
SZCZEGOLOWE WARUNKI KONI(URSU OFERT
(swKo )

na:
na Swiadczenia zdrowotne wykonywane przezlekarzy w zakresie Podstawowej Opieki
Zdrowolnej dla dzieci.

KONKURS OFERT zosl,al ogloszony:
. na sh'onie internetowej zamawiaj4cego: www.spzozaon.pl
. na tablicy ogloszeit

I. Tryb zam6wienia
7. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadachprzewidzianychprzezprzepisy Ustawy

o dzialalno1o leczriczej z dnia 15 kwietnia 2011. r. (Dz.U. z 2016 r. poz,1638 ze zm.) na
podstawie aft.26ust3i4ustawy zdnia15.04.2011.r.odziatalno6cileczniczej(D2.IJ.22016r.,
poz.1638 ze zrn.) w zwi4zku z art.1,40, aft.1-41, art,146 ust 1, aft.147-150, afi.Illust. 1, 2-6, art.
152, art.153 iart.1,54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia27 sierpnia2004r. o Swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert -
SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt. l powylej.

II. DEFINICIE
1) Przyjmuj1cy zam6wienie/Oferent - podmiot wykonuj4cy dzialalno1( leczricz4 zgodnie

z tstaw4 z dtia 15 kwietnia 2011 r. o dziaLalnoSci leczniczej (Dz. IJ. z 2016 r. Nr LL2, poz. 1.638
ze zrn.)

2) UdzielajEcy zarn6wienia/ Zamawiaj1cy - podmiot Ieczniczy spelniaj4cy przeslanki okre6lone
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia2004r. - Prawo zarn6wienpublicznych (Dz.IJ,22075 r.,
po2.2164 z p62n. zm.) - Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska ,,Speclek"
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

3) Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie uslug zdrowotnych przez lekarzy, kt6re nabyly
fachowych kwalifikacji do ich udzielania .

4) Formularz ofertowy - rozumie sig przez to druk ,,OFERTA' przygotowany przez
Zamawiaj4cego, a wypelniony ptzez oferenta, stanowi4cy zalEczniknr 1 do niniejszych
warunk6w.

5) Swiadczenia zdrowotne/przedmiot zam6wienia - Swiadczenia bgd4ce przedmiotem umowy
zawieranej z Pt zyjrn$Acym zam6wienie.

6) Llmowa-wz6r urnowy opracowany przez Udzielaj4cego zarn6wienie, stanowi4cy zal4cznik
nr 2:"

7) Polisa OC - umowa ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywiL:rej za szkody bgd4ce nastgpstwem
udzielania 3w iadczen z drowotnych albo niez go dne g o z pr aw etn zaniechani a udzielania
Swiadczefl zdrowotnych.

B) SIAIKO/N4aterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postgpowanie
ozrraczone : sprawa nr PL AON/KO/ 5 / 2017

III. Przedmiot zam6wienia
1. Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadc zeA zdr owotnych wykonywanych pr zez

lekarzy, szczeg6lowo wymienione w druku forrnalarza ofertowego - zal, nr 1 do niniejszych
SWKO.
Kody Wsp6lnego Slownika Zarn6wieh:
85121000-3 uslugi medyczne
851211.00-4 o g6lne uslugi medyczne

2.Informacje og6lne
Rozliczenie z Pvyjrrujqcym zam6wienie nastgpowa6 bgdzie wedlug cen jednostkowych
wynik aj 4cy cI:. z of efty or az f akty czny ch ilo 5 ci u dzie lonych 3w iadc zert.
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3. Nie dopuszcza sig zlo2enia ofert czgsciowych tj. na mniejsz4 ilo6( godzin pracy tygodniowo niz
okre6lona w tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym.
4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych"
5. Prowadzone postgpowanie konkursowe nie wymaga zabezpieczenia oferty w wadium.
6. Istotne warunki zam6wienia

6.1 Oferent zobowi4zar: jest poddai sig kontroli przeprowadzonejprzez Udzielaj4cego
Zam6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli w zakresie objgtym niniejszym
zam6wien ierr. i zagwarantuj e prowadz enie dokumentacji me dycznej, z go dnie
z ob ow i4zujqcymi przepisami prawa.

6.2 Oferent nie moze bez zgody Zamawiaj4cego przenieSi zobowi4zanwynikaj4cych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

7. ObowiAzki Oferenta:
7.1 Oferent zobowi4zany jest do udzielania Swiadc zert zgodnie z wyrnosami okre6lonymi

w niniejszych SWKO.
7 .2 Ofercnt, kt6ry bgdzie realizowal Swiadczenia bgdqce przedmiotem konkursu, zobowi 4zany

jest do posiadania odpowiednich kwalifikacjizawodowych okre6lonych w odrgbnych
przepisach"

7.3 W postgpowaniu konkursowym mog4 bra(udziat Oferenci, kt6rzy spetniaj4 wymogi
okre6lone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011. r. o dzialalnoicileczniczej (Dz. tJ. z 2016
r. poz.1638 ze zm.).

