SZC EGOI,OWE WAITUNI(I KONKURSU OFERT
(swKo)
na:

na lwiadczenia zdrowotne wykonywane przezlel<arzy w zakresie Podstawowej Opieki
Zdrowotnej dla dzieci.

KONKURS OFERT zostal ogloszony:
. na stronie inte'netowel zamawiaj4cego: yllyrg.spzazgq4.pl
. na tablicy ogJoszef,

ril

W ar szaw a, 20.02.2078 r.

I.

Tryb zam6wienia
Dyrektor
1. Konkurs ofelt prowadzony jest na zasadachprzewidzianychprzezprzepisy Ustawy
o dzialalnoScileczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.22018 r. poz.'J,60 ze zrn.) na
podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dnia 75.04.2011 r , o dzialalno6ci leczn iczej (Dz. tJ . z 2018 r .,
poz.760zezm.)w zwr4zkuzart.140,art.1,41,art.746 ust. 1, art.147,art.74}ust. 1, art.149,
alt' 150, art. 151 ust.1, 2i4-6, aft.752, alt. 153 i art. 154 ust.1 i 2ustawy z dnia27 sieryria2004
r'. o Swiadczeniach opleki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych.
2' W sprawach nieulegulowanych w niniejszych "szczeu6lowych warunkach konkursu ofert SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt. l powylej,
II. DEFINICIE
1) Ptzyimui4cy zam6wienie/Oferent - podmiot wykonuj4cy dziaLalnoil( Teczricz4 zgodnie
zustawTz dnia 15 kwietnia2)11r. o dziaLalno6ci leczniczej (Dz.IJ.22018t.,pot.160 ze zi.)
2) UdzielajEcy zarn6wienia/ Zarnawiaj4cy - podrniot leczniczy speLriaj4cy przeslanki okre6lone
w alt. 3 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia2004r. - Prawo zarn6wienpublicznych (Dz. IJ.22017 r,,
po2.1579 z p62n. zrn.) - Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska
,,Speclek"
samodzielny Publiczny zal<Lad opieki Zdrowotnej w warszawie.
3) Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie uslug zdrowotnych przez lekarzy, kt6rzy nabyli
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.
4) Fornrularz ofertowy - rozumie sig przez to dr.uk ,,OFERTA' przygotowany przez
Zanawiaj4cego, a wypelniony przez oferenta, stanowi4cy zatqczniknr L do niniejszych
warunk6w.
5) swiadczenia zdrowotnef przedmiot zam6wienia - swiadczenia bgd4ce plzedmiotem umowy
z aw ier anej z P r zy jrnt\E cym z am6wienie.
6) Ijmowa-wz6r' umowy opracowarry przez udzielaj4cego zarn6wienie, stanowi4cy zal4cznik
nr 2.
7) Polisa OC - umowa ubezpiec zenia odpowiedzialno6ci cywilnej za szkody bgd4ce nastgpstwem
udzielania Swiadczefr zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
6w iadczen z drowohrych.
B) SWKO/Materialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postgpowanie
ozrl.aczor.e : sprawa nr PL AON/KO/ 2/2018

III. Przedmiot zam6wienia

i.

Przedrniotem zam6wienia jest udzielanie Swiadc zen zdtowotnych wykonywa nych przez
Iekarzy, szczeg6lowo wymienione w dluku font:;ularza ofeltowego - zal. rtr 1 do niniejszych
SWKO.
Kody Wsp6lne go Slownika Zarn6wiert:
85121000-3 uslugi medyczne
85121700-4 og61ne uslugi medyczne
2.Informacje og6lne

