Znak sprawy: A-AZ-22-1747/18
Warszawa, dnia 10 grudnia 2018 r.
ZAPROSZENIE
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
w Warszawie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na
usługę:
kompleksowej współpracy w zakresie wdrożenia „Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki
Onkologicznej” w ramach projektu iPAAC – Badanie pilotażowe
I. Przedmiotowy zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest : udział w badaniu pilotażowym, prowadzonym przez NIZP-PZH w ramach
zadania pakietu roboczego WP10, p.t. „Zarządzanie zintegrowaną i wielodyscyplinarną opieką nad chorymi
na nowotwory”. NIZP-PZH poszukuje Partnerskiego Wielodyscyplinarnego Centrum Onkologii, w którym
zostanie dokonana próba wdrożenia, wcześniej wspólnie wypracowanych, rozwiązań i wskaźników jakości
w już istniejący system zarządzania i organizacja Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej
(Comprehensive Cancer Care Network, CCCN sensu CanCon) nad pacjentami chorymi na raka trzustki i
raka jelita grubego. Standardy opieki i wskaźniki jakości będą zdefiniowane w katalogach wymagań na
podstawie standardów Wydziału Certyfikacji Niemieckiego Towarzystwa Onkologicznego (Certification
Department of German Cancer Society), który jest liderem WP 10. Proces wdrażania będzie podlegał 2
zewnętrznym audytom i ostatecznej ocenie efektywności wdrożenia CCCN.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
II. Termin realizacji:
Wykonanie usługi w terminie: do października 2020 roku.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków , podstawy wykluczenia
1) udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu (w celu zapewnienia
realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości), jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) znajdował się w województwie, w którym w roku 2015 było zarejestrowanych co najmniej
13000 zachorowań na raka ogółem, w tym według klasyfikacji ICD-10 co najmniej 1500 nowych
zachorowań na raka jelita grubego (C18, C19, C20) i ponad 300 nowych zachorowań na raka

trzustki (C25)1, ponadto wskaźnik hospitalizacji w danym województwie wynosił co najmniej
0,92;
b) wykazał, że wykonywał badania profilaktyczne w zakresie przynajmniej 2 krajowych
programów wczesnego wykrywania raka;
c) wykazał, że się doświadczeniem we wprowadzaniu procesów standaryzacji procedur
medycznych i "ścieżki pacjenta";
d) prowadził leczenie chorych na raka trzustki i jelita grubego na wszystkich etapach choroby, tj.
od rozpoznania do rehabilitacji i leczenia paliatywnego oraz posiadanie aktualnych kontraktów
z NFZ na wykonywane procedury lecznicze u chorych na raka jelita grubego i raka trzustki;
e) posiada doświadczenie we współpracy w kraju i zagranicą z innymi ośrodkami w ramach
skoordynowanej opieki onkologicznej w raku jelita grubego oraz trzustki;
f) posiadał aktualną akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie
2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia (lit. b-j),
b) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub - art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w b);
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr
Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie
http://onkologia.org.pl/raporty/ dostęp z dnia 16/10/2018 (rak jelita grubego: C18-C21 i rak trzustki C 25).
2 http://bazawiedzy.pzh.gov.pl/atlas; (data dostępu 11.10.2018) baza danych „Zdrowie” w województwach i powiatach;
FILTR: Przyczyna/Charakterystyka: Nowotwory złośliwe | Płeć: Ogółem | Grupa wieku: Razem | Miernik stanu zdrowia:
Standaryzowany wskaźnik hospitalizacji | Okres: 2014-2016).
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g) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
h) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
i) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
j) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.
IV. Wykaz wymaganych dokumentów, które muszą być dołączone do oferty, badanie warunków
przez Zamawiającego
1. Skan pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy przez osobę występującą w jego imieniu
(podpisującą ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentu w pkt. 2 (oryginał lub kopia poświadczona
notarialnie).
2. W zależności od statusu wykonawcy - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
4. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia
(sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3) – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o
których mowa w Rozdziale III.
5. Wraz z formularzem ofertowym Zamawiający wymaga złożenia zarysu planu (strategii) wdrożenia,
wraz z kalendarzem, koncepcji sieci wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej (zgodnie z CoR
CCCN, Aneks 1) w obecną strukturę Centrum Onkologii; w tym :
a) zarządzanie Siecią,
b) organizacja „ścieżki pacjenta”,
c) organizacja zbierania danych,
d) organizacja przygotowywania raportów.
6. Złożenie oferty i wymaganych dokumentów w oryginale stanowi także dochowanie wymaganej
formy.
7. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie skanu podpisanych dokumentów lub
skanu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Zamawiający na etapie badania ofert może wezwać wybranego Wykonawcę, bądź wszystkich
Wykonawców do przedłożenia dokumentów (dowodów) potwierdzających spełnianie przez nich
warunków, bądź nie podleganiu wykluczeniu w postaci oryginałów, bądź kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez
osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, wg Załącznika nr 1 do Zaproszenia. Każda
zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy.
2. Za osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do
reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub w stosownym pełnomocnictwie.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania każdego z wymienionych dokumentów przez osobę
upoważnioną do jego reprezentowania.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą
być udostępniane. W przypadku zastrzeżenia dokumentów Wykonawca uzasadni pisemnie i załączy to
uzasadnienie do oferty, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone dokumenty powinny
być opatrzone napisem następującej treści: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa".
Zaleca się umieszczenie tych dokumentów w ofercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zapoznanie się z ich treścią. Zamawiający uzna zastrzeżenie za skuteczne, jeżeli Wykonawca w
uzasadnienie wykaże wystąpienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres mailowy: kwyrobek@pzh.gov.pl, w
tytule wiadomości wskazując: „Postępowanie znak: A-AZ-22-1747/18 – Oferta.” lub przekazać w wersji
pisemnej na adres: 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych pokój
nr 206, piętro drugie, najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 10:00.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostaną przesłane wszystkim Wykonawcom biorącym
udział w postępowaniu.
VII. Wymagania dotyczące ceny
1. Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie w trakcie
trwania umowy. Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w „formularzu ofertowym” stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
3. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie
oferty.
VIII. Kryteria oceny ofert:

1) Cena oferty (C) waga 40 %
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca
na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez Wykonawców, których
oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w zaproszeniu.
Jako cenę oferty służącą do oceny ofert przyjmuje się cenę całkowitą (brutto) podaną przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
PC = (Cn/Cb) x 40
gdzie:
PC – liczba punktów przyznanych ocenianemu wykonawcy za kryterium cena
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max. 40 pkt.
2) Doświadczenie we współpracy w kraju i zagranicą z innymi ośrodkami w ramach
skoordynowanej opieki onkologicznej w raku raku jelita grubego oraz trzustki (D) waga 40
%
Za wykazanie, iż Wykonawca posiada doświadczenie we współpracy w kraju i zagranicą z innymi
ośrodkami w ramach skoordynowanej opieki onkologicznej w raku raku jelita grubego oraz trzustki:
Współpraca zagraniczna:
Współpraca krajowa:
Liczba jednostek, z
Punktacja
Liczba jednostek, z
Punktacja
którymi prowadzono
którymi prowadzono
współpracę poza
współpracę w Polsce
granicami RP
2
4
2
4
3
8
3
8
4
12
4
12
5
16
5
16
6 i więcej
202
6 i więcej
20
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max. 40 pkt.
3) zgodność zarysu planu (strategii) wdrożenia, wraz z kalendarzem, koncepcji sieci
wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej w obecną strukturę Centrum Onkologii pod
względem zgodności z CoR CCCN, Aneks 1 (P) waga – 20%
Każdy z członków komisji powołanej przez kierownika zamawiającego dokona oceny załączonych do ofert
planów. Członkowie komisji będą kierowali się zgodnością z CoR CCCN, Aneks 1 przedstawionych
planów wdrożenia przez Wykonawców.
Każdy z członków komisji może przyznać Wykonawcy w ramach kryterium od 0 do 10 pkt. Następnie punkty
przyznane danemu Wykonawcy przez poszczególnych członków komisji zostaną zsumowane i będą
stanowiły podstawę do obliczenia łącznej ilości punktów przyznanych danemu wykonawcy we wszystkich
kryteriach.
Wykonawca może w tym kryterium uzyskać max. 20 pkt.

IX. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian w Zaproszeniu
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Zaproszenia.
2. Dokonaną zmianę Zaproszenia Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano Zaproszenie.
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na
wprowadzenie tych zmian, o czym poinformuje Wykonawców, którym przekazano Zaproszenia.
X. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących Zaproszenia
1. Przed wyznaczonym terminem składania ofert, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z
wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia – kierując swoje zapytania drogą elektroniczną lub faksem
lub pisemnie.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał
Zaproszenie, bez ujawniania źródła zapytania, drogą elektroniczną lub faksem.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt. 2.
XI. Warunki i termin płatności
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopią
bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy/zamówienia.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty.
XIII. Umowa
Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w
Załączniku nr 4 do niniejszego Zaproszenia.

XIV Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną
lub faksem. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest:
Konrad Wyrobek, tel.: (22) 54 21 268
adres email: kwyrobek@pzh.gov.pl
Rafał Patoła
Prokurent
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
(dokument podpisany elektronicznie)
Załączniki do Zaproszenia:
1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3
4. Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 4

