
na:
na Swiadczenia
Zdrowolnejdla

SZCZEGOT, OWE WAIIUNI(I I(ONKURSU OFERT
(swKo)

zdrowotne wykonywane przezlekarzy w zakresie Podstawowej Opieki
dziect.

KONKURS CIFERT zostal ogloszony:
. na strc,nie intelnetowej zarnawiaj4cego: www.spzozaon.p\
. na tabJicy ogloszen

W arszaw a, 06.12.2077 r.
L Tryb zam.6wienia
1,. Konkuls ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych ptzez przepisy Ustawy

o dzialalno1cileczriczej z dnia 15 kwletnia21ll r. (Dz.U. z 201,6 r. poz.1638 ze zm.) na
podstawie art.26 ust3i4ustawy zdniaL5.04.20ll,r.odziataInoScileczniczej(D2.U.22076r.,
poz. 1.638 :ze zrn.) w zwi4zku z art.1.40, art. 747, art.146 ust 1, art. 147-150, art.1"51. ust, 1, /-6, att"
152, art.15l3 i alt. L54 ust, 1 i 2 ustawy z dnia2
zdrowotnej finansowanych ze 5r'odk6w public

2. W spraweLch nieuregulowanych w niniejszy
SWKO " zilstosowanie maj4 plzepisy wskazan

II. DEFINICJ]E
1) Przyjmujqrcy zam6wienie/Oferent - pod

z ustaw4 z', dnia 15 kwietnia 2077 r', o dzialalno
2) Udzielaj4r:y zarn6wienia/ Zamawiaj4cy - pod

w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia2}}Ar
po2.1.579:zp6Ln. zn.) - Wojskowa Specjalis
Samodzielny Publiczny Zaldad Opieki Zdro

3) Przedmioli konkursu ofert - Swiadczenie
fachowych kwalifikacji do ich udzielania,

4) Formularz: ofertowy - r'ozumie stg ptzez Io dr
Zarnaw iajilc e go, a wyp elniony p t zez of eLenta,
warunk6vv.
Swiadczerria zdrowotne/plzedmiot zart6wienia - Swiadczenia bgd4ce przedmiot
zawielanej z P r zyjrnuj4cym zam6wienie,

6) Umowa-v,rz6r unowy oplacowany ptzez Udzielaj4cego zam6wienie, stanowiqcy
n.2.

7) Polisa OC - umowa ubezpieczenia odpowiedziaino6ci cywilnej za szkody bgd4ce psrwem
udzielania lwiadczefi zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udziela
6w iadczefl z drowotnych.

B) S\AlKO/Materialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postgpow
oznaczonet: splawa nr PL AON/KO/8/2077

III. Przedmio,t zam6wienia
1-. Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczeitzdrowotnych wykonywanych 11f

lekarzy, szczeg6lowo wymienione w druku formularza ofertowego- zaL. ru 1 do n ch
SWKO.
Kody Wsprllne go Slownika Zarn6wien:
851 21000-3 ustugi medyczne
85121100-4 og6lne uslugi medyczne

2.Informacje og6lne
Ilozliczenie :z Ptzyjrnujqcym zam6wienie nastgpowa( bgdzie wedlug cen
wynikaj4cych z oferty oraz laktycznych ilo6ci udzielonych Swiadczen.
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3. Dopuszcza. sig zlo2enie of tj"
okre6lona w tilbeli zamieszczonej w formularzu o

4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wa
5. Prowadzone postgpowanie konkulsowe nie w
6, Istotne warunki zam6wienia

6.1 Oferent zobowiEzany jest poddad sig kontr
Zarn6wrenia lub inny organ upowazniony
zam6wieniern i zagwarantuj e prowadzenie
z obowi4ntj4cymi przepisami prawa.

6,2 Oferent nie moze bez zgody Zarnawiajqceg
umowy na osoby trzecie,

7. ObowiEzki Oferenta:
7.1 Ofelert zobowiEzany jest do udzielania Swiadczeh zgodnie z wymogami okre6lon11mi

przepisach.
7.3 W postgpowaniu konkursowym -oga bra1 udzial Oferenci, kt6tzy spelniaj4 wy

7.2

okre6lone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011, r. o dzialalno(;cileczniczej (Dz.
r. poz,,7638 ze zrn.).

