
KONKURS OFERT zostal ogloszonlr:
. na stronie internetowej zarnawiaj4cego: www.spzozaon.pil.. na tablicy ogloszeft

Postgpowanie prowadzone jest w jgzykrporskim, z zachowaniern

na:
na 6w iadczenia z drowotne

ri dia

7) Polisa OC - umowa ubezpieczenia
u dzielania 3w iadczen z drowotnych
6w iadczen z drowotnych.

SZCZEGOI,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT
(swKo)

wykonywane przez lekarzy w zakresie:
.U

formy pisemnej.

llr
Vr'nju

Fe'i:yt:ol1,li
Saniod:ri

Warszarua, 21.05,2018 r,
I. Tryb zam6wienia

7' 
f:i::'*lt::l !li_Y,^!":"y ie.stna.za"."d?rh^p:?ewidzianychprzezprzepisy usta yt
:*':.i:*i::!::,:,::j:!:^15kwierni"?oJ! r. (t. j.oL.u.z2018,.poz.1.60zezm.)

:ifl."d:.T]. :::?9:::3 i 4 us.tawy z dniats.o+zott r. o dziaraln 6ri[";;"i;;;i, i' j, "z 2018 r' poz' 760 ze zrn.) w zwi4zku z art.L40, aft.747, art.746ust 1, art.147-150, art.151 ust.

5) swiadczenia zdrowotnef ptzedmiot zarn6wienia - swiad.czenia
zaw iet anej z P r zy jmujAcym zam6wienie.

bgd4ce przedmiotem umowy

6) Umowa-wz6r trnowy opracowany ptzez udzielaj4cego zarn6wienia, stanowi4cy zal4czniknr 2.

7,2-6, art.1E2, art.153 i ar.t. 154 ust. 1i 2ustawy z dnia27 sierpnia2oo4r.

2. ze 6rodk6w publicznych.
zeg6lowych warunkach konkursu ofert _

zartew pkt 1 powyzej.

II. DEFINICIE
1) Przyirlui4cy zatn6wienie/oferent - podmiot wykonuj4 cy dzialalnosi lecznic z4 zgodnie

::::YUzdnia15kwiehria2011'r.odziaLalno6cileczniczej(t.j.Dz.rJ.z2078r. poz"160
ze zrn.l.

2) Udzielajqcy zam6wienia/zamawiai4cy - pocimiot reczniczy spelniaj4cy przeslanki okreslonew art' 3 ust' 1 ustawy 
.z 

dnia29 stycznia 2004t. - Plawo zarn6wie(tpublicznych (Dz,rJ.22077 r.poz'1579 zp62n.,7or) - Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,speclek,,
samodzielny Publiczny zaklad opieki 2drowotnej w warszawie.3) Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie uslug zdrowotnych przez rekarzy, kt6rzy nabylifachowych kwalifikacji do ich udzielania

4) Formularz ofertowy - rozumie sig przezto druk ,,OFERTA,, przygotowany przez

?::::n=cego, 
a wypelniony pt"izoferenta, rtanowi4cy 

"ul4"riiknr t do niniejszych
warunKow.

odpowiedzialno6ci cywilnej za szkody bgd4ce nastgpstwem
albo niez go dne go z pt aw ern zaniechania udzielania

8) sl4lKo/\{aterialy konkursow e - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postepowanie
oznaczorrc: sprawa nr pL AON/KO/g/2078.

{ jti ii'lt' .):
-ij!-tii.):
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III. Przedmiot zam6wienia
7' Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczenzdrowotnych wykonywanych przez

Iekarzy, szczeg6lowo wymienione w druku forrnularzaofertowego - zal. rt 1 do ninielszych
SWKO.
Kody Wsp6lnego Siownika Zam6wien:

85121000-3 uslugi medyczne
85121100-4 og6Jne uslugi medyczne
85140000-2 r62ne uslugi w dziedzinie zdrowia

