
SZCZEGAI,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT
(swKo)

na fwiadczenia zdrowotne wykonywane pr zez lekaruy w zakresie:
o Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci
o Badafi diagnostycznychUSG Doppler Duplex

KONKURS OFERT zostal ogloszony:
o na stronie internetowej zarnawiaj4cego: www.spzozaon.pl
. na tablicy ogloszen

Warszawa,03.12.2018r, .[: ] i
i,,1,1'

:lt r

I. Tryb zam6wienia

1.. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach p
o dziaLalnoScileczriczej z dnia 15 kwietnia 20

oraz ustawy z dnia27 sierpnia2}}4r. o 6wia
ze Srodk6w publicznych (tekst jedn.Dz.U. z

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszy
SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskaza

II. DEFINICIE
1) Przyjrnuj4cy zam6wienie/Oferent - pod

zustaw4z dnia15 kwiebeial}l1. r. o dzialalno
2) Udzielajqcy zam6wienid Zamawiajqcy - pod

w art. 3 ust. 1 ustawy z dtia29 stycznia2}} r
poz.1986 zp6in. zm,) - Wojskowa Specjalis
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdro

3) Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.

4) Formularz ofertowy - rozumie sig przez to dr
Zarnawiaj4cego, a wypehriony ptzez oferenta,
warunk6w.

5) zam6wienia - Swiadczenia bgd4ce przedmiotem umowy
nle.

6) ptzez IJdzielaj4cego zarn6wienie, stanowi4cy )Vl4czniko) ptzez Udzielaj4cego zarn6wienie, stanowi4cy ziTl4cznik
nr 2,

7) Polisa OC - umowau,bezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilrej za szktdy bgd4ce nastg$stwem
udzielania Swiadczefi zdrowotnych albo niezgodne go z ptawem zaniechania udzielernia
6w iadczen zdrowotnych.

8) SWKO/\Aaterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postgpowarrie
oznaczorLe: sprawa nr PL AON/KO/ 6/ 2018

III. Przedmiot zam6wienia
1' Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie (;wladczeri zdrowotnych wykonywanych prz<

lekarzy, szczeg6towo wymienione w druku forrnularzaofertowego- zat.nr 1 do niniejsz
SWKO.
Kody Wsp6lnego Slownika Zarn6wieh:
85121000-3 ustugi medyczne
851211.00-4 og6lne uslugi medyczne
85140000-2 r62ne uslugi w dziedzirie zdtowia
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2.Informacje og6lne
Rozliczenie zPrzyjmuj4cym zam6wienie nastgpowa(bgdziewedlug cen jednostkowych
wynikaj4cych z ofefty oraz faktycznych ilo6ci udzielonych Swiadczefl.

3. Nie dopuszcza sig zLoLenia ofert czgsciowych tj. na mniejsz4 ilo6( godzinpracy tygodnio{vo niZ
okre6lona w tabeli zamieszczonej w formular ns. of ertowym.

4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
5. Prowadzone postgpowanie konkursowe nie wymaga zabezpieczenia oferty w wadium.
6. Istotne warunki