Rozliczenie
wynik
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z Przyjnuj4cym

zam6wienie nastgpowa6 bgdzie wedlug cen jednostkowych

4cych z of e rty or az f akty czny ch ilo s ci

ud

zielonych swia dcz eri

mniejsz4ilo1( godzin pracy tygodniowo niz
okle6lona w tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym.
4, Zarnawrajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
5. Prowadzone postgpowanie konkursowe nie wymaga zabezpieczenia oferty w wadium.
6" Istotne warunki zam6wienia
6.L Oferent zobowi7zany jest poddad sig kontroliprzeprowadzonej ptzez Udzielaj4cego
Zam6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli w zakresie objgtym niniejszym
zam6wieni ern i zagw alantuj e plowa dzenie dokumentacj i me dyc znej, z go dnie
z obowi1zuj acymi przepis ami prawa.
6.2 Oferent nie moze bez zgody Zanawial1cego przenie6i zobowi1zanwynikaj4cych z niniejszej
umowy na osoby tlzecie.
Z.9bowiazki Oferenta:
7 .1, Oferent zobowi4zany jest do udzielania Swiadc zen zgodnie z wymogarni okre6lonymi
w niniejszych SWKO.
7.2 Oferent, kt6r'y bgdzie rcalizowal Swiadczenia bgd4ce przedrniotem konkulsu, zobowi4zany
jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych okreSlonych w odrgbnych
3. Nie dopuszcza sig zlozenia ofert czgsciowych tj. na

przepisach.

7.3 W postgpowaniu konkulsowym mog4 bra( udzial Oferenci, kt6rzy speiniaj4 wymogi
okre6lonewart.26ustawy zdnia 15kwietrria 2017t. o dziatalnoScilecznrczel(Dz.U.z2078
r. poz. L60 ze zn.).
IV. Okres obowi4zywania zam6wienia: od

1 marca 2018

r. do 31 grudnia

201.8

r.

V" Warunki przystEpienia do konkursu stawiane oferentom:
1. O udzielenie zam6wienia mog+ ubiegaf sig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie oraz posiadaj4 odpowiednie kwalifikacje i s4
zdolni do wykonania zant6wienia,
b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania plzedmiotu umowy I.ub czynno6ci, jezeli
pr zep isy nakladaj 4 ob ow i4zek p o sia d ania takich up r awniefi ,
c) spelniaj4 wymogi okre6lone w alt. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaLalno6ci
Ieczniczej (Dz.U.22018 r., poz.760 ze zm.).

2. Na potwierdzenie spelnienia powyLszy

ch warunk6w Zamawiaj4cy wymaga:
zloLenia wypelnionego i podpisanego druku forn:ntlarza ofertowego/OFERTA, zgodnie
ze wzoteral - zat. nr 1 do SWKO,
b) zloLenia wymaganych w folmularzu ofefiowym dokument6w.
3, Zarrawiaj4cy dokona oceny spehrienia warunk6w na podstawie zlo|onych w konkulsie
dokument6w i o6wiadczeri.
4. Ofelent kb6ry nie spelni warunk6w uprawniaj4cych do udzialy w postgpowaniu okreSlonych
w ust. 1 zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odlzucona.

a)

PONADTO:
1. Warunkiem udzialu w konkulsie ofelt jest zloLenie ofelty w wyznaczonym terminie i wedlug
zasad okre6lonych w niniejszych SWKO.
2. Oferent zobowi4zany bgdzie na biez4co wprowadzal i rejestrowai dane statystyczne
i medyczne ztealizowanyclt Swiadczeri zdlowotnych do programu informatycznego
ob ow

i4zuj 4c e go dl a r dzielaj 4c es o z am6wi eni e.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofelent sporz4dza ofertg zgodnie z wymogami okreSlonymi w niniejszej SWKO.
2, Ofertg naleLy zlo2y( na drukach zal4czonych do niniejszej specyfikacji (zal. nr 1 do SWKO).

