanowisku pielęgniarki endoskopowej 

6. Przyjmujący zamówienie musi posiadać prawo wykonywania zawodu; pracować w zawodzie co najmniej 

przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat; posiadać obowiązkowe kursy: RKO, oraz obowiązkowy kurs EKG 

(pielęgniarka anestezjologiczna),  

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Przyjmujący zamówienie, którzy: 

1) dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do udzielania danego 

rodzaju świadczeń, 

2) posiadają aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

3) posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

4) złożą oświadczenia i dokumenty określone w poz. V  powyższych warunków konkursu ofert, 

5) zaproponują warunki finansowe oraz miesięczny wymiar udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiadające 

możliwościom finansowym Udzielającego zamówienia. 

 

VII. Kryteria oceny ofert: 

1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: 

a) Jakość – oceniając jakość Udzielający Zamówienia przyzna punkty za doświadczenie Przyjmującego 

zamówienie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania 

tj. wykonanych zabiegów kolonoskopii w następującej wysokości:  

- do 300 zabiegów  -1 pkt. 

- od 301 do 600 zabiegów -3 pkt. 

- powyżej 601 zabiegów – 5 pkt.  

b) Kompleksowość - oceniając kompleksowość Udzielający Zamówienia przyzna punkty i premiuje 

kwalifikacje zawodowe Przyjmującego Zamówienie , gwarantujące możliwość należytego udzielania 

świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania (Oddział, Poradnia, POZ) 

w następującej wysokości: 

-pielęgniarka/położna  posiadająca średnie wykształcenie  – 1 pkt 
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- pielęgniarka /położna posiadające wykształcenie wyższe –licencjat – 3 pkt.  

- pielęgniarka /położna posiadające wykształcenie wyższe tytuł magistra – 5 pkt.   

c) Ciągłość - oceniając ciągłość Udzielający Zamówienia przyzna punkty i premiuje kwalifikacje 

zawodowe Przyjmującego Zamówienie , gwarantujące możliwość należytego udzielania świadczeń 

zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania (Oddział, Poradnia, POZ) w 

następującej wysokości: 

- specjalizacja – 5 pkt 

- inne kursy kwalifikacyjne – 1 pkt 

W zakresie świadczenia, którego dotyczy oferta (rangowane posiadanie jednego wyższego 

kryterium) 

d)  Dostępność - oceniając dostępność Udzielający Zamówienia przyzna punkty za zobowiązanie 

Przyjmującego zamówienia do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt VI SWKO (Oddział, 

Poradnia, POZ)  ilości zadeklarowanych zabiegów kolonoskopii w okresie realizacji projektuw 

następującej wysokości:  

- co najmniej 1000 zabiegów – 20 pkt.  

- co najmniej 500 zabiegów – 10 pkt.  

- poniżej 500 zabiegów. – 5 pkt.  

e) Wynagrodzenie (cena) za udzielanie świadczeń przyjmującego zamówienie – rozumianego jako 

obliczona na zasadach określonych poniżej wartość procentowa za punkt rozliczeniowy:  

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie 

ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz 

przez wagę kryterium, którą ustalono na 65 %. 

Oferta z najniższym wynagrodzeniem otrzyma maksymalną liczbę punktów – 65, pozostałe oferty 

zostaną rozliczone zgodnie z podanym wzorem i otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem. .  

 

Udzielający zamówienia może dokonać wyboru więcej, niż jednej oferty, do wyczerpania kwoty, jaką 

Udzielający zamówienie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia lub liczby przyjmujących zamówienie 

umożliwiających prawidłowe wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem.  

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych 

we wskazanych wyżej kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych 

kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 

  

VIII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 września 2020 r. do godz. 13°° w Sekretariacie SP ZOZ 

Szpital Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

2. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. 
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IX. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz przebieg konkursu 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  23 września 2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Udzielającego 

Zamówienia, budynek administracji, sala konferencyjna. 

2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej: 

a) w części jawnej komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert, 

otwiera koperty z ofertami oraz ogłasza Oferentom, które oferty spełniają warunki konkursu, a które 

zostały odrzucone oraz przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez 

Oferentów, 

b) w części niejawnej komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 

3. Szczegółowe zasady postępowania komisji konkursowej określa „Regulamin przeprowadzania konkursu 

ofert na świadczenia medyczne”. 

 

X. Postępowanie konkursowe 

1. Konkurs przygotowuje i prowadzi komisja konkursowa w składzie  co najmniej trzyosobowym, powołana  

spośród pracowników Szpitala, zarządzeniem Dyrektora 

2. Komisja prowadzi konkurs zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, uwzględniając 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, ogłoszenie oraz obowiązujące przepisy prawa.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, gabinet Dyrektora w obecności przybyłych Przyjmujących zamówienie (obecność nie jest 

obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu i składać oświadczenia i wyjaśnienia.  

4.  Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega 

rozwiązaniu.   

 

XI. Środki odwoławcze 

1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu 

zakończenia postępowania, oferent może złożyć do kkomisji umotywowany protest w terminie 7 dni 

roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej 

odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

5. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 

6. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Udzielającego Zamówienia w terminie 7 dni od 

dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 

Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

7. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje 

zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 

8. W przypadku uwzględnienia odwołania Udzielający Zamówienia powtarza konkurs ofert. 

 

Udzielający Zamówienia może unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyny. 
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…………………………… 

podpis Udzielającego zamówienie 