IV. Okres obowiqzywania zam6wienia: od 1 stycznia 2018 r" do 31 grudnia 2018 r"

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

a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczerie oraz posiadaj4 odpowiednie kwa
zdolni do wykonania zarn6wienia,
posiadaj4 uprawnienia do wykonywaria przedmiotu umowy lub czyrrrr
p rz r: p isy nakladaj4 obowi4z ek p o s ia dania takich uprawnieri.,
spe:tniaj4 wymogi okre6lone w alt. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o d
Iecz,niczej (Dz. U. z 201,6 t./ poz.1,638 ze zrn.).

b)

c)

2201.6

kacje i s4

jeLeli

alalnoSci

2. Na potv"ierdzenie spelnienia powyiszych warunk6w Zamawiajqcy wymaga:
a) zloi:,eria wypehrionego i podpisanego druku fornularza ofertowego/OFERT

ze wzorerrL - zaL. nr 1 do SWKO.
b) zloi:enta wymaganych w formularzu ofertowym dokument6w,

3. Zarnawiaj4cy dokona oceny speLrienia warunk6w na podstawie zho|onych
dokumernt6w i o6wiadczeri.

4. Ofelent-, kt6ry nie spehri warunk6w uprawniaj4cych do udzialy w postgpowaniu o

w ust. 1 zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
PONADTO:

lonych

1. Warunkiemudzialu w konkulsie ofert jest zLo|enie oferty
zasad olcre6lonych w niniejszych SWKO.

2. Oferent zobowi4zany bgdzie na btez4co wprowadza(
i medy'czne zrealizowanych 5wiadczeri zdrowotnych
ob ow i4z:uj4c e go dla u dzielaj 4c e go z am6wienie.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

w wvzrlaczonvm i wedlug

i reiestrowai dane tyczne
do programu inf rycznego

1. Oferent r;porzydza ofertg zgodnie zwymogami okle6lonyrni w niniejszej SWKO.
2. Ofertg nz{e2y zLo2y( na drukach zal4czonych do niniejszej specyfikacji (zat. nr 1 do S Ko).
3. Oferent moze zlozy( tylko jedn4 ofertg. Ofertg sklada sig w formie pisemnej

nlewazrloscl"
4. Ofertg i rvszystkie wymagane dokumenty naleLy sporz4dzi(w jgzyku polskim.

str. 2

zgodnie

onkursie

rygorem



5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi1zane z pr
6. Oferta powinna zawieta( r.vszelkie dokume

warunkach konkursu ofert".
7.Ofertg podpisuje oferent 1ub osoba upowaz

zLozonego w forrnie pisemnej i dolqczonego
8. Stlony oferty oraz miejsca, w kt6rych nani

osoba ptzez niego upowazniona na podsta
by6 dol;onane jedynie poprzez przekreSle
czytelner go zaprstt p oprawne go,

9. Ofertg orazwszystkie wymagane dokumenty naleLy zloLy( w zamknigtej i opisanej kopercie,
opatrzornej danymi oferenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:

Nirzwa:"
ad,res:

telefon/fax:.,,...
KONKURS OFERT - sprawa nr PLAON/KO/8/2O17

OFERTA na 1wtadczenia zdrowotne wykonywane przezlekarzy w zakresie Podstaw
Zdrowotnei dla dzieci

nie otwiela( przed dniem 1,9.1,2.2017 r,, godzina 10:30.

iOpieki

(tar ru h ottunrc i n o fer f)

70. Zaleca sig, aby stlony oferty byiy trwale ze sob4 zl4czone np. wpigte w skoroszyt
w kolejno6,ri ponumerowanych stron.

11. Oferent wj.nien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesylkg,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu,

1,2. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w formie elektronicznej.
13. Celem dokonania zmian, b4d2 poprawek Oferent moze wycofa6

i zloLy( j4 ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w
ofert.

wcze(;niej zLoi ofeltg

ulozone

14. O6wiadczeria i wyja6nienia przekazywane za pomoc4 fax-s uwa|a
jeZeli ich tre56 dotar'la do adlesata ptzed uplywem terminu i zostala
na pi6mie przez przekazuj4cego.