3. Oferent moze zIoLy( tylko jedn4 ofertg. Ofertg sklada sig
niewaznoSci.
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w formie pisemnej pod lygolem

i wszystkie wymagane dokumenty naleLy sporu4dzi(w jgzykupolskim.
ponosi wszelkie koszty zwi4zan-rc z przygotowaniem t zlo|eniern oferty.
6. Oferta powirrna zawiera( wszelkie dokumenty i zaL4czriki wymagane w "Szczeg6lowych
warunkach konkursu ofelt".
7 " Ofeftg podpisuje ofelent lub osoba upowazniona na podstawie oryginalu pelnomocnictwa
zlo|onego w formie pisemnej i dot4czonego do oferty.
8, Strony oferty olaz miejsca, w kt6rych naniesione zostaty poprawki, podpisuje oferent 1ub
osoba ptzez niego upowazniona na podstawie pisemnego pelnomocnictwa. Poprawki mog4
byd dokonane jedynie poprzez przekle6lenie blgdnego zapisu i umieszczenie obok niego
czytelne go zapisu p oprawne go.
9. Ofertg otaz wszystkie wymagane dokumenty na\eLy zLoLy( w zamknigtej i opisanej kopercie,
opatlzonej danymi oferenta i opisanej nas tgpuj4cyrni danyrni:

4. Ofeltg

5" Oferent

Dane oferenta:
Nazwa:.
adr"es:.

telefonf fax: ......

KONKURS OFERT - sprawa nr PLAON/KO/A\U8
OFERTA na Swiadczenia zdlowotne wykonywane ptzezlekarzy w zaklesie Podstawowej Opieki
Zdlowotnej dla dzieci
nie otwiela( przed dniem 28.02.2018 r., godzina 10:30.
(lermin ohunrcin

ofe

rt)

10. Zaleca sig, aby sh'ony ofelty byly trwale ze sob4 zl4czone np. wpigte w skoroszyt i ulozone
w kolejno6ci ponumelowanych stron.
11. Ofelent winien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesylkg,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie tlanspoltu.
72. Zarnawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofelty w forrnie elektlonicznej.
13. Celem dokonania zrnian:., b4d2 poprawek Oferent moze wycofa6 wcze6niej zloZonq ofeltg
t zloLy1 j4 ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO telminu sktadania
ofert.
14. O6wiadczeria i wyja6nienia przekazywane za poffLoc4 fax-u uwaLa sig za zloLone w terminie,
jezeli ich h'e6i dotalla do adresata przed uplywem terrninu i zostala riezwLocznie potwierdzona
na pi6mie przez przekazrj4cego.

VII. Wymagane dokumenty:

1) Ofelent zobowi4zany jest zloLy( w wymaganym terminie:
1.1 wypelniony i podpisany druk formularza OFERTA w formie oryginalu,
ze wzorern

zgodnie

- zal. nr 1 do SWKO,

1.2 dokumentJr:

a) kopia aktualnego odpisu z wlalciwego rejestru sEdowego lub CEIDG, jeieli

b)
c)
d)
e)
f)
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odrgbne
przepisy wyrnagaj4wpisu do rejestru sqdowego lub CEIDG,
kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalno6i lecznicz4, o kt6rym mowa
w art.100 i 106 ust.l ustawy o dzialalnoScileczniczej,
kopie dokument6w potwierdzajEce kwalifikacje do wykonywania dzialalno6cileczniczej
wymienionych w OITERCIE - (prawo wykonywania zawodu, zalwiadczetria, dyplomy,
certyfikaty, specjalizacj e, kursy, inne),
kopia polisy tbezpieczeniowej,
kopia decyzji o nadaniu NIP, REGON,
ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawarciu umowy
o udzielenie zam6wienia - (w formie olyginalu lub kopii po6wiadczonejnotaliaLeie).

Wszystkie dokumenty rnoLna skladad w oryginale. Kopie dokument6w rnllsz4 byi podpisarre ,,za
zgodno(;( z oryginalerti' ptzez Oferenta lub osoby upowaznione.

