SZCZEGOT,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT

(swKo)
na lwiadczenia zdrowotne wykonywane pt zez Iekarzy w zakresie
. badari diagnostyczn)'ch - opis zdjgi RTG

:

KONKURS OFERT zostal ogloszony:
. nh stronie internetowej zamawiaj4cego: www.spzozaon.pl
. na tablicy ogJoszeh
Postgpowanie prowadzone jest w jgzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

w

E

Prrych
Warszaro&, 24,07.2017 r.

Iek.

I.

Tryb zam6wienia
1.. Konkurs ofertprowadzony jestna zasadachprzewidzianych przezprzepisy Ustawy
o dzialalno6ci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011. r. (Dz. U . z 2016 t., poz. 1.638 ze zm.)
na podstawie art. 26 rtst 3 i 4 ustawy z dnia15.04.2011. r. o dzialalno6ci leczniczej (Dz. U,
2201,6r.,poz.'l,638zezm.)wzwi4zkuzart.1.40,art.1,41,,art.1.46ust1, art.1,47-150,
art.151 ust, 1, 2-6, art.152, art.1.53 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia27 sierpnia2004r.
o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz.U.
2201.6 t., poz,1793 ze zm.).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg6lowych warunkach konkursu
ofert - SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w punkcie 1, powyhe|
II. DEFINICJE
1) Przy,muj4cy zarn6wienie/Oferent - podmiot wykonuj4cy dzialalnoSi lecznicz4zgodnie
z ustaw4 z dnia 15 kwietnia2}ll r, o dzialalno6ci leczniczej (Dz.U. 2201,6 t. poz,1,638 ze zrn.).
2) Udzielajqcy zam6wienia/ Zamawiaj4cy - podmiot Teczniczy speheiaj4cy przeslanki okre6lone
w art, 3 ust. l ustawy z dnia29 stycznia2)} r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz.U.2201,5 r.

- Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska ,,Speclek"
Sampdzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie uslug zdrowotnychprzezlekarzy,kt6rzy nabyli
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.
Formularz ofertowy - rozumie sig przez to druk ,,OFERTA' przygotowany przez
Zarnawiaj4cego, a wypelniony przez oferenta, stanowi4cy zal1cznik nr L do niniejszych
warunk6w.
Swiadczenia zdrowotn e/ przedmiot zarn6wienia - Swiadczenia bgd4ce przedmiotem umowy
zawieranej z P r zyjmuj4cym zam6wienie.
Umewa-wz6rtrnowy oplacowany przez Udzielaj4cego zarn6wienia, stanowi4cy zalqcznik

po2.21,64 z p6Ln. zrn.)

3)
4)
5)
6)

m2.

7) Polipa OC - umowaubezpieczenia
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odpowiedzialno6ci cywiLrej za szkody bgd4ce nastgpstwem

B)

udzielania lwiadczenzdlowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
Swiadczeri zdrowotnych.
SWKO/Ndaterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postgpowanie
oznaczonei sprawa nr PL AON/KO/ 6/2017.

III. Przedmiot zam6wienia
1. Przedmiotem zam6wienia

l:!?:r!,

jest udzielanie Swiadc zefi zdrowotnych wykonywa nych przez
szczeg6howo wymienione w druku formularza ofertowego - zal. ru 1 do niniejszych

SWKO.
2.Inforr4acje og6lne

z PrzyynujAcym zam6wienie nastgpowai bgdzie wedlug cen jednostkowych
wynikaj 4cych z oferty or az f akty czny ch ilosci udzielonych swiad,czea
3.Nie dopuszcza sig zloircnia ofert czgsciowych, tj. na mniejsz4 ilo6i godzin pracy tygodniowo ni2
okre6lona w tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym.
4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
5' Prowadzone postgpowanie konkursowe nie wymaga zabezpieczenia oferty w wadium.
6. Istotne warunki zam6wienia
6.1 Oferent zobowi4zany jest poddai sig kontroliprzeprowadzonej przez Udzielaj4cego
Zatn6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli w zakresie objgtym niniejszym
zar'n6wieni em i zagw arantuj e prowadzenie dokumentacj i me dyc znej, z go dnie
z obowi4zrtj4cymi przepisami praw a.
6.2 Oferent nie moze bez zgody Zarnawiaj4cego przeniedi zobowi1zafwynikaj4cych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
7. Obowiqzki Oferenta:
7'1 Oferent zobowi4zany jest do udzielania Swiadc zert zgodnie z wyrnogami okreslonymi
w niniejszych SWKO.
7 '2 Oferent kt6ry bgdzie realizowal6wiadczenia bgd4ce przedmiotem konkursu,
zobowi 4zany
jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych okre6lonych w odrgbnych
przepisach.
7.3 W postgpowaniu konkursowym mogA bra1 udzial Oferenci, kt6rzy spelniaj4 wymogi
okre6lone w art. 26Ustawy z dnia15 kwietnia 2011,r. o dzialalnoScileczniczej (Dz.i.2201.6
r.poz.1"638 ze zm.).
Rozliczenie

