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A. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

1.  Podstawa prawna  

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z  2018r. poz. 160 ze zm.).  

 

2.  Przedmiot zamówienia  
2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i/lub  pełnienie dyżurów medycznych                          

przez Przyjmującego zamówienie w Pracowni TK, RTG, USG zamawiającego, zlokalizowanej na terenie 

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A. 

 

2.2 Kwalifikacje wymagane od osoby składającej ofertę (zależnie od oferowanego zakresu świadczenia 

usług): 

1) Specjalista w dziedzinie radiologii lub diagnostyki obrazowej (przy pełnym zakresie oferowanych 

usług) lub 

2) Specjalista w dziedzinie kardiologii, chorób wewnętrznych lub innych dziedzin (przy niepełnym 

zakresie oferowanych usług, np. tylko nadzór nad podaniem kontrastu) lub 

3) Lekarz w trakcie specjalizacji z w/w dziedzin medycyny 

      Oferent w ofercie określi kwalifikacje zawodowe. 

 

2.3 Przedmiot zamówienia obejmuje pełny lub niepełny zakres usług, w szczególności: 

      1) nadzór nad wykonaniem dyżurowego badania TK, w tym nadzór nad podaniem kontrastu (bez 

wykonania opisu badania - opisy badań dyżurowych wykonywane są w systemie teleradiologii) lub  

      2) pełny udział w świadczeniach TK, RTG, USG, ewentualnie również MR w ramach zespołu radiologów 

pracowni lub 

      3) wykonanie dyżurowego badania USG 

      4) nadzór lekarski nad prawidłową realizacją zadań personelu,  

      5) w przypadku konieczności wezwania zespołu ratownictwa reanimacyjnego, odpowiednio Przyjmujący  

         zamówienie pozostaje w miejscu udzielania świadczenia do czasu przyjazdu zespołu, 

      6) wykonywaniu innych niezbędnych czynności wynikających z regulaminu TMS Diagnostyka . 

      Oferent w ofercie określi proponowany zakres usług. 

 

2.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w Pracowni TK, RTG i USG zamawiającego           

zlokalizowanej w Ostrołęce przy Al. Jana Pawła II 120 A. wg grafiku, w dni powszednie od poniedziałku do 

piątku od godz. 8:00 do 20.00 i/lub w trybie dyżurowym na miejscu lub pod telefonem w dni powszednie od 

godz. 20.00 do 8.00 i/lub w dni wolne od godz. 8.00 do godz. 8.00. 

Średnia ilość badań w pracowni w ciągu miesiąca: 

TK –     900 

RTG – 3000 

USG – 1500 

MR -     400 

Opisy badań z dni powszednich wykonywane są przez stały zespół radiologów. 

Opisy badań dyżurowych wykonywane są w systemie teleradiologii lub przez zespół radiologów. 

 

      Oferent w ofercie określi proponowany zakres godzin, tj. swoje pełne uczestnictwo w zmianowym 

systemie pracy całego zespołu radiologów lub tylko oferowanie usługi w niepełnym zakresie 

godzinowym, np. tylko dyżurowym. 

 

2.5 Pełnienie dyżurów medycznych w dniach roboczych w godz. 20.00-8.00 oraz wolnych w godz. 8.00-8.00 

może być oferowane jako stacjonarne w pracowni lub świadczenie „pod telefonem” z dojazdem do pracowni 

na wezwanie w czasie do 1 godziny. 

Podczas dyżuru wykonywane są tylko badania „cito”. 

Średnia ilość dyżurowych badań TK „cito”:  

TK w dni robocze – 4 badania/dyżur, w tym 2 z kontrastem, 

TK w dni wolne – 10 badań/dyżur, w tym 5 z kontrastem.  



