
SZCZEGOT,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT
(swKo)

na:
na Swiadczenia zdrowotne wykonywane przezlekarzy w zakresie
Zdrowotnej.

KONKURS OFERT zostal ogloszonlr:
. na stronie internetowej zarnawiaj4cego:www.spzozaon.pl
. na tablicy ogloszeit

Y'{ arszaw a. L3.08.2018 r.

I. Tryb zam6wienia

Podstawowej Opiekr

T,1",/

l) r:o.;r.rr

Sai

Dyrektor
1" Konkurs ofert prowadzony jest podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy o dzialalno(ciLecznicTei

z dnia 15 kwietni a 2011" r. (Dz. U . z 2018 r. poz. -160 ze zrn.) i ustawy z dnia 27 sierpnia

2004r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanychze Srodk6w publicznych

(Dz. U . z 2018 r . poz. 151,0 ze zrn.) "

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszyclt "Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert -
SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt. 1" powyLej.

II. DEFINICJE
1) Przyjrntj4cy zam6wienie/Oferent - podmiot wykonuj4cy dzialalno1l leczticz4 zgodnie

ztstaw4z dnia 15 kwiefiria2}Ilr. o dziatalno6ci leczniczej (Dz.U. 22018 r., poz.1-60 ze zrn.)

2) Udzielaj4cy zarn6wienia/ Zarnawiaj4cy - podmiot Ieczniczy spehriaj4cy przeslanki okrie6lone

w art. 3 ust. l ustawy z dnia29 stycznia2004r. - Prawo zarn6wienpublicznych (Dz, U.22017 r.,
po2.1579 zp62n. zrn.) - Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek"
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie"

3) Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie uslug zdrowotnych przez lekarzy, kt6rgy nabyli
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.

4) Formularz ofertowy - rozumie sigprzez to druk,,OFERTA' ptzygotowany przez
Zarnawiaj4cego, a wypehriony ptzez oferenta, stanowiqcy zal4cznik nr 1 do niniejszych
warunk6w.

5) Swiadczenia zdrowotne/przedmiot zam6wienia - Swiadczenia bgd4ce przedmiotem umowy
zaw tet anej z P r zyjrnuj4cym z am6wienie.

6) LJmowa-wz6t :urnowy opracowany przez Udzielaj4cego zarn6wienie, stanowi4cy zal1cznik
nr 2,

7) Polisa OC - umowa ubezpieczerlta odpowiedzialno6ci cywilnej zaszkody bgd4ce nastgpstwem

udzielania Swiadczenzdrowotnych albo niezgodnego zprawem zaniechania udzielania

6wiadczefi zdrowotnych.
8) S\4lKO/\{aterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postgpowanie

oznaczorre: sprawa nl PL AON/KO/ 4/201'8

III. Przedmiot zam6wienia
L. Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczef'tzdrowotnych wykonywanych przez

lekarzy, szczeg6lowo wymienione w druku formalarza ofertowego- zal.rr 1 do niniejs4ych
SWKO.
Kody Wsp6lnego Slownika Zarn6wieh:
85140000-2 r6Lne uslugi w dziedzirie zdrowia
85121000-3 usiugi medyczne
85121100-4 og61ne uslugi medyczne

2.Informacje og6lne
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Ro zliczenie z P r zyjrnuj4cym zarn6w ienie nastgp ow a( b gdzie we dlu g c en je dnostkowych
wynikaj4cych z oferty otaz faktycznych ilo6ci udzielonych Swiadczef,
3. Nie dopuszcza sig zlozenia ofert czgSciowych tj. na mniejsz4 ilo56 godzin pracy tygodniowo niz

okre 51ona w tabeli zamies zczonej w f ormttlar zu of ertowym.
4. Zarnawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
5. Prowadzone postgpowanie konkursowe nie wymagazabezpieczenia oferty w wadium.
6. Istotne warunki zam6wienia

6.1 Oferent zobowi4zany jest podda6 sig kontroliptzeptowadzonej przez Udzielaj4cego
Zam6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli w zakresie objgtym niniejszym
zam6wieni errr i zagw ar antuj e prowadzenie dokumentacji me dyc znej, z go dnie
z ob owi4zuj4cymi przepisami prawa,

6.2 Oferent nie moze bez zgody Zarnawiaj4cego przenie6i zobowi4zanwynikaj4cych z niniejszej
umowy na osoby tlzecie.

7. Obowi4zki Oferenta:
7.1 Oferent zobowi4zany jest do udzielania Swiadczen zgodnie z wymogami okreSlonymi

w niniejszych SWKO.
7.2 Oferent,kt6rybgdzierealizowal Swiadczenia bgd4ce przedmiotem konkursu, zobowt4zany

jest do posiadania odpowiednich kwalifikacjizawodowych okre6lonych w odrgbnych
przepisach.