IV. okres obowi4zywania zam6wienia: od podpisania umowy

d,o 31.,r2,20\g r,

V. Warunkiprzystqpienia do konkursu stawiane oferentom:
L. O udzielenie zam6wienia mog? ubiegai sig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczerie oraz posiadaj4 odpowiednie kwalifikacje i s4
zdol:re do wykonaria zarn6wienia,
b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywaria przedmiotu umowy lub czynno1ci, je1eli
przepisy naktadaj4 obowi4zek posiadania takich uprawnien,
c) spetniaj4 wymogi okre6lone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 t. o dziaLalnosci
Ieczniczej (Dz.U.2201.6 r. poz.16B8 ze zm.).
2. Na potwierdzenie spetnienia powy Lszy chwarunk6w zamawiaj Ecy wymaga:
a) zloLetia wypehrionego i podpisanego druku formularza ofertowegoTbfEnta, zgodnie
zewzorerrt- zal, nr L do SWKO,
b) ztoLenia wymaganych w formurarzu ofertowym dokument6w.
3. Zainawiaj4cy dokona oceny spelnienia warunk6w na podstawie zlo2onych w konkursie
dokument6w i o6wiadczefl.
4. Oferent, kt6ry nie speLri warunk6w uprawniaj4cych do :udzialy w postgpowaniu okre6lonych
w ust.L zostanie wykluczony z postgpowania, ajego oferta zostanie odrzucona.
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PONADTO:
1. W4runkiem udzialu w konkursie ofert jest zlo|erie oferty w wyznaczonym terminie i wedlug
zasad okre6lonych w niniejszych SWKO.
2. Oferent zobowi4zany bgdzie na biez4co wprowadzai i rejestrowai dane statystyczne
i medyczne zrealizowanych Swiadczeft.zdrowotnych do programu informatycznego
obow i4zuj1ce go dla U dzielaj 4ce go Zam6wienie,

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent sporz4dza ofertg zgodnie z wymogami okre6lonymi w niniejszej SWKO,
nale|y zLoLyC na drukach zal4czonych do niniejszej specyflkaqi (zal. nr 1 do SWKO).
3. Oferent mo2e zloLy( tytko jedn4 ofertg. Ofertg sklada sig w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci.
4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nale?y sporz4dzie w jgzyku polskim.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
6. Oferta powinna zawiera( wszelkie dokumenty i zal4czniki wymagane w "szczeg6lowych
warunkach konkursu ofert".
7. Ofertg podpisuje oferent lub osoba upowazniona na podstawie oryginalu petnomocnictwa
zloionego w formie pisemnej i dol4czonego do oferty,
8. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent lub
osoba przez niego upowazniona na podstawie pisemnego pelnomocnictwa. Poprawki mog4
byi dokonane jedynie poprzez przekre6lenie blgdnego zapisuiumieszczenie obok niego
czyteJne go zapisu p oprawne go.
9. Ofertg orazwszystkie wymagane dokumenty naIe|y ztoLy( w zamknigtej i opisanej kopercie,
opatrzonej danymi oferenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:
1.

2, Ofertg

Dane oferenta:
Nazwa:
adres:,

telefon/fax:

KONKURS OFERT - sprawa nr PL AON/KO/6/2017
OF'ERTA na1wiadczenia zdrowotne wykonywane w zakresie badafi diagnostycznych
- opis badari RTG
nie otwiera(przed dniem 08.08.2017 r., godzinal.O:3O
(ter min o fi u ar ci a o fer t)
byly trwale ze sob4 zl4czorre, np. wpigte w skoroszyt i ulozone
w kolgjno6ci ponumerowanych stron.
1.1. oferent winien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesylkg,
aby w maksymal:rym stopniu zapobiec jejuszkodzeniu w czasie transportu.
12. zamdwiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w formie elektronicznej,
13. Celem dokonania zmian}b4dL poptawek Oferent moze wycofai wcze6niej zlolon4ofertg
izloiy(j4 ponownie, pod warunkiem zachowaniawyznaczonego w SWKO terminu skladania
10. ZaIeaa sig, aby strony oferty

ofert.
14. O6wladczenia i wyja6nieniaprzekazywane zaponrrocqf.ax-u.twaLa sig za zLo2onew terrninie,
je2eli ich tre56 dotarla do adresataprzeduplywem terminu izostalaniezwlocznie potwierdzona
na piSmie przez pr zekazuj4cego.

VII. Wymagane dokumenty:

1) Ofergnt zobowi4zany
1.1.
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jest zLo2y( w wymaganym terminie:
wypelniony i podpisany druk formularza OFERTA w formie oryginalu, zgodnie
ze wzorem - zal. m 1 do SWKO,

1.2 dbkumenly:

a) kopia aktualnego odpisu

z wlasciwego rejestru sqdowego lub GEIDG, ieLeli odrgbne
przepisy wymagajq wpisu do rejestru s4dowego lub CEIDG,
b) kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj4cych dzialalno6i leczniczq o kt6rym mowa
w art.1.00 i 106 ust.l ustawy o dzialalnoScileczniczej,
c) kopie dokument6w potwierdzaj1ce kwalifikacje'do wykon;rwania dzialalno6cileczniczej
wymienionych w OFERCIE - (prawo wykonywania zawodu, zalwiadczettia, dyplomy,
certyfikaty, specj alizac je, kursy, inne),
d) kopia polisy ubezpieczeniowej,
e) ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o udzielenie
zgm6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawarciu umowy
o udzielenie zam6wienia - (w formie oryginalu lub kopii po6wiadczonejnotarialnie),
Wszystkie dokumenty rno2na skladai w oryginale. Kopie dokument6w muszA byi podpisarre ,2a
zgodno6( z oryginaLerd' przez Oferenta lub osoby upowaznione,

VIII. Termin skladania ofert
1' Ofertg w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w tozd,ziale powyhej naleLy
zloLy(. do dnia 08.08.2017 roku do god2.10.00 w sekretariacie Wojskowej Specjalistycznej

Przyclrodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielnego Publicznego ZakladuOpieki Zdrowotnej
w Wagszawie (pok. 106) 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chru6ciela "Montera" L0i,
(wyl4cznie w dni powszednie w godz.: 7.30 - 15.00).
2' Na wniosek Oferent otrzyrna pisemne potwierdzenie zlolenia oferty wtaz znumerem, jakim
zostala oznakowana oferta.
3. Celem dokonania zmianb4d2poprawek, Oferent moze wycofaewcze6niej zlo2on4ofertg izloLy(
j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terrninu
skladania ofert.
IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisfne otwarcie ofert nast4pi na posiedzeniu komisji konkursowej, kt6re odbgdzie sig
w siedzibie Zarnawiaj4cego na I pigtrze pok.117 przy AL Gen. A. Chru6ciela "Montera" 103
w Warszawie w dniu 08.08.2017 roku o god2.10.30.
X. Przebieg konkursu,

wyb6r oferenta i ogloszenie o wyniku konkursu ofert

L. W celir przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj4cy zam6wienia powoluje komisjg konkursow4
w skladzie co najmniej 3 czlonk6w iwyznacza spo6r6d nich przewodnicz4cego. Konkurs sklada
z czg1cijawnej i niejawnej,
2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zloLon4
dokumentagg oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym bior4c pod uwagg - CENA
brutto za opis badania RTG - znaczenie].:00o/o,
3' Rozstrzygaj4c konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynnosci:
a) stwierdza prawidlowoSi ogloszenia konkursu orazliczbg otrzymanych ofert,
b) stwierdza waLnoSC ofert pod wzglgdem zabezpieczetia,
c) otwiera koperty z ofeftami,
d) przylmaje do protokolu wyja6nienia zgLaszane ptzez oferent6w,
e) odczytuje ceny ofertowe,
0 ustala, stwierdza,kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;
g) ustala, kt6re z ofert spelrriaj4 warunki konkursu i nie podle gajE odrzuceniu;
h) odrzuca oferty na zasadach okre6lonych w art, 1,49 ustawie z dria 27 sierpria 2004 r.
o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz,
U. z 2016 r., poz.1793 ze zm,);
sig
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w przypadku, gdy oferent nie przedstawil wszystkich wymaganych dokument6w lub gdy

oferta zawiera braki formalne komisja konkursowawzywa oferenta do usunigcia tych
brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;
j) o:gJasza oferentom, kt6re z ofert spelniaj4 warunki konkursu, a kt6re zostaly odrzucone,
k) ptzyjrnuje do protokolu wyja6nienia i o6wiadczenia zgLoszone przez oferent6w,
1) wybiera najkorzystniejsz4ofeftg albo nie przyynuje zadnej z ofert,
m) w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozpafiuje jedynie umotywowane skargi
i protesty oferent6w.
4, Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach zamknigtychbez sdzialu oferent6w, z wyj4tkiem
czynnoSci okre6lonych w pkt a) do e).
5. Komisja rnoilenieprzyl11 ofert, kt6rych cena przewyzsza kwotg przeznaczon4 na sfinansowanie
zam6wienia.
6. Zarnawiaj4cy udzieli zarn6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada1 bgdzie warunkom
z am6wieni a, a taki e z o s tanie :uzrrana za najkor zys tniej s z 4.
T.Zamawiaj1cy powiadorni o wyniku konkursu podaj4c nazwg (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 rozumiei jako caikowity koszt, kt6ry zawiera kalkulacjg wszystkich element6w
naleZno6ci . Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe brutto pozostaj4 staLe przez caLy
okres r ealizagi 3w iadczert,.
2. Jedynym kryterium oceny zlo2onych ofert bgdzie cena.
3. Zarnawiaj4cy zastrzega mozliwo6( ptzeprowadzenia negocjacji w przypadku zlozenia ofert
o tych samych stawkach. W takimwypadku decyduj4ce znaczenie bgdzie mialo
dotychczasowe do6wiadczenie of erenta oraz kwalifikacj e p ersonelu.

XII. Wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z Oferentami i spos6b
porozurniewania.
1. Oferent moze zwraca( sig do Udzielaj4cego Zam6wienie o wyja6nienia dotycz4ce wszelkich
w4tpliwo6ci zwi4zanych z SWKO, sposobem przygotowania oferty, kieruj4c swoje
zapytanie na pi6mie najp62niej w terminie 3 dni roboczychprzed terminem skladania ofert.
2. Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami jest: Lidia Rokicka, tel 22 673 5235.
XIII. Istotne warunki umowy
Szczeg6ly dotycz4ce realizagi zam6wienia zawarte s4 we wzorze umowy, kt6ry stanowi zalEcznik
nr 2 do SWKO.
IX. Prawo oferent6w
L. W toku postgpowania w spawie zawarciaumowy o udzielenie 6wiadczeri opieki zdrowotnej
do czTsu zakonczenia postgpowania oferent rnoLe zloLy( do komisji umotywowany protest
zgodrrie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierptia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. TJ. z 201,6 r., poz. 1793 z p62n.zrn.) oraz
odwolanie, dotycz4ce rozstrzygnigcia postgpowania zgodnie z art. L54 cytowanej wyhej ustawy,
kt6re Oferent sklada bezpo6rednio do Kierownika Zarnawiaj4cego - Dyrektora.
2. Oferenrt moze ztoLye umotywowany protest do Komisji Konkursow ej, jednakLe nie p62niej niL
pr ze d rczsfr zy grigciem konkur su.
Do
3.
czasu rozstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszone,
4. Komisja konkursowarozpatruje protest w ci4gu 7 dni od daty jego otrzymania.
5. O wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu Komisja konkursowaw formie pisemnej niezwlocznie
inforrrnuje sktadaj4cego protest oraz'pozostalych Oferent6w iudzielaj4cego zarn6wienie.
6. W ci4gu 7 dnt od daty otrzyrnania zawiadomienia o rozstrzygnigciu konkursu Oferent moze
zloLy( do kierownika zamawiaj4cego odwolanie dot. rozsltzygnigcia.
7. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

str.

5

8.

Srodki odwolawcze nie przysiuguj4 na:
a) wyb6r trybu postgpowania
b) nie$okonanie wyboru Oferenta;
c) unigwaznienie postgpowania konkursowego.

XIV. Praw o udzielaj 4c e go zarn6wienie
Wojskorara SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad
Opieki f drowotnej w Warszawie zasttzega sobie prawo odwolania konkursu w cato6ci,
uniewaz4ienia albo przesunigcia terminu skladania of.ertbez podania przyczyny.
XV. Postanowienia koricowe
1, Zamawiaj4cy rozstrzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uplywu terminu skladania ofert.
2. Umowg w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zarnawiaj4cy
zawrzie w terrninie nie kr6tszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
i nie p6Zniejni2 przed uplywem terminu zwi1zania ofert4 chyba,2e w postgpowaniu zostanie
zLoiona tylko 1 oferta - wtedy zarnawiaj4cy moze zawrze( umowg niezwhocztie po wyborze
ofer[r.
3. Termip zwi4zaria ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.

Zal}cznlki:

.
.

Zal4cznik 1- FormuLarz ofefty/druk OFERTA
ZaL}cznik 2- Istotne postanowienia umowy - wz6r umowy dla lekarza

Podpisy Komisji Konkursowej

1.

Pr4ewodniczEcy

2.

-

ZszannaDomariska

Sekretarz Komisji

-

Lidia Rokicka

3.

Czfonek Komisji

-

Agnieszka Sikorska

4.

Czfonek Komisji
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Komisji

Marzena Karpowicz