VIII. Termin skladania ofert
1. Ofeltg w zamknigtej/ zaklejonej kopelcie opatlzonej napisami, jak w rozdziale powyLej naleLy
zl.oLyc do dnia 28 lutego 20T8 r. do 9od2.10.00 w sekretariacie Wojskowej Specjalistycznej

Przychodni Lekarskiej
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
"Speclek"
w Warszawie (pok. 106) 00-910 Watszawa, A1. Gen. A. Chru6ciela "Montera" 1-03 (poniedzialek pi4tek, czyr\1e w godz. 7.30-15.00).
2. Na wniosek Oferent offzyr:;ra pisemne potwieldzenie zlo|enia oferty wraz z numerem, jakim
zostala oznakowana of erta.
3. Celem dokonania zntianb4dL poptawek, Ofelent moze wycofa6 wcze6niej zlo|on4 ofertg i zloLy(
j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu
skladania ofert.
IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nast4pi na posiedzeniu Komisji Konkulsowej, kt6re odbgdzie sig
w siedzibie Zanawiaj4cego na I pigtlze pok.777 przy .LI. Gen. A. ChluSciela "Montera" 103 w dniu
28 lutego 2018 roku o godz. 10.30
X.Przebieg konkursu ,wyb6r oferenta i ogloszenie o wyniku konkursu ofert

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofelt Udzielaj4cy zam6wienia powoiuje kornisjg konkursow4
w skladzie co najmniej 3 czlonk6w iwyznacza spo6r6d nich plzewodnicz4cego. Konkuls sklada
czg{cijawnej i niejawnej.
2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej ofelty w opalciu o zlo|on4
dokumentacjg oraz infolmacje zawarte w formulalzu ofeltowym bior4c pod uwagg - CENA
brutto za godzing- znaczenie 100(%.
3.Rozstrzygajqc konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynno6ci:
a) stwieldza plawidlowoSi ogloszenia konkulso orazIiczbg otrzyrnanych ofert,
b) stwier"dza waLno6( ofelt pod wzglgdem zabezpieczenia,
c) otwiela kopelty z ofeltami,
d) przyjnuje do protokolu wyja6nienia zglaszane przez oferent6w,
c) odczyl-uje ceny ofertowe,
0 ustala, stwretdza,kt6re z ofert spehriajE walunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;
g) ustala, kt6te z ofelt spehriaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;
h) odrzuca oferty rra zasadach okre6lonych w art. 149 ustawie z dtia 27 sierpria 2004 r.
o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 t. pot.1938 ze zm.);
i) w przypadku, gdy ofelent nie przedstawil wszystkich wymaganych dokument6w lub gdy
ofelta zawiera blaki folmalne Komisja konkulsowa wzywa oferenta do usunigcia tych
brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odlzucenia ofelty;
j) oglasza oferentom, kt6re z ofelt spehriaj4 warunki konkursu, a kt6re zostaly odlzucone,
k) ptzyjrnuje do protokolu wyja6nienia i o6wiadczenia zgloszoneptzez oferent6w,
1) wybiera najkolzystniejsz4 ofertg albo nie przyjrnuje zadnej z ofert.,
m) w czasie przeprowadzania konkulsu przyjrnule i tozpatr,.\e jedynie umo$zwowane skargi
i protesty ofelent6w.
4. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach zamknigtychbez udzialu oferent6w, z wyj4tkiem
czynno6ci okleSlonych w pkt a) do e).
5. Komisja moze nie przyj41 ofert, kt6r'ych cena przewyLsza kwotg przeznaczon4 na sfinansowanie
zam6wienia.
6. Zarnawiaj4cy udzieli zam6wienia Ofelentowi, kt6rego oferta odpowiada( bgdzie warunkom
z a m6 wieni a, a takLe z o s tani e :uzrrar:la z a najko r zystnie j s z 4.
sig z
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wyniku konkursu podaj4c rrazwe (firmg) oraz numer ofer$ albo irnig
nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Swiadczeniodawcy, kt6ry zostal
wybrany.

7. Zarnawiaj4cy powiadomi o

i

XI. Kryteria oceny ofert
1,. Ceng nalezy rozumie6 jako calkowily koszt, kt6ry zawiera kalkulacjg wszystkich element6w
nalezno6ci. Zaproponowane w ofelcie ceny jednostkowe brutto pozostaj4 stale przez caLy
okres rcalizacji 6w tadczen.
2. Jedynym kryterium oceny zloLonych ofert bgdzie cena.
3. Zanawial4cy zastrzega mozliwo1( przeprowadzenia negocjacji w przypadkt zlozenta ofert
o tych samych stawkach. W takim wypadku decyduj4ce znaczenie bgdzie mialo
dotychczasowe do5wiadczenie oferenta oraz kwalifikacje pelsonelu.

XII. Wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z Oferentami i spos6b
porozumiewania,
1. Oferent rno|e zwraca( sig do Udzielaj4ce go Zarn6wienie o wyja6nienia dotycz4ce wszelkich
w4tpliwo6ci zwi4zanych z SWKO, sposobemprzygotowania ofefty, kieruj4c swoje
zapytanie na pi6rnie najp62niej w telminie 3 dni roboczychprzed terminem skladania ofert.
2, Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Ofelentami jest: Lidia Rokicka, tel.22 673 5235.

XIII. Istotne warunki umowy
Szczeg6ly dotycz4ce realizacji zam6wienia zawarte s4 we wzorze umowy, kt6ry stanowi zal4cznik
m 2 do SWKO.

XIV. Prawo oferent6w
L. W toku postgpowania w spawie zawarcia umowy o udzielenie Swiadczerl opieki zdrowotnej
do czasu zakohczenia postgpowania ofelent rno|e zloLy( do kornisji umotywowany protest
oraz odwolanie, dotycz4ce rozstrzygnigcia postgpowania, kt6re Oferent sklada
bezpo6lednio do Kielownika Zarnawiaj4cego - Dylektola.
2. Ofelent moze zLoLy( umotywowany protest do Komisji Konkursowej, jednakLeniep62nrejni|
pr zed t ozstr zy gnigciem konkulsu.
3. Do czasu rozsttzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszorte.
4. Komisja Konkulsowatozpatruje plotest w ci4gu 7 dni od daty jego otrzyrnania.
5. O wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwlocznie
informuje skladaj4cego protest oraz pozostalych Ofelent6w iudzielaj4cego zarn6wienie.
6. W ci4gu 7 dnl od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnigciu konkursu Oferent moze
zloLy( do kierownika zamawiaj4cego odwolanie dot. rozstrzygnigcia.
7. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
B. Srodki odwolawcze nie plzyslugt\4na:
a) wyb6r h'ybu postgpowania
b) niedokonanie wybolu Oferenta;
c) uniewaznienie postgpowania konkursowego.
XV. Prawo :udzielaj qce go zam6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad
Opieki Zdrowotne j w Vr{arszawie zastrzega sobie prawo odwolania konkursu w calo6ci,
uniewaznienia albo przesunigcia telrninu skladania ofeftbez podania przyczyny.

XVI. Postanowienia koricowe
1.. Zarnawiaj4cy rozstrzygnie konkuls w ci4gu 5 dni od uplywu terrninu skladania ofert.
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w splawie zam6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zarnawiaj1cy
zawtze w terminie nie kr6tszyrnniL7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
i nie p62riej ni| przed uplywem terrninu zwi4zania ofelt4 chyba, 2e w postgpowaniu zostanie
zlo|onatylko 1 ofelta - wtedy zarnawiaj4cy moze zawrze( umowg niezwloczrie po wyborze
oferty.
3. Termin zwi4zaria ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofelt.
2. Umowg

Zalacznikt:

.
o

ZaL4cznik 1- Formularu ofertyf dluk OFERTA
Zal4cznik 2- Istotne postanowienia umowy -wz6t umowy

Podpisy Komisji Konkursowej

1.

Przewodnicz4cy Kornisji

-

ZtzannaDomarlska

2.

Czlonek Komisii

-

Agnieszka Sikorska

3.

Czlonek Komisji

4.

Sekretarz Komisji

data20.02.2018 r"
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-Marzena Kalpowicz

-

Lidia Rokicka