7.3 W postgpowaniu konkursowym -og4 bra(udzial Oferenci, kt6rzy spelniaj4 wymogi
okreSlone w art. 26 ustawy z dnia L5 kwietnia 201'1, r. o dzialalno(cileczniczej (Dz. U. z 201,8

r. poz. L60 ze zrn.).

IV. Okres obowi4zywania zam6wienia: odL pa2dziernika 2018 r, do 31 maja2019 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 kwali{ikacje
i s4 zdolni do wykonaria zarn6wienia,

b) posiadaj4uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy lub czynno1ci, jezeli
przepisy nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawnieri,

c) spelniaj4 wymogi okre6lone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia2}l1, r. o dzialalno6ci
leczniczej (Dz.U.22018 r.,poz.160 ze zrn.).

2. Na potwierdzenie spelnienia powyLszych warunk6w Zarnawiajqcy wymaga:
a) z(ozenia wypehrionego i podpisanego druku forcnularza ofertowego/OFERTA, zgodnie

zewzorern - zat.m 1 do SWKO,
b) ztoLeria wymaganych w formularzu ofeftowym dokument6w.

3. Zarnawiaj4cy dokona oceny spehrienia warunk6w na podstawie zLo2onych w konkursie
dokument6w i o6wiadczeri.

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

PONADTO:
1. Warunkiem udziaiu w konkursie ofert jest zlo|enie oferty w wyznaczonym terrninie i wedlug

zasad okre6lonych w niniejszych SWKO.
2. Ofelent zobowi4zany bgdzie nabie24co wprowadza6 i rejestrowai dane statystyczne

i medyczne zrealizowanych Swiadczeil zdrowotnych do programu informatycznego
ob ow i4zuj Ec e go dla udzielaj 4cego z am6wienie.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
L. Oferent sporz4dza ofertg zgodnie zwyrnogami okre6lonymi w niniejszej SWKO,
2. Ofertg nalezy zlozy( na drukach zaL4czonych do niniejszej specyfikacji (zat. nr 1 do SWKO).
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3. Oferent moze zto2y( tylko jedn4 ofertg. Ofertg sklada sig w formie pisemnej pod lygorem
niewaznoSci.

4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nalezy sporz4dzi(w jgzyku polskim.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo|eniern oferty.
6. Oferta powinna zawiera( wszelkie dokumenty i zal4czriki wymagane w "Szczeg6Lowych

warunkach konkursu ofert".
7. Ofertg podpisuje oferent lub osoba upowazniona na podstawie oryginalu pelnornocnictwa

zlozonego w formie pisemnej i doL4czonego do oferty.
8. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zostaly poprawki, podpisuje ofelent lub

osoba przez niego upowazniona na podstawie pisemnego petnomocnictwa. Poplawki mog?
byi dokonane jedynie poprzez przekreSlenie blgdnego zapisu i umieszczenie obok niego
czytelne go zapisu poprawne go.

9. Ofertg otaz wszystkie wymagane dokumenty nalezy zloLy( w zamknigtej i opisanej kopercie,
opatlzonej danymi oferenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:

1,0. Zaleca sig, aby stlony ofelty byly trwale ze sob4zl4czone np. wpigte w skoroszyt i ulozone
w kolejno6ci ponumerowanych stron.

11. Oferent winien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesyLkg,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jejuszkodzeniu w czasie transportu.

12. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w formie elektronicznej.
13. Celem dokonania zrr,ian:v bydL poprawek Oferent rno|e wycofa( wcze6niej zIo1on4 ofertg

i zLoLy( j4 ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu skladania
ofert.

14. O6wiadczenia i wyja6nienia przekazywane za porrrocE fax-u uwa|a sig za zLolone w terminie,
jezeli ich h'e6i dotalla do adresata przed uplywem terminu i zostala tiezwlocznie potwierdzona
na pi6mie przez przekazr\4cego.