2.Informacje og6lne
Rozliczenie zPrzyimui4cym zam6wienie nastgpowa(bgdziewedtug cen jednostkowych
wynikaj 4c y ch z o f er ty or a z f akty c zny ch ilo s ci u d ziel onych 6w iadc zen.
3' Nie dopluszcza sig zloLenia ofert czg6ciowych tj. na mniejsz1ilol( godzin pracy tygodniowo

niZ okle6lona w tabeli zamieszczonej w f orrnurar zu of ertowym.
4. Zarnawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
5' Prowadzone postgpowanie konkursowe nie wyma ga zabezpieczenia oferty w wadium.
6. Istotne warunki zam6wienia
6.1 Oferent zobowi4zany jest poddai sig kontroliprzeprowadzonej przezTJdzielaj4cego

Zam6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli w rukterle objgtym niniejszym
zam6wieni ern i zagw alantuj e prowadzenie dokumentacji me dyc znej, igo dnie
z obowi4zujAcymi przepisami prawa.

6.2 oferent nie moze bez zgody zamawiaj4cego przenies( zobowi4zaa wynikaj4cych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

7. ObowiAzki Oferenta:
7.1 Oferent zobowi4zany jest do

w niniejszych SWKO.
udzielania lwiadczef- z go dnie z w y rno gami okre6lonymi

7.2

/.J

ialalno6ci leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz.163g ze
zrn.).

IV. okres obowiEzywania zam6wienia: 01.02.2018 r. do 21.12.2019 t.

V. Warunkiprzyst4pienia do konkursu stawiane oferentom:'l'. o udzielenie zam6wienia mog? ubiegad sig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadc zenie oraz posiadaj4 odpowiednie kwalifikacje i s4

zdolni do wykonania zarn6wienia,

miotu umowy lub czynnoSci, jezeli przepisy
i^t,

dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialah:ro Scileczniczej

2. Na potwierdzenie spelnienia powyilszych warunk6w Zamawi aj4cywymaga:a) zto2eria wypelnionego i podpisanego druku fornularza of"ti"*"go/oFERTA, zgodnie ze
wzorem - zal. nr 1 do SWKO,

b) zhoLeria wymaganych w formurarzu ofertowym dokument6w.
3' Zatnawiaj4cy dokona oceny spelnienia warunk6w na podstawie ztoaonych w konkursie

dokument6w i oiwiadczen.
4' Oferent, kt6ry nie speh:ri warunk6w uprawniaj4cych do udziaLy w postgpowaniu okre6lonych

w ust.1 zostanie wykluczony z postgpowaria, ajego oferta zosianietdriuro1,u.

PONADTO:
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1.. konkursie ofert jest zLoLerie oferty w wy
iniejszych SWKO.

2. bgdzie na biez1co wprowad,za( i rei, medyczne zrealizowanych 
'wiadczef- 

zdiowotnych do
obowi4zuj1cegodlarJdzielaj4cegoZarn6wienie.

okre6lonymi w niniejszej SWKO.
do niniejszej specyfikacji (zat. nr 1 do SWKO).
rtg sktada sig w formie pisemnej pod rygorem

nlewaznoscl.
4' ofertg i ne dokumenty naLe|y sporz4dzi(w jgzykrporskim.
5' ofelent szty zwi4zunL , prrygoiowaniem i zloieniirnoferty.
6" ofelta wszelkie dokument! i zaLEczrikr wymagane w ,,Szczeg6lowych

warunkach konkursu ofert".
ona na podstawie oryginalu pehromocnictwa
oferty.
one zostaly poprawki, podpisuje oferent iub
pisemnego pelnomocnictwa. poprawki mog?
blgdnego zapisu i umteszczenie obok nielo

1e2y zloLy( w zamknigtej i opisanej kopercie,
ymi danyrni:

10' zaleca sig, aby sh'ony oferty byLy trwale ze sob4 zl4czone np. wpigte w skoroszyt i ulozonew kolejno6ci ponumerowanych stron.
71. 