SWKO terminu dania

sig za zLolone Lerminie,
ierdzonaniezwlocznie

mowa

VII. Wymagane dokumenty:
1) Oferent zctbowi4zany jest zloLy( w wymaganym terminie:

1.1 wypelniony i podpisany druk formularza OFERTA w formie orygina
ze wz,otem - zal. nr 1 do SWKO,

1.2 dokunnentlz;

zgodnie

a) kopia aktualnego odpisu z wla6ciwego rejestru s4dowego lub CEIDG,
przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru s4dowego lub CEIDG,

je2cli odrgbne

b) kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj4cych dzialalno6i leczniczE, okt6
w art.lfO0 i 106 ust'. 1 ustawy o dzialalnoScileczniczej,

ecztllczel
yplomy,

d)
e)

kopia p olisy ub ezpieczeniowej,
ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o u elenie
zam6lvienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawarciu umo
o udzielenie zam6wienia - (w formie oryginalu lub kopii polwiadczonejnotarialr ).

Wszystkie doJkumenty mozna skladai w oryginale. Kopie dokument6w rnlrsz4by6 podpl
zgodno66 z oryginaLerrl' przez Oferenta lub osoby upowaznione,

c) kopie dokument6w pot.wierdzajqce kwalifikacje do wykonywania dzialalno6ci
wymir:nionych w OFERCIE - (prawo wykon;rwania zawodu, zalwiadczerria,
certyfikaty, specjalizacje, kursy, inne),
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VIII. Termin skladania ofert
1. Ofertg w zamknigtej/ zakl,ejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w tozdziale powyLej ryaleLy
zLoLy( do dnia 19 grudnia 2017 r. do 9od2.10.00 w sekretariacie Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej "Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie (pok. 106) 00-910 Walszawa, A1. G
pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00).
2, Na wniosek; Oferent oLtzyrna pisemne potwier'

zostala ozn akowana of erta,
3. Celem dokonania zmianbEd1 poptawek, Oferent moze wycofa( wcze6niej zlozon4 ofertg i zto2y(

j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terr|inu
sktadania ofelt.

IX. Miejsce i Lermin otwarcia ofert
Komisyjne olr,rrarcie ofert nast4pi na posiedzeniu Kornisji Konkulsowej, kt6re odbpdzie sig
w siedzibie Zarnawiaj4cego na I pigtrze pok.1,17
19 grudnia 20L7 roku o godz,10.30

X. I'rzebieg k,onkursu ,wyb6r oferenta i oglosze

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzie
w skladzie co najmniej3 czlonk6w iwyznacza
sig z czgicijawnej i niejawnej,

2. Komisja kcnkursowa dokona wybolu najkorzy
dokumentercjg onz informacje zawarte w for
brutto za F,odzing- zrl.aczertie 100(Xr.

3, Rozstr zygaj 4c konkurs of ert Komisja konkulso
a) stwier',iza prawidtowoSi ogloszenia konk
b) stwierrlza waLno6( ofert pod wzglgdernza
c) otwiera koperty z ofeftami,
d) przyjnrule do protokolu wyja6nienia zgtas
e) odczylt\e ceny ofertowe,

0 ustala, stwretdza,kt6re z ofert spelniaj4w
g) ustala, kt6r'e z ofelt spelniaj4 warunki kon
h) odrzu<:a oferty na zasadach okre6lonyc

o lwiadczeniach opieki zdrowotnej finans
U. z 2C11.7 r. poz.7938 ze zrn,);

i) w prz.,lpadku, gdy oferent nie przedstaw
oferta zawiera braki formalne Komisja
brak6r,v w wyznaczonym terminie pod ry

j) ogLasza oferentom, kt6re z ofert spehriaj4
k) przyjrr. je do protokolu wyja6nienia i o6w
t) wybiela najkorzystniejsz4 ofeltg albo nie p
m) w czasie przeprowadzania konkursu plz