VII. Wymagane dokumenty:
1) Oferent zobowi4zany jest zLoLy( w wymaganym terminie:

1.1 wypelniony i podpisany druk formularza OFERTA w formie oryginalu, zgodnie
ze wzorern - zal. m 1 do SWKO,

1.2 dokumenty:
a) kopia aktualnego odpisu z wlalciwego rejestru sqdowego lub CEIDG, jeLell odrgbne

przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru s4dowego lub CEIDG,
b) kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalno6d leczniczE, o kt6rym mowa

w art.1.00 i 106 ust. L ustawy o dzialalnoScileczniczej,
c) kopie dokument6w potwierdzajEce kwalifikacje do wykonywania dzialalno6cileczniczej

wymienionych w OFERCIE - (prawo wykonywania zawodu, zalwiadczenia, dyplomy,
certyfikaty, sp ecj alizacj e, kursy, inne),

d) kopia polisy ubezpieczeniowej,
e) kopia decyzji o nadaniu NIP, REGON,
f) ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawarciu umowy
o udzielenie zam6wienia (w forrnie oryginatu lub kopii po6wiadczonejnotarialnie).
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Dane oferenta:
Nazwa:.
adres:.
telefon/fax: ......

KONKURS OFERT - sprawa nr PLAON/KO/4/2018
OFERT'A na Swiadczenia zdrowotne wykonywane przezlekarzy w zakresie Podstawowej Opieki

Zdrowotnej nie otwieraC przed dniem 03.08.2018 r., godzina 10:30.
(termin o tu nr ci a o fer t)



Wszystkie dokumenty rno2na skladai w oryginale. Kopie dokument6w rnusz4byi podpisarre ,,za
zgodno66 z otyginaterti' przez Oferenta lub osoby upowaznione.

VIII. Termin skladania ofert
1". Ofertg w zamknigtej/zaklejonej kopelcie opatrzonejnapisami, jak w rczdzialepowyLej nalezy

zloLy( do dnia 3 wrze6nia 2018 r. do 9od2.10.00 w sekretariacie Wojskowej Specjalisfcznej
Przychodni Lekarskiej "Speclek" Sarnodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie (pok. 106) 00-910 Warszawa, A1. Gen. A. Chru6ciela "Montera" 103 (poniedzialek -
pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00).

2. Na wniosek Oferent oltzyma pisemne potwierdzenie zLohenia oferty wraz z numerem, jakim
zostala oznakowana of elta.

3. Celem dokonania zrnianb4dt poprawek, Oferent moze wycofai wcze6niej zloLon4 ofertg i zloLy(
j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu
skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisfne otwarcie ofelt nast4pi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, kt6re odbgdzie sig
w siedzibie Zarnawiaj4cego na I pigtrze pok.117 przy Al, Gen. A. Chru6ciela "Montera" 103 w dniu
3 wrze6nia 2018 roku o godz. 10.30

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

1. W celu przeptowadzenta konkursu ofert Udzielaj4cy zam6wienia powoluje komisjg konkursow4
w skladzie co najmniej3 czlonk6w iwyznacza spo6r6d nich przewodnicz4cego. Konkurs sklada
sig z czg6ci jawnej i niejawnej,

2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zloion4
dokumentacjg oraz informacje zawarte w formulatzu ofertowym bior4c pod uwagg - CENA
bratto za godzing- znaczenie L00%.

3,Rozstrzygaj4c konkurs ofert Kornisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynno6ci:
a) stwierdza prawidiowo6d ogloszenia konkursu orazliczbg ol'rzyrnanych ofert,
b) stwierdza waLno$( ofert pod wzglgdem zabezpieczenia,
c) otwiera koperty z ofertar:rti,
d) przyjrnuje do plotokolu 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 spehriaj4 warunki konkursu i nie podle gaj4 odrzuceniu;
h) odrz'vca ofelty t:ra zasadach okre6lonych w art. 1.49 ustawie z dnia 27 sietpnia 2004 r.

o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz.
U . z 2018 t. poz. 1570 ze zrn.);

i) w przypadku, gdy oferent nie przedstawiLwszystkich wymaganych dokument6w lub gdy
oferta zawiera braki formalne Komisja konkursowawzywa oferenta do usunigcia tych
brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;

j) ogJasza oferentom, kt6re z ofert speh'riaj4 warunki konkursu, a kt6re zostaly odrzucone,
k) przyjrnuje do protokolu wyja6nienia i o6wiadczenia zgloszone przez oferent6w,
1) wybiela najkorzystniejsz1 ofertg albo nie przyjrnuje Zadnej z ofert.,
m) w czasie przeprowadzania konkursu przyjrm$e i rczpatraje jedynie umotywow4ne skargi

i protesty oferent6w.
4. Komisja konkulsowa dziala na posiedzeniach zamknigtychbez udziahs. oferent6w, z wyj4tkiern

czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).