IV. Okres obowiEzywaniazam6wienia: od 1 lipca 2017 r. do 31..12,2OL7 r.

V. WarunkiprzystEpienia do konkursu stawiane oferentom:
1" O udzielenie zam6wienia mog? ubiega6 sig podmioty, kt6re:

a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczerie oraz posiadaj4 odpowiednie kwalifikacje i s4
zdolni do wykonania zam6wienia,

b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania przedrniotu umowy lub czynno1ci, jeheIi
pr zepisy nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawniefi,

c) spelniaj4 wymogi okre6lone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011. r. o dziaLalno6ci
Teczniczej (Dz.U. z 2016 t., poz.1.638 ze zrn.).

2. Na potwierdzenie spelnienia p owy ilszy ch warunk6w zarnawiaj Ecy wymaga:
a) zLoLetia wypehrionego i podpisanego druku formularza ofertowego/OFERTA, zgodnie

ze wzorern - zal. nr 1 do SWKO,
b) zloLeria wymaganych w formularzu ofeftowym dokument6w"

3, Zamawiaj4cy dokona oceny spelnienia warunk6w na podstawie zLo2onych w konkursie
dokument6w i o6wiadczeri.

4. Oferent, kt6ry nie spelni warunk6w uprawniaj4cych do udztaly w postgpowaniu okre6lonych
w ust. L zostanie wykluczony z postgpowania, ajego oferta zostanie odrzucona.

PONADTO:
L. Warunkiem udzialu w konkursie ofert jest zlo|erie oferty w wyznaczonym terminie i wedlug

zasad okreSlonych w niniejszych SWKO.
2. Oferent zobowi4zany bgdzie na biez4co wprowadza( i rejestrowa6 dane statystyczne

i medyczne zrealizowanyclt Swiadczen zdrowotnych do programu informatycznego
ob ow i1zuj 4c e go dla :udzielaj 4c eso z am6wienie.

VL Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent sporz4dza ofertg zgodnie z wymogami okreSlonymi w niniejszej SWKO.
2. Ofertg nale2y zloLy( na drukach zal4czonych do niniejszej specyfikacji (zal. nr 1 do SWKO).
3. Oferent moze zloLy( tylko jedn4 ofertg. Ofertg sklada sig w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci,
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4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty naleLy sporuEdzi(w jgzyku polskim"
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi1zane z przygotowaniem i zhoLeniern oferty.
6. Oferta powirrra zawieta( wszelkie dokumenty i zal4czriki wymagane w "szczeg6lowych

warunkach konkursu ofert".
T.Ofertg podpisuje oferent lub osoba upowazniona na podstawie oryginalu pehromocnictwa

zto2onego w formie pisemneji dol4czonego do oferty.
B. Strony oferty oraz rniejsca, w kt6rych naniesione zostaLy poprawki, podpisuje oferent lub

osoba przez niego upowazniona na podstawie pisemnego pehromocnictwa. Poprawki moga
byi dokonane jedynie poptzez przekre6lenie blgdnego zapisu i tmieszczenie obok niego
czytelne go zaprsu poplawne go.

9. Ofertg otazwszystkie wymagane dokumenty naleLy zlozyC w zamknigtej i opisanej kopercie,
op atr zonej danymi of erenta i opis anej nastgpuj 4cymi danymi :

Dane oferenta:
Nazwa:.
adres:.
telefon/fax: ...,..

KONKURS OFERT - sprawa nr PLAON/KO/5/2017
OFERTA na Swiadczenia zdrowotne wykonywane ptzezlekarzy w zakresie Podstawowej Opieki

Zdrowotnej dla dzieci
nie otwiera(przed dniem 26.06.2017 r., godzinalO:3O.

(termin otu ar cia o fert)

10. Zaleca sig, aby strony oferty byly trwale ze sob4 zl4czone np. wpigte w skoroszyt i utozone
w kolejnoSci ponumerowanych stron.

11. Oferent winien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesylkg,
aby w maksymaheym stopniu zapobiec jejrszkodzeniu w czasie transportu.

12" Zarnawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w folmie elektronicznej.
13, Celem dokonania zmian, b4dL poprawek Oferent rnohe wycofa6 wcze6niej zlohon1 ofertg

i zLoLyC j4 ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu sktadania
ofert.

