
SZCZEGOI,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT
( swKo )

na:
na 3w iadczenia zdrowotne wykonywane przez Iekarzy w zaklesie :

. Ambulatoryjnej Opieki Specjalist-ycznej:
o Poradnia alergologii dla dziecr
o Poradnia chirurgii og6lnej
o Poradnia urologii
o Poradniaendokrynologii
o Poradniadiabetologii
o Poradnia ginekologii i polo2nictwa

KONKURS OFERT zostal ogloszon)r:
. na stronie internetowej zatnawtaj4cego: www.spzozaon.pl
. na tablicy ogloszefi

Postgpowanie prowadzone jest w jgzykt polskim, z zachowaniem formy

Warsznrua, 18,09,2017 r.

I. Tryb zarn6wienia
1. Konkuls ofert prowadzony jest na zasadacltprzewidzianychprzez przepisy Ustawy

o dzialalno1cileczriczej z dnia 15 kwietnia 201-1, r. (Dz. U. z 201-6 r. poz.1.638 ze zm.)
podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dnia 15.04.2011, r . o dzialalno6ci leczniczel (Dz. U .

poz.1638 ze zrn.) ) w zwi4zktt z art.140, art.141, art.1,46 ust. L, art.1,47, art.148 ust. 1,

art.150, art.151ust.1,2i4-6,aft.152, art.153ialt.154ust.1i2ustawy zdnia27 siet
o Swiadczeniach opieki zdlowotnej finansowanyclt ze 6rodk6w p:ublicznych (Dz. U . z
1793 ze zrn.).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg6lowych warunkach konk
SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt 1, powy2ej.

DEFINICTE
Przyjlmuj4cy zam6wienie/Oferent - podmiot wykonuj4cy dziaLalnoillecznicz4z

II.
1)

z dnia 15 kwietnia 2071. r. o dzialalnoScileczniczej (Dz, U, 22016 t. poz.1,638 ze zm.).
2) Udzielaj4cy zam6wienid Zarnawiaj4cy - podmiot leczntczy spelniaj4cy przeslanki o

w art,3 ust. l ustawy z dnia29 stycznta2004r. - Prawo zarn6wief.publicznych (Dz.
po2.L579 zp62n. zm.) - Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska ,,Speclek
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

3) Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie uslug zdrowotnych przez lekarzy, kf6re nabyly
fachowych kwalifikacji do ich udzielania .

4\

5)

Formularz ofertowy - rozurnie sig ptzez to druk ,,OFERTA' przygotowany ptzezZarnfwiaj4cego,
a wypelrriony przez oferenta, stanowi4cy zal4cznik nr 1 do niniejszych warunk6w. 

ll

Swiadczenta zdrowotnef przedmiot zarr6wienia - Swiadczenia bgd4:e przedmiotfm umowy
zawieranej z P r zyjrnwj4cy rn zam6wienie.

6) Umowy-wzory :urn6w opracowane przezUdzielaj4cego zarn6wienia, stanowi4cy za
7) Polisa OC - umowa ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej za szkody bgd4ce nas

udzielania Swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechaniaudzie
Swiadczef, zdlowotnych, zgodnie z:

- art.25 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnta1.5.04.2011. r. o dzialalno6ci leczniczej (Dz.U.2201,f r. poz.
L638 ze zrn.) oraz w wysoko6ci okre6lonej odpowiednio w $3.1 Rozporz4dzeniaMini
Finans6w z dnia 22 grudnia 2011, r. w sprawie obowi4zkowego rbezpieczenia odpow
cywilnej podmiotu wykonuj4cego dzialalno66 lecznic z4 (Dz. U . z 2011, r. nr 293, poz.
w 54 1. Rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dtia22 gntdnia2}l1r" w sprawie
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ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej lwiadczeriodawcy niebgd4cego podmi
wykonuj4cym dzialalno66 lecznic z4 (Dz. U . z 2011 r. m 293, poz. 1728) lub ubezpi
odpowiedzialno6ci cywilnej za szkody wyrz4dzone przy udzielaniu Swiadczerl opie
zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie lwiadczetr opieki zd

8) Sl4lKO/Vlaterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postgpowa
oznaczone : sprawa nr PL AON/ KO/ 7 / 2017 .

e)

III. Przedmiot zam6wienia
L. Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczehzdrowotnych wykonywanych pr

szczeg6lowo wymienione w druku folmularza ofertowego - zal. nr 1 do niniejszych S

Kody Wsp6lnego Slownika Zarn6wief:
85121000-3 usiugi medyczne
85121200-5 sp ecj alistyczne uslugi medyczne
85721100-4 og61ne uslugi medyczne
85140000-2 r62ne uslugi w dziedzinie zdrowia