 

 

  

2.6 Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie za realizację zamówienia następujące  

       orientacyjne wynagrodzenie brutto w czasie trwania umowy : 

1) Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych: do 

negocjacji, zależnie od zakresu oferowanej usługi 

2) Wynagrodzenie za niepełny zakres - nadzór nad podaniem kontrastu w trybie dyżurowym: do 

negocjacji 
      3)   Wynagrodzenie za świadczenia wykonywane w dni robocze w godzinach 8.00-20.00: wynika z ilości 

świadczeń x uzgodniona stawka za badanie  
      4)   Wynagrodzenie za pełny zakres świadczeń dyżurowych wykonywanych w dni robocze w godzinach 

8.00-20.00 oraz w dni wolne w godzinach 8.00-8.00: wynika z ilości godzin x uzgodniona stawka/godz. 

oraz dodatkowego wynagrodzenia za każde wykonane badanie wg uzgodnionej stawki za badanie 
2.7 Wysokość wynagrodzenia w kolejnych latach może ulec zmianie. Udzielający zamówienie  

       w porozumieniu z Przyjmującym zamówienie sporządzi odpowiedni aneks.  

 

2.8 Przyjmujący  zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania: 

     1) przepisów określających prawa pacjenta i ustawy o ochronie danych osobowych, 

     2)  regulaminów wewnętrznych TMS Diagnostyka, zarządzeń Dyrektora TMS Diagnostyka, 

     3) standardów i procedur systemu zarządzania jakością, 

     4) standardu udzielania świadczeń zdrowotnych wynikających  z umów z NFZ i MSS w Ostrołęce, 

     5)  zarządzeń i wytycznych Ministra Zdrowia, 

     6) przepisów bhp i ppoż obowiązujących na terenie Szpitala, 

     7) przekazywania Udzielającemu zamówienie informacji o wykonywaniu  umowy w sposób i w układzie  

         przez niego ustalonym, 

     8) uczestnictwa w systemie informatycznym Udzielającego zamówienie, 

     9) stosowanie się do przepisów, norm, standardów, regulaminów, zarządzeń i poleceń służbowych oraz 

         do  przyjętego porządku pracy, 

 

 

2.9 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego  

        zamówienie w zakresie objętym przedmiotem umowy. 

 

2.10 Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli Narodowego Funduszu 

         Zdrowia oraz innych uprawnionych organów i osób, na warunkach określonych obowiązującymi  

         przepisami prawa oraz realizacji zaleceń pokontrolnych.  

 

2.11 Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 

      1) odzież roboczą i  ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

      2) aktualne szkolenia z zakresu bhp,  

      3) aktualne badania profilaktyczne i zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy dopuszczające do pracy, 

      4) aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych/ orzeczenie lekarskie do celów sanitarno- 

          epidemiologicznych, 

      5) posiadanie aktualnych uprawnień niezbędnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych, 

      6) certyfikat z ochrony radiologicznej,  

      7) posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC.  

 

2.12 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia Udzielającemu zamówienie dokumentów  

        wymienionych w pkt. 2.11 ppkt. 2, 3. 4, 5, 6 i 7. 

 

2.13 Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub  

        ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod rygorem  

        rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 



 

 

2.14 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do starannego i rzetelnego wykonywania umowy,  

        z wykorzystaniem aktualnej wiedzy medycznej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,  

        z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny. 

 

2.15 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do  ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej  

        za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych  

        oraz od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenia wirusem HIV i wirusami  

        hepatotropowymi powodującymi WZW – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.16 Przyjmujący zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych nie może opuścić miejsca  

        udzielania świadczeń w żadnych okolicznościach chyba, że uzyska pisemną zgodę osoby reprezentującej  

        Udzielającego zamówienie i zapewni zastępstwo. 

 

2.17 Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał świadczenia w pomieszczeniach przy wykorzystaniu  

        sprzętu, aparatury, artykułów sanitarnych, materiałów  i środków łączności, transportu Udzielającego  

        zamówienie, niezbędnych do wykonywania umowy. 

 

2.18 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do należytej dbałości o użytkowaną bazę lokalową sprzęt,  

        aparaturę i odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie na zasadach określonych przepisami Kodeksu  

        Cywilnego. 