przesylkg,

72. transportu.
ne].13. nt moze wycofa|wcze6niej zloLon4ofertg

ofert. anrawyzraczonego w SWKO terminu sktadania

74' ywane zapomocqfax-uuwa2a sig za zlo1onew terminie,
ru e d upLy we m terminu i z o stala nie zwto czrie p o twier dz ona

VII
1) 2y(w wymaganym terminie:

druk formularza OFERTA w formie oryginalu,zgodniezewzorem- zal.nr 1 do SWKO,
1.2 dokumenty:
a) kopia aktualnego odpisu u sadowego lub CEIDG, je2eliodrgbneprzepisy wymagaj? wpisu lub CEID6,b) kopia wpisu do rejestru po nuiqcych dzialalnos (lecznicz4, o kt6rym mowa
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w art.100 i 106 ust. L ustawy o dzialalno (;cileczniczej,
kopie dokument6w_pofwierdzaiyce kwalifikacje do wykonywania dzialalno1cileczniczej
wymienionych w OFERCIE - (prawo wykonywania zawodu, zalwiad,czettia, dyplorny,
certyfikaty, sp ecjalizacj e, kursy, inne),
kopia nadania numeru NIp, REGON,
kopia p olisy ub ezpieczeniowej,
ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu izawirciu umowy
o udzielenie zam6wienia -(w formie oryginaiu tub kopii po|wiadczonejnotarialnie)
wszystkie dokumenty mozna skladai w oryginale. Kopie dokument6w'musz4by(
podpisane ,,za zgodrtol( z oryginalerrf' przez oferentilub osoby upowaznione.

VIII. Termin skladania ofert
1. Ofertg w zamknigtej/ zakleionej kopercie, opatrzonej napisami , jak w rozd.ziale powyLej naleLy
zloLy( do dnia 5 czerwca 2018 roku do god2,10.00 w sekietariacie Wojskowe; speclali siycznej"
Przychodni Lekarskiej ,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdriwoinej '
w Warszawie (pok. 106) 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chru6ciela "Montera" i.03 (poniedzialek -
pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00).
2. Na wniosek Oferent otrzyntapisemne potwierdzenie zloLenia oferty wraz znumerem, jakim

zostala oznakowana oferta.
3' Celem dokonania zmianb4d1 poprawek, Oferent moze wycofad wczehniej zloaon4ofertg i zlozy(

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

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisfne otwarcie ofert nast4pi na posie dzeniuKomisji Konkursowej, kt6re odbgdzie sig
w siedzibie Zarnawiai4cego pok. 117 ptzy A1. Gen. A. Chru6ciela "Montera" 1.03w dniu 5 czerwca
2018 r. o god2.10.30.

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

1' W celu przePtowadzeniakonkursu ofert Udzielajqcy zarn6wienia powoluje komisjg konkursow4
w skiadzie co najmniej 3 cztonk6w iwyznacza spo6r6d nich pr.zewtdnicz4cego. Konkurs sklada
sig z czg(cijawnej i niejawnej.

2' Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zloLon4
dokumentacjg oraz informacje zawarte w formularzu oiertowym bior4c pod uwagg -
brutto za badanie - znaczenie 100%.

3.Rozsttzygaj4c konkurs_ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynno6ci:a) stwierdza prawidlowo6i ogloszenia konkur'"i orurliczbgotrzymanyci ofert,
b) stwierdza waLnoi( ofert pod wzglgdem zabezpieczeria,
c) otwiera koperty z ofertami,
d) przyjrnuje do protokolu wyjasnienia zglaszane przez oferent6w,
e) odczytuje ceny ofertowe,
f) ustala, stwierdza,kt6te z ofert speheiaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;
g) ustala, kt6re z ofert speh:riaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 odrr,rc'erriu;
h) odrzsca oferty na zasadach okre6lonych w art. 149 ,rstuwy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (t&st jedn. Dz.
U. z 2017 r., poz. 211,0 ze zrn.);i) r:b gal

c1a rycn

J)

t) n€'

str.4

c)

d)
e)

f)

CENA



1) wybieranajkorzystrriejsz4 ofefigarbo nie przyjrnuje Ladnej z ofert.,
m) w czasie Ptzeprowadzania konkursu przyjmuje'i rczpairuje jedynie umotywowane skargii protesty oferent6w.

4' Komisja konkursowa 
-dziala 

na posiedzeniach zamknigty chbez tdzialuoferent6w, z wyj4tkiemczynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).
5' Komisja moae nie ptzyi4( ofer! kt6rych cena przewyLsza kwotg przeznaczon4 na sfinansowaniezam6wienia.
6' Zamawiai4cy tdzieli zarn6wienia oferentowi, kt6rego oferta odpowiada ( bgdzie warunkom

zystniejszq.
azwg (firrng) oraz numer oferty albo imig
i adres fwiadczeniodawcy, kt6rv zostal

XI. Kryteria oceny ofert
1' ceng nalezy rontmiecjako calkowity.koszt, kt6ry zawierakalkulacjg wszystkich element6wnaleznosci ' Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe brutto p'ozostaj4 stale przez calyokres r ealiz acji 6w iadczen.
2. ny zloLonych ofer3' mozliwoii przep zypadku zlotenia ofertkach. W takim

dotychczasowe doswiadczenie oferenta or 
aczenie bgdzie mialo

XII' wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z oferentami i spos6bporozumiewania.
1'' oferent rnoLe zwraca( sig do Udzielaj4ce go zam6wienie o wyjasnieni a dotycz4ce wszelkichw4tpliwosci zwi4zanych z sWKo, sposoiemprzygotowania oferty,kieruj4c swojezapytanie na pismie najp62niej w terminie g dnl ioboc zych przedi"rrrr*"- skiadania ofert.2' Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami jest: Lidia Rokicka, te:.22 673 S2gs

XIII. Istotne warunki umowv
szczeg6ly dotycz4ce rearizaciizam6wienia zawartesa we wzorzeumowy, ktory stanowi zalqczniknr 2 do SWKO.

XIII. Prawo oferent6w
1. W toku postgpowania w spawie zawarci

do czasu zakificzenia postspowania ofe |,l#t:HI?
a

yrektora.
omisji Konkursow ej, jednak|e nie p 62niej niL

konkursowe zostanie zawieszone.
7 dnioddaty jego otrzyrnania.
a Konkursowa w formie pisemnej niezwlocznje
Oferent6w i udzielaj1cego zam6wienie.
enia o rczstrzygnigciu konkursu Oferent moLe
dot. tozstrzygnigcia.
pahrzeniu.

b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c) uniewaznienie postgpowania konkursowego.

XIV. Prawo udzielaj4cego zam6wienie
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Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad,Opieki
Zdrowotnej w Warszawie zasttzega sobie prawo odwolania konkursu w calo6ci, uniewaznienia
albo przesunigcia terminu skladania ofeft bez podania pr zy czyny,

XV. Postanowienia kofcowe
'l'. Zarnawiai4cy rozstrzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uplywuterminu skladania ofert.
2. Umowg w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6rego olerta zostanie wybrana zamawiaj4cy

zawrze w terrninie nie kr6tszym niz 7 drrt od dnia przek azania zawiadomienia o wyborze oferty
inie p62rieiri2 przed uplywem terminu zwiEzania ofert4 chyba, ze w postgpowaniu zostanie
zloaona tylko 1 oferta - wtedy zalnrtawiajEcy moLe zawrze(umowg niezwlocinie po wyborze
oferty.

3. Terrnin zwi4zaria ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do sktadania ofert.

Zalaczniki:
. Zal4cznik 1- Formularz oferty/ druk OFERTA
. Zal4czrik 2 - Istotne postanowienia umowy - wz6r umowy

Podpisy Komisji Konkursowei

'1.. Przewodnicz4cy Komisji - Zuzanna Domafiska

2. Czlonek Komisji

3. Czlonek Komisji

4. Czlonek Komisji

data 2L maia 2018 r.

- Agnieszka Sikorska

- Lidia Rokicka

- Marzena Karpowicz
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