2.Informacje og6lne
Rozliczenie z Przyjrnttjacym zam6wienie nastgpowa( bgdzie wedlug cen
wynikaj 4cy ch z of er ty or az f akty czny ch i1o Sci udzielonych (;w iadc zeA.
3. Dopuszcza sig zloLenie ofert czg6ciowych tj. na wybrarry przez siebie zakres

okreSlonych w tabeli zamleszczonej w formularzu ofertowym.
4. Zarnawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofelt wariantowych.
5. Plowadzone postgpowanie konkursowe nie wymaga zabezpieczenia oferty w wadium
6. Istotne warunki zam6wienia

6.1 Oferent zobowi4zany jest poddai sig kontroliprzeprowadzonej ptzezlJdzielaj4ceg
Zarn6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli w zakresie objgtym niniejszy
z am6wieni ern i zagw ar antuj e prowadz enie dokumentacj i me dyc znej, z go dnie
z ob owi4zuj4cymi plzepisami prawa.

6.2 Oferent nie moze bez zgody Zarnawiaj4cego przenie66 zobowi4zanwynikaj4cych
umowy na osoby tlzecie.

7. ObowiAzki Oferenta:
7.1 Ofelent zobowi4zany jest do udzielania Swiadczen zgodnie z wymogami okre6

w ninieiszvch SWKO"
7.2 Oferent, kt6ry bgdzte realizowaL swiadczenia bgd4ce przedmiotem konkursu,

jest do posiadania odpowiednich kwalifikacjizawodowych okre6lonych w odr.gb
przepisach.

7.3 W postgpowaniu konkursowym mog4 bra(rdztal Oferenci, kt6rzy spelniaj4 wy
okre6lone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnolcileczniczej (Dz.
po2.1638 ze zrn.).

7.4 Oferent jest zobowi4zany do zapoznania sig zZarz4dzeniem Prezesa NFZ nr
642017/DSOZ, aw szczeg6lno6ci zalEczniknr 4.

IV. Okres obowiEzywania zam6wienia :

dla lekarzy AOS od dnia 1.10.2017 r. do 30.06.2018 r.

V. Warunki przyst4pienia do konkursu stawiane oferentom:
1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig podmioty, kt6re:

a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie oraz posiadaj4 odpowiednie kwa
zdolni do wykonania zart6wienia,

b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy lub czynnosci,
nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawnieri,

c) speiniaj4 wymogi okre6lone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
leczniczel (Dz. U. z 2016 r. poz.1638 ze zrn.).
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2. Na potwierdzenie spelnienia powyLszych warunk6w ZamawiajEcy wymaga:
a) zLoLeria wypehrionego i podpisanego druku forrnularza ofertowego/OFER

ze wzorern - zaL. m 1 do SWKO,
b) zloLenia wymaganych w formularzu ofertowym dokument6w.

3. Zamawiaj4cy dokona oceny spelnienia warunk6w na podstawie zLoionych
dokument6w i o6wiadczefr.

4. Oferent, kt6ry nie speLri warunk6w uprawniaj4cych do udzialy w postgpowaniu
w ust. 1 zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

PONADTO:
1. Warunkiem udzialu w konkursie ofelt jest zlo|enie oferty w wyzrraczorryrr.

zasad okle6lonych w niniejszych SWKO.
2. Ofelent zobowi4zany bgdzie na biez4co wprowadza6 i rejestrowai dane statys

i medyczne zrealizowanych Swiadczefi zdrowotnych do programu informaty
ob ow i4zuj 4c e g o dla U dzielaj4ce go Zarn6wienie.

VL Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent sporz4dza ofeltg zgodnie zwyrnogami okre6lonymi w niniejszej SWKO.
2, Ofertg nale?y zloLy( na dlukach zaL4czonych do niniejszej specyfikacji (zat, nr 1. do
3. Oferent rnoLe zloLy( tylko jedn4 ofeltg. Ofertg sklada sig w formie pisemnej

niewaznoSci.
4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nalezy spovydzi(w jgzyk'tpolskim.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloLentern oferty.
6. Oferta powinna zawiera( wszelkie dokumenty i zat4czniki wymagane w

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

zLoLonego w formie pisemnej i doL4czoneso do oferty.
B. Sh'ony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zostaly poprawki, podpisuje

przez niego upowazniona na podstawie pisemnego pehromocnictwa. Poprawk
dokonane jedynie poprzez przekre6lenie blgdnego zaprst;- i umieszczenie obok ni
zapLsLl poprawnego,

9. Ofertg otaz wszystkie wymagane dokumenty nale2y zloLy1 w zamknigtej i
opah'zonej danymi of erenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:

10. Zaleca sig aby strony oferty byiy tlwale ze sob1 zt4czone np. wpigte w skoroszyt i u
w kolejno6ci ponumerowanych stron.