14. O6wiadczenia i wyja6nienia przekazywane za pomoc4 fax-u twala sig za zlohone w terminie,
jezeli ich tre6i dotarla do adresata przed uplywem terminu i zostata riezwlocznie potwierdzona
na pi6rnie ptzez przekazuj4cego.

VII. Wymagane dokumenty:
1) Oferent zobowi1zany jest zLozy( w wymaganym terminie:

L.L wypelniony i podpisany druk formularza OFERTA w formie oryginalu, zgodnie
ze wzorem - zal. nr 1 do SWKO,

1.2 dokument.v:
a) kopia aktualnego odpisu z wla(iciwego rejestru s4dowego lub CEIDG, jeLeli odrgbne

przepisy wymagajE wpisu do rejestru s4dowego lub CEIDG,
b) kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonujEcych dzialalno6d leczniczE, o kt6rym mowa

w art.100 i 106 ust.l ustawy o dzialalnoScileczniczej,
c) kopie dokument6w potwierdzaj4ce kwalifikacje do wykonlrwania dzialalno6cileczniczej

wymienionych w OFERCIE - (prawo wykonywania zawodu, zalwiadczenia, dyplomy,
certyfikaty, sp ecj alizacj e, kursy, inne),

d) kopia polisy ubezpieczeniowej,
e) ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawarciu umowy
o udzielenie zam6wienia - (w formie oryginalu tub kopii polwiadczonejnotarialnie).

Wszystkie dokumenty rno2na skladai w oryginale, Kopie dokument6w musz4 by6 podpisarre ,,za
zgodno6( z oryginalern" ptzez Oferenta lub osoby upowaznione.
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VIII. Termin skladania ofert
1. Ofertg w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w rozdziale powyLej nale|y
zlo2y1 do dnia 26 czerwca 2017 r. d,o god2.10.00 w sekretariacie Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej ,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie (pok. 106) 00-910 Warszawa, Ai. Gen" A. Chru6ciela "Montera" 103 (poniedzialek -
pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00),
2" Na wniosek Oferent otrzyrnapisemne potwierdzenie zlo|enia oferty wraz z numerem, jakim

zostala oznakowana of erta.
3. Celem dokonania zmianb4d1 poprawek, Oferent moze wycofad wcze1niej zlohon4 ofertg i ztoLyC

j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu
skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nast-4pi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, kt6r'e odbgdzie sie
w siedzibie Zarnawtaj4cego na I pigtrze pok.117 przy AL Gen. A. Chru6ciela "Montera" 103 w dniu
26 czerEca2017 roklu o godz. 10.30

X. Przebieg konkursu ,wyb6r oferenta i ogloszenie o wyniku konkursu ofert

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj4cy zam6wienia powoluje kornisjg konkursow4
w skladzie co najmniej3 czlonk6w iwyznacza spo6r6d nich przewodnicz4cego. Konkurs sklada
sig z czg1cijawnej i niejawnej.

2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zlo|on4
dokumentacjg oraz in{ormacje zawarte w formularzu ofertowym bior4c pod uwagg -
brutto za godzing- znaczenie 100%"

3.Rozstrzygaj4c konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynno6ci:
a) stwierdza prawidlowo66 ogloszenia konkursu otazliczbg otrzyrnanych ofert,
b) stwierdza waLno6( ofert pod wzglgdem zabezpieczeria,
c) otwiera koperty z ofertami,
d) przyjmuje do protokolu wyja6nienta zgLaszane przez oferent6w,
e) odczytuje ceny ofertowe,

0 ustala, stwierdza,kt6re z ofert spehriajE warunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;
g) ustala, kt6re z ofert spebriaj4 warunki konkursu i nie podle gaj4 odrzuceniu;
h) odrzuca oferty na zasadach okre6lonych w art. 149 ustawie z dria 27 sierptia 2004 r.

o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2076 t. poz.1793 ze zrn.);

i) w przypadku, gdy oferent nie przedstawit wszystkich wymaganych dokument6w lub gdy
oferta zawiera braki formalne Komisja konkursowa wzywa oferenta do usunigcia tych
brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;

j) oglasza oferentom, kt6re z ofert speL:riaj4 warunki konkursu, a kt6re zostaLy odrzucone,
k) przyjrnuje do protokolu wyja6nienia i o6wiadczenia zgJoszone ptzez oferent6w,
D wybiera najkorzystniejsz4 ofertg albo nie przyjmuje 2adnej z ofert.,
m) w czasie przeptowadzania konkursu przyjrnuje i rozpatruje jedynie umotywowane skargi

i protesty oferent6w.
4. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach zamknigtycltbez udzialu oferent6w, z wyj1tkiern

czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).
5' Komisja moze nie przyj4( ofert, kt6rych cena przewyLsza kwotg ptzeznaczon4 na sfinansowanie

zam6wienia.
6. Zamawiaj4cy tdzieli zarn6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada( bgdzie warunkom

z am6wieni a, a takLe zostanie uzrrana za najkor zystniej s 24.