5. Komisja moze nie przyj4(. ofert, kt6rych cena przewy2sza kwotg przezraczonA na sfinansowanie
zatn6wienia.

6. Zarnawiaj4cy udzieli zam6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada(bgdzie walunkom
zam6wieni a, a takLe zostanie lJzrrana za najkorzystniejsz4.
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7. Zamawiaj4cy powiadomi o wyniku konkursu podaj4c nazwg (firmg) oraz numer ofer[r albo imig
i nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Swiadczeniodawcy, ktbly zostal
wybrany.

XI. Kryteria oceny ofert
1. Ceng nalezy rczumie(jako calkowity koszt, kt6ry zawiera kalkulacjg wszystkich element6w

nalezno6ci. Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe brutto pozostaj4 staLe ptzez caLy

okres r ealizacji 1wiadczen.
2. Jedynym kryterium oceny zlo|onych ofert bgdzie cena.
3, Zarnawiaj4cy zastrzega mozliwo6(przeprowadzenianegocjacji w przypadku zlozenia ofert

o tych samych stawkach. W takim wypadku decyduj4ce zrlaczenrebgdzie mialo
dotychczas owe doSwiadczenie of erenta or az kw allf ikacje p ers onelu.

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

1. Oferent rno|e zwraca( sig do Udzielaj4cego Zarn6wienie o wyja6nienia dotycz4ce lvszelkich
w4tpliwo6ci zwi4zanych z SWKO, sposobem przygotowania oferty, kieruj4c swoje
zapytanie na piSmie najp62niej w terminie 3 dni roboczychprzed terminem skladania ofert.

2. Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami jest: Lidia Rokicka, tel.22 673 5235r

XIII. Istotne warunki umowy
Szczeg6Ly dotycz4ce realizacji zam6wienia zawarte sA we wzorze umowy, kt6ry stanowi zal1cznik
nr 2 do SWKO.

XIV. Prawo oferent6w
1. W toku postgpowania w spawie zawarcia umowy o udzielenie Swiadczerl opieki zdrowotnej

do czasu zakohczenia postgpowania oferent rnoLe zloLy( do komisji umotywowany prptest
oraz odwolanie, dotycz4ce rozstrzygnigcia postgpowania, kt6re Oferent sklada
bezpo6rednio do Kielownika Zamawiaj4cego - Dyrektora.

2. Oferent rno|e zLoLyC umotywowany protest do Komisji Konkursowej, jednakze nie polnielni|
pr ze d r ozstt zy gnigciem konkursu.

3. Do czasu rozstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszotte.
4. Komisja Konkursowarozpatn\e protest w ci4gu 7 dni od daty jego otrzyrnania.
5. O wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwlocznie

informuje sktadaj4cego plotest oraz pozostalych Oferent6w iudzielaj1cego zam6wienie.
6. W ci4gu 7 dni od daty oh'zymania zawiadomienia o rczstrzygrigciu konkursu Oferent moze

zlo 2y ( do kierownika z amawiaj 4ce go o dwolanie dot. r o zstr zy gnigcia.
7. Odwotanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
B. Srodki odwotawcze nie przysluguj4 na:

a) wyb6r trybu postgpowania
b) niedokonanie wybolu Oferenta;
c) uniewaznienie postgpowania konkursowego.

XV. Prawo udzielaj 4cego zam6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad
Opieki Zdrowotnej w Warszawie zastrzega sobie prawo odwolania konkursu w calo6ci,
uniewaznienia albo przesunigcia terminu skladania ofertbez podania przyczyny.

XVI. Postanowienia koricowe
1. Zarnawiaj4cy rozstrzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uptywu terminu skladania ofert,
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2. Umowg w sprawie zarn6wienra z ofererrtem, kt6rego oferta zostanie wybrana zamawiaj4cy
zawrze w terminie nie kr6tszyrnniz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wybdrze oferty
irttep62t'rrejni2 przed uplywem terminu zwi4zaria ofert4 chyba, ze w postgpowaniu zostanie
zto|ona tylko 1 oferta - wtedy zamawiaj1cy moLe zawrze( umowg niezwlocznie po wyborze
oferty.

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

Zatqczriki:
. Zal4cznik 1- Formulatz ofertyf druk OFERTA
. Zal4cznik 2- Istotne postanowienia umowy - wz6r umowy

Podpisy Komisji Konkursowej

1., Przewodnicz4cy Komisji - Agnieszka Sikorska

2. Czlonek Komisji - Kowalkowska Marzanna

3, Czlonek Komisji

4, Sekretarz Komisji

data 13.08.2018 r.

- Marzena Karpowicz

- Lidia Rokicka
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