11. Oferent winien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesylkg,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jejuszkodzeniu w czasie h'anspoltu.

12. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w forrnie elektronicznej.
L3. Celem dokonania zmiant,b4d2 poprawek Oferent moze wycofa( wcze6niej zloilon4 oI

j4 ponownie, pod walunkiem zachowaniawyzrLaczonego w SWKO telminu skiadania
14. O6wiadczenia i wyja6nienia przekazywane za pornoc4 faxtt twa|a sig za zloAone

jezeli ich tle6i dotarla do adresata przed uplywem telrninu i zostala niezwlocznie
na piSmie przez pr zekan\4cego.
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VII. Wymagane dokumenty:
1) Oferent zobowi4zany jest z\oLyC w wymaganym ter.minie:

1.1 wypelniony i podpisany druk formularza OFERTA w formie oryginalu, zgodni
- zal.nr 1 do SWKO,

L.2 dokumenty:
a) kopia aktualnego odpisu z wlaiciwego rejestru s4dowego lub CEIDG,

przepisy wymagajq wpisu do rejestru sEdowego lub CEIDG,
b) kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj4cych dzialalno6d leczniczE, o

w art.100 i 106 ust. L ustawy o dzialalnoScileczniczej,
c) kopie dokument6w potwierdzajEce kwalifikacje do wykonywania dzialal

wymienionych w OFERCIE - (prawo wykonywania zawodu, zalwiadczeni
certyfikaty, specjalizacje, kursy, inne),
kopia p olisy ub ezpieczeniowej,
ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o
zam6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawarciu u
o udzielenie zam6wienia - (w folmie oryginalu lub kopii po(;wiadczonejnotaria

Wszystkie dokumenty rnozna skladai w oryginale. Kopie dokument6w musz4 byi podp
zgodno6( z oryginaLerrl' ptzez Oferenta lub osoby upowaznione.

VIII. Termin skladania ofert
1. Ofertg w zamknigtej/ zaklejonejkopercie opatrzonejnapisami, jakw rozdziale powy

zloLy( do dnia 27 wrze1nia 2017 roku do god2.10.00 w sekretaliacie Wojskowej
Przycho dni Lekarskiej, Sp eclek " S arr.o dzielnym Publiczny rn Zakladzie Opieki
w Warszawie (pok. 106) 00-910 Warszawa, A1. Gen. A. Chru6ciela "Montera" 1,03,
(wyl1cznie w dni powszednie w godz.:7 .30 - 15.00).

2. Na wniosek Oferent otrzytta pisemne potwierdzenie zloLenia oferty wraz z numerem,
zostala oznakowana of erta.

3. Celem dokonania zmiartb4dlpoptawek, Oferent moze wycofa( wcze6niej zho2on4ofe
po modyfikacji ponownie, pod walunkiem zachowaniawyznaczonego w SWKO ter
skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwalcie ofert nast4pi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, kt6re odbgdzie
siedzibie Zarnawiaj4cego na I pigtrze pok.117 przy AI. Gen. A. ChruSciela "Montera" 1

w Walszawie w dniu 27.09.2017 roku o god2.10.30.

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

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

2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zlo2on4
oraz informacje zawarte w formularzu ofeltowym bior'4c pod uwagg - CENA brutto
za punkt udzielania Swiadczefi zdrowotnych - znaczenie 100%.

3.Rozstrzygaj4c konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce cz
a) st:wterdza prawidlowo66 ogioszenia konkursu orazliczbg otrzyrtanych ofert,
b) stwierdza waLno6( ofert pod wzglgdem zabezpteczenia,
c) otwiela kopelty z ofertami,
d) przyjnuje do protokolu wyja6nienia zglaszane przez oferent6w,
e) odczytuje ceny ofertowe,

0 ustala, stwierdza,kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 od
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ustala, kt6re z ofelt spehriaj4 warunki konkursu i nie podle gaj4 odrntceniu;
odrzuca ofelty na zasadach okre6lonych w art. 149 ustawie z dria 27 sierpnia 2004
o Swiadczeniach opieki zdlowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (

U . z 2076 t. poz.1793 ze zrn.);
i) w przypadku gdy oferent nie przedstawllwszystkich wymaganych dokument6w

oferta zawiera braki formalne komisja konkursowawzywa oferenta do usunigcia
w wyzrLaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;

j) oglasza oferentom, kt6re z ofert spehriaj4 walunki konkursu, a kt6re zostaly od
k) przyjnuje do protokolu wyja6nienia i o6wiadczenia zgloszone przez oferent6w,
l) wybiera najkorzystniejsz4 ofertg albo nie przyjrnuje Zadnej z ofett.,
m) w czasie przeprowadzania konkursu ptzyjmuje i rozpatruie jedynie umotyw

i protesty oferent6w.
4. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach zamknigtych bez udziaLu oferent6w,

czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e),
5. Komisja moze nie przyj4(. ofelt, kt6rych cena przewyLsza kwotg przeznaczon4 na sfi

zamowlenla.
6. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada( bgdzie

z am6wi eni a, a tak2 e z o s tanie :uzrrarra za najkor zys tniej s z 4.
7. Zatnawiaj4cy powiadorni o wyniku konkursu podaj4c rrazwg (firmg) oraz numer oferty

i nazwisko oraz siedzlbg albo miejsce zamieszkania i adres Swiadczeniodawcy, kt6ry
wybrany.