 

2.19 Podstawą  wypłaty należności jest faktura wystawiona przez Przyjmującego zamówienie i złożona  

        Udzielającemu  zamówienie po zakończeniu  każdego miesiąca, nie później niż do 10 dnia następnego  

        miesiąca. 

         

2.20 Wypłata należności nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Przyjmującego zamówienie  

        miesięcznie z dołu w terminie do 25 dnia miesiąca następująco po miesiącu w którym zostały udzielone  

        świadczenia, na podstawie prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczeniowych. 

 

2.21 Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia  

        ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie. 

 

2.22 Przyjmujący zamówienie wykonuje swoje obowiązki samodzielnie. 

 

2.23 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do uczestnictwa w systemie informatycznym TMS        

Diagnostyka.  

 

2.24 Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym z tytułu zobowiązań  

        podatkowych i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

 

2.25 Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy z Przyjmującym zamówienie 

        w przypadku nie podpisania umowy z MSS w Ostrołęce lub Narodowym Funduszem Zdrowia 

 

2.26 Oferty konkursowe mogą składać podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów leczniczych lub  

        prywatnie praktykujący lekarze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia  2011r.o działalności leczniczej  

        ( t. j. Dz. U. z  2018r. poz. 160 ze zm.). 

 

2.27 Każdy oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

 

2.28 Szczegółowe zasady i organizacja wykonywania przedmiotu zamówienia będą zgodne z propozycją  

        złożoną w wybranej ofercie / wybranych ofertach. 

 



 

 

3. Zawartość dokumentacji konkursowej 

W skład dokumentacji konkursowej wchodzą: 

 Materiały konkursowe dla oferenta 

 Formularz oferty 

 

4. Osoby udzielające bieżących informacji 
Informacji dotyczących konkursu ofert udziela: 

Dyrektor TMS Diagnostyka Sp. z o.o. – Andrzej Weigl, tel. 609 858 188 

 

B. SKŁADANIE  OFERT 
5. Oferta oraz dołączone do niej dokumenty 

 

5.1 Do wypełnionej i podpisanej własnoręcznie oferty należy dołączyć kserokopie: 

- wypisy z właściwych rejestrów, NIP i REGON, 
/ISPL- wpis do rejestru Izb Lekarskich  i do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 Podmioty Lecznicze – KRS  lub wpis do Centralnej Ewidencji i wpis do Rejestru Wojewody/ 
- dyplom ukończenia uczelni,  

-     uprawnienia do wykonywania zawodu,  

-     zaświadczenia /dyplomy posiadanych specjalizacji / kursów / certyfikatów, 

- zaświadczenie o szkoleniu z zakresu bhp, 

- zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy dopuszczające do pracy, 

-  orzeczenie/zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

- certyfikat z ochrony radiologicznej,                                                                                                       

 -     Polisa OC.  

 

5.2 Złożone kserokopie dokumentów powinny być podpisane za zgodność przez oferenta, a na żądanie  

      Udzielającego zamówienie okazane w oryginale. 

 

5.3 Dopuszcza się złożenie oświadczenia oferenta, że załączniki do oferty zostaną złożone nie później, niż 3 

trzy dni po przeprowadzeniu negocjacji/rokowań z oferentem. 

 

 

6. Opieczętowanie i oznakowanie ofert 
6.1 Oferty należy składać w zaklejonych kopertach zaadresowanych na adres Udzielającego zamówienie: 

 

TMS Diagnostyka Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84 

 

6.2 Koperta powinna zawierać następujące oznaczenie: 

 

„Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych  

w Pracowni Diagnostyki Obrazowej” 

  

6.3 Poza oznaczeniami określonymi przez punkt 6.2 koperta powinna posiadać nazwę i adres     

     oferenta, aby w przypadku stwierdzenia, że jest opóźniona, można było odesłać ją nie otwartą. 

 

6.4 W przypadku gdy koperta nie jest oznaczona i opieczętowana jak wyżej wskazano,  

      Udzielający zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zbyt wczesne otwarcie oferty. 

 

7. Termin składania ofert  
Oferty należy składać w Sekcji Spraw Osobowych w siedzibie zamawiającego w Warszawie w terminie do 

06.02.2020r. do godz. 15:00 
 

8. Ilość ofert, modyfikacja lub ich wycofanie 
8.1 Każdy oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  



 

 

8.2 Oferent może zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego oświadczenia przed upływem  

      terminu składania ofert. 

 

C. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT 

9. Powołanie Komisji Konkursowej 
      9.1  W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dla świadczeń określonych w opisie  

             przedmiotu zamówienia powoływana jest Komisja konkursowa.  

9.2  Dyrektor TMS Diagnostyka Sp. z o.o. powołuje Komisję konkursową w składzie co najmniej 3-ch 

członków i wyznacza  spośród składu Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji oraz 

sekretarza.  

9.3  Komisja rozpoczyna pracę nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia i kończy pracę  

       z chwilą rozstrzygnięcia konkursu. 

9.4  Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach komisji konkursowej 

       z powodu: 

1. członek komisji konkursowej jest świadczeniodawcą ubiegającym się o zawarcie umowy;  

2. pozostaje ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, w związku małżeńskim albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia; 

3. jest związany, z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze świadczeniodawcą, o którym mowa 

w pkt 1, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organów osób prawnych 

biorących udział w postępowaniu; 

4. pozostaje ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, lub w takim 

stosunku pozostaje ich małżonek lub osoba, z którą pozostają we wspólnym pożyciu, a w 

szczególności świadczeniodawca pozostaje wobec członka komisji konkursowej w stosunku 

nadrzędności służbowej. 

9.5 Członkowie komisji konkursowej po otwarciu ofert składają oświadczenia, że nie 

       zachodzą wobec nich przesłanki określone w ustępie poprzedzającym.  

Zamawiający w sytuacji, o której mowa w ust. 9.4 dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka komisji 

konkursowej z urzędu lub na pisemny wniosek albo zgłoszony do protokołu przez członka komisji 

konkursowej lub świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy. 

 

10.  Otwarcie ofert  
10.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2020r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej znajdującej się w 

siedzibie Udzielającego zamówienie.  

W dniach od 06.02.2020r. do 10.02.2020r. przewidywane są negocjacje/rokowania z oferentami w celu 

uzgodnienia zakresu świadczenia usług i zharmonizowania go z pracą całego zespołu radiologów. 

10.2 Wszelkie czynności związane z rozstrzygnięciem konkursu ofert odbywać się będą zgodnie z Ustawą  

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

 (t. j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1938 ze zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 2011r. o działalności 

leczniczej (t. j. Dz. U. z  2018r. poz. 160 ze zm.)  

10.3Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.02.2020r.  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie  

umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie w Warszawie  oraz na 

stronie internetowej www.tmsdiagnostyka.pl         

 

11. Postępowanie konkursowe 

 Konkurs ofert rozpoczyna się od otwarcia ofert i trwa do czasu rozstrzygnięcia    konkursu. 

 Otwarcie ofert nastąpi w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu oraz w Materiałach 

Konkursowych. 

 Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej. Oferent może uczestniczyć tylko w jawnej części 

konkursu. 

      11.4 Komisja konkursowa: 

 1)  stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz informuje o liczbie otrzymanych ofert, 

http://www.tmsdiagnostyka.pl/


 

 

            2) otwiera koperty i ustala, które z ofert spełniają warunki określone  

                 w przepisach wydanych na podstawie art. 31d praz warunki, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt2, 

            3) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia.  

11.5  W części niejawnej konkursu ofert komisja może: 

1) wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, najkorzystniejszych pod względem kryteriów wyboru 

oferty, 

2) nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

11.6  Czynności, o których mowa ust. 11. 4  pkt. 3, 4 i 10, oraz w ust. 11.5 Komisja konkursowa  

         przeprowadza na posiedzeniach zamkniętych bez udziału  Oferentów. 

 

12. Kryteria oceny ofert 
Oferty będą oceniane wg. niżej wymienionych kryteriów: 
1) cena świadczeń zdrowotnych – 80%,  

2) oferowany zakres usług– 20%,  

ad 1) sposób obliczania: 

C= (Cn/Cob)* 80% 

C- cena  

Cn – najniższa zaoferowana cena spośród złożonych ofert 

Cob- cena oferty badanej  

ad 2) sposób obliczania: 

Z=(Zn/Zob)*20%  

Z – zakres usług 

Zn – najniższy zaoferowany zakres usług 

Zob – zakres oferty badanej 

13. Odrzucenie Oferty 
13.1 Odrzuca się ofertę: 

      1) złożoną przez oferenta po terminie, 

      2) zawierającą nieprawdziwe informacje, 

      3) jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty, zakresu świadczeń lub nie podał proponowanej liczby lub 

ceny świadczeń opieki zdrowotnej, 

      4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

      5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

      6) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz  

          w szczegółowych warunkach umowy o wydzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa  

          art. 146 ust. 1 pkt 2, 

      7) złożoną przez oferenta, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie  postępowania, została  

           rozwiązana przez Udzielającego zamówienie prowadzący postępowanie umowa o udzielanie  

          świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub rodzaju obowiązującym przedmiotowi ogłoszenia, bez  

          zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Udzielającego zamówienie.  

      8) jeżeli  oferent nie usunął  braków formalnych oferty w  terminie wyznaczonym przez 

          Komisję Konkursową. 

13.2 W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić 

        w części dotkniętej brakiem. 

13.3 W przypadku kiedy Udzielający zmówienie nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub  

        gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do  usunięcia tych braków w wyznaczonym  

        terminie pod rygorem odrzucenia oferty.   

 

14. Wybór oferenta 
14.1 Udzielający zamówienie wybierze oferenta lub kilku oferentów, którzy spełnili przedstawione warunki  

oraz przedstawili najkorzystniejsze oferty. 

14.2 Udzielający zamówienie może według własnego uznania poprosić któregokolwiek z oferentów o  

        wyjaśnienie jego oferty. 



 

 

14.3 Udzielający zamówienie ma prawo do odwołania konkursu, do przesunięcia terminu składania ofert i  

        przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu  konkursu oraz odwołania konkursu w części lub  

        całości bez podania przyczyny. 

14.4 W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,  do czasu  

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

        roboczych od dnia dokonania  zaskarżonej czynności. 

14.5 Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego  

        zamówienie zasad przeprowadzenia  postępowania w sprawie zawarcia  umowy o udzielanie świadczeń  

       zdrowotnych, przysługuje: odwołanie do Dyrektora   TMS Diagnostyka Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od 

ogłoszenia o  rozstrzygnięciu postępowania oraz skarga do sądu administracyjnego. 

 

15.  Unieważnienie postępowania  
15.1 Udzielający zamówienie unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy  o udzielanie świadczeń  

       opieki zdrowotnej, gdy:  

       1)nie wpłynęła żadna oferta, 

       2)wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2, 

       3)odrzucono wszystkie oferty, 

       4)kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienie przeznaczył na  

          finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu, 

       5)nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub  

          zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

15.2 Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,    

          komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie  

          na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

 

16. Zawarcie umowy 

16.1 Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

16.2 Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie wystarczającym powodem do 

        anulowania wyboru oferenta. 

16.3 Przewiduje się zawarcie umowy na okres od 01.03.2020r. do 31.12.2021r.  

 

 

                 Ostrołęka, dnia 24.01.2020r.                                                   Zatwierdził: 

 

                                                                                                                Andrzej Weigl 

                                                                                                 Dyrektor TMS Diagnostyka Sp. z o.o. 

 

 