i protesty oferent6w,
4. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach

czynno6ci okle6lonych w pkt a) do e),

5. Komisja moze nie przyj4( ofert, kt6r'ych cena pr
zam6wienia.

6. Zamawiaj1cy adzieh zarn6wienia Oferentow
zam6wieni a, a tak2e zostanie uzrrar:.a za najkot

7. Zarnawiaj4cy powiadomi o wyniku konkursu
i nazwiskct otaz siedzibg albo miejsce zamie
wybrany.
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XI. IGyteria oceny ofert
1. Ceng nalezy rozumiei jako calkowity koszt, kt6ry zawiera kalkulacjg wszystkich eflmentow

nalezn,c6ci. Zaproponowane w ofelcie ceny jednostkowe brutto pozostaj4 stale przez caLy

okres rcairtzacji Swiadczef, .

2. Jedynym klyterium oceny zloLonych ofert bgdzie cena,
3. Zamav'rtajEcy zastrzega mozliwo(;( przeprowadzenta negocjacji w przypadku zLo|pnia ofelt

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

XII. Wskazaniie os6b upowaznionych do porozlu
porozumiewania.

1. Ofelent moLe zwraca( sig do Udzielaj4ceg
w4tpliwo6ct zwi4zanych z SWKO, sposob
z,anvl'anien 'wterminie
-*r r --.-.., ..a prsmle nalpoznrej

2. Osobq uprawnion4 clo kontaktu z Oferent

XIII" Istotne vrarunki umowy
Szczeg6ly dof.ycz4ce realizacji zam6wienia zawarte s4 we wzorze umowy, kt6ry stanowi
nr 2 do SWKO.

XIV. Prawo olierent6w

4cznik

1. W toku postgpowania w spawie zawarcia umowy o udzielenie Swiadczef, opieki zdrow
do czasu zarkofuczenia postgpowania oferent rno|e zloLy( do komisji umotywowany p
olaz odwolanie, dotycz4ce tozstrzygnigcia postgpowania, kt6re Oferent sklada
bezp o 5r e drLio cl o Kielownik a Zarrnw iaj4c e go - Dyrektora.

2, Oferent mo;ie zlozy( umotywowany protest do Komisji Konkursowej, jednakZe nie
pr zed r o zstr zy gnigciem konkursu.

3. Do czasu tozstrzygnigcia 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 ni wtocznie

infolmuje sktadaj4cego protest orazpozostalych Oferent6w iudzielaj4cego zam6wieni
6. W ci4gu 7 dni od daty otlzymania zawtadomienia o rozstrzygnigciu konkursu Ofe nt moze

zlozy( do kierownika zamawiaj4cego odwolanie dot. tozstrzygnigcia.
7. Odwotanie wniesione po terminie nie podlega rozpafizenru.
B. SLodki odw'clawcze nie przysluguj4 na:

a) wybor tlybu postgpowania
b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c) uniewazrienie postgpowania konkursowego.

XV. Prawo udzielaj4cego zam6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska ,,Speclek" Samodzielny Publiczny
Opieki Zdrorarotnej w Warszawie zastrzeea sobie prawo odwolania konkursu w calo6ci,
uniewaznienia albo przesunigcia telminu skiadania ofert bez podania przyczyny.

XVI. Postanolvienia koricowe
\. Zamawiaj4cy rozstrzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uptywu terrninu skladania ofert,

2 Umowg w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zarnawiaj
zawtze w tr:r'minie nie kr6tszym niz 7 dni od dnia przekazarria zawiadomienia o wy ofelfy
i nie p6Znie\ni2 przed uplywem telminu zwi4zania ofert4 chyba, ze w postgpowaniu
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zl.oLona tylko 1 oferta - wtedy zarnawiaj4cy rnoLe zawrze( umowe niezwlocznie po wy
oferty.

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

Zal4czniki:
o Zal4cznik 1- Formularu oferty/ dluk OFERTA
. Zal4czrik 2- Istotne postanowienia umowy - wz6r umowy

Podpisy K omisj i I(onkursowej

1. Przewodnicz1cy Komisji - ZuzannaDomariska

2. Sekretar:z Komisji

3. Czlonek Komisji

- Lidia Rokicka

- Agnieszka Sikorska

4. Czlonek Komisji - Anna Grochowska

data6 gntdnia 20L7 r.
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