CENA
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7. Zamawiaj4cy powiadomi o wyniku konkursu podaj4c nazwe (firmg) oraz numer oferty albo imig
i nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Swiadczeniodawcy, kt6ry zostaL
wybrany.

XI" Kryteria oceny ofert
1.. Ceng nalezy rozumie1jako catkowity koszt kt6ry zawiera kalkulacjg wszystkich element6w

nalezno6ci. Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe brutto pozostaj4 stale przez caLy

okre s r ealizacji (;w iadc zeh.
2. jedynym kryterium oceny zLozonych ofert bgdzie cena.
3. Zamawiaj4cy zasftzega mozliwofl( przeprowadzenia negocjacji w przypadks zlozenia ofert

o tych samych stawkach. W takim wypadku decyduj4ce znaczenie bgdzie mialo
dotychczasowe do6wiadczenie oferenta oraz kwalifikacje personelu.

XII. Wskazanie os6b upowaznionych do porozumiewania sig z Oferentami i spos6b
porozumiewania.

'1,. Oferent moze zwraca( sig do Udzielaj4cego Zarn6wienie o wyja6nienia dotycz4ce wszelkich
w4tpliwo6ci zwi1zanych z SWKO, sposobernprzygotowania oferty, kieruj4c swoje
zapytanie na pi6mie najp62niej w terminie 3 dni roboczychprzed terminem skiadania ofert.

2. Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami jest: Lidia Rokicka, te7.22 673 5235.

XIII. Istotne warunki umowy
Szczegoly dotyczEcerealizacji zam6wieniazawarte sq we wzorze umowy, kt6ry stanowi zalEcznik
nr 2 do SWKO.

XIV. Prawo oferent6w
1. W toku postgpowania w spawie zawarcia umowy o udzielenie (;wiadczeri opieki zdrowotnej

do czasu zakonczenia postgpowania oferent rnoze zLo|y( do komisji umotywowany protest
oraz odwolanie, dotycz4ce rczstrzygrigcia postgpowania, kt6re Oferent sklada
bezpo6rednio do Kierownika Zarnawiajqcego - Dyrektora.

2. Oferent moze zloLy( umotywowany protest do Komisji Konkursow ej, jednakLe nie p62niej niz
pr zed r ozstr zy gnigciem konkursu.

3. Do czasu rczstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszone,
4" Komisja Konkursowatozpatruje protest w ci4gu 7 dni od daty jego otrzymania.
5. O wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwlocznie

informuje skladaj4cego protest otaz pozostalych Oferent6w i udzieTaj1cego zarn6wienie.
6. W ci4gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rczstrzygrigciu konkursu Oferent moLe

zlo 2y ( do kierownika z arnaw iaj 4c e go o dwotanie dot. r o zstr zy gni gcia.
7. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Srodki odwolawcze nie przyshuguj4na:

a) wyb6r trybu postgpowania
b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c) uniewaznienie postgpowania konkursowego.

XV. Prawo udzielajEcego zam6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad
Opieki Zdrowotne j wWarszawie zastrzega sobie prawo odwolania konkursu w calo6ci,
uniewaznienia albo przesunigcia terminu skladania ofertbez podania przyczyny.

XVI. Postanowienia koricowe
1.. Zarnawiaj4cy rozstrzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uplywu terrninu skladania ofert.
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2. Umowg w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zarnawiaj1cy
zawrzewterminieniekr6tszymni|Tdnioddniaprzekazaniazawiadomieniao wyborze oferty
inie p62ntei ni2 przed uplywem terminu zwi1zania ofert4 chyba,Ze w postgpowaniu zostanie
zloLona tylko 1 oferta - wtedy zamawiaj4cy moze zawrze(umowe niezwlocirie po wyborze
oferty.

3. Termin zwiTzatia ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.

ZalEcznikii.
. Zal4cznik 1- Formularz ofeftyf druk OFERTA
. Zal4cznik 2- Istotne postanowienia umowy - wz6t umowy

Podpisy Komisji Konkursowej

Przewo dni czEcy Komisji - Zuzanna Domariska

Sekretarz Komisji - Lidia Rokicka

3. Czlonek Komisji

4. Czlonek Komisji

- Agnieszka Sikorska

- MarzenaKarpowicz

datal4 czerwca 20L7 r.

1,

2.
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