XI. Kryteria oceny ofert
1'. Ceng nalezy tozurnie( jako calkowity koszt, kt6r'y zawiera kalkulacjg wszystkich

nalezno6ci. Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe brutto pozostaj4stale p
okres rcalizacii (;wiadczen.

2.

J.
Jedynym kryterium oceny zLo2onych ofert bgdzie cena.
Zarnawiaj4cy zasdzega mozliwo61przeprowadzenia negocjacji w przypadku zloi
o tych samych stawkach. W takim wypadku decyduj4ce znaczeniebgdzie mialo
do tychczas owe do6wiadcz enie of elenta or az kw alifikacj e p er s onelu.

XII. Wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z Oferentami i spos6b
porozumiewania.

1" Oferent moze zwraca( sig do Udzielaj4ce go Zarn6wienie o wyja6nienia dotycz4ce
w4tpliwosci zwi4zanych z SWKo, sposobem przygotowania oferty, kieruj4c swoj
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
Szczeg6ty dotycz4ce realizacji zam6wienia zawarte s4 we wzorze umowy, kt6r'y stanowi
nr 2 do SWKO.

IX. Prawo oferent6w
1. W toku postgpowania w spawie zawarciaumowy o udzielenie Swiadczeri opieki zd

do czasu zakohczenia postgpowania oferent moze zloLy( do komisji umotywowany
zgodnie z aft. 153 ustawy z dnia 27 sierpria 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Slodk6w publicznych (Dz.IJ . z 2076 t. pou.1793 z p62n.zrn.) oraz od
dotycz4ce rozstrzygrigcia postgpowania zgodnie z aft.154 cytowanej wyLej ustawy, k
sklada bezpo5rednio do Kierownika Zamawiaj4cego - Dyrektora.

2. Ofelent rnoze zlo2y( umotywowany protest do Kornisji Konkursow ej, jednak2e nie p6
pt zed r ozstr zy gnigciem konkursu.

3. Do czasu rozstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszorre.
4. Komisja Konkursowarozpatruje protest w ci4gu 7 dni od daty jego otrzyrnania.
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5. O wniesieniu i rozsltzygnigciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnejnie
informuje skladaj4cego protest orazpozostalych Oferent6w iudzielaj4cego zam6wi

6.W ci4gu7 dri od daty otrzyrnania zawiadomienia o rozstrzygnigciu konkursu Oferent
do kierownika zarnaw iaj 4c e go o dwolanie dot. r o zstr zy gpi gcia.

7. Odwolanie wniesione po terrninie nie podlega tozpatrzeniu.
B. Srodki odw okaw cze nie przy sluguj4 na:

a) wyb6r h'ybu postgpowania
b) niedokonanie wyboru Cferenta;
c) uniewaznienie postgpowania konkursowego.

XIV. Prawo udzielaj qcego zam6wienie
Woj skowa Sp ecjalisty czna P r zy cho dnia Lekarska,, Sp e clek" Samo dziel ny P :ubliczny Za
Zdrowotnej wWarszawie zastrzega sobie prawo odwolania konkursu w cato6ci, uniewi
przesunigcia terrninu skladania of ert bez p o dania pr zy czyny .

XV. Postanowienia kofrcowe
1. Zarnawiai4cy rozsttzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uplywu terminu skladania ofert.
2' Umowg w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zarnawi

w terminie nie kr6tszyrnniz7 dni od dnia przekazania zawiadomlenia o wyborze oI
p62nieiri2 przed uplywem terminu zwi4zaria ofert4 chyba, ze w postgpowaniu zos
tylko 1 oferta - wtedy zamawiaj4cy moze zawrze( umowe riezwlocznie po wyborze

3. Termin zwi4zaria ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do sktadinia ofert,

ZalEczniki:
. ZaL4cznik 1- Formularz ofertyf druk OFERTA
. ZaL4czrik 2- Istotne postanowienia umowy - wz6t umowy

Podpisy Komisji Konkursowej

1. Przewodniczqcy Komisji - Zuzanna Domariska

dla lekarza

2. Czlonek Kornisji

3. Czlonek Komisji

- Anna Grochowska

- Lidia Rokicka

Data. 18 wrze1nia 2017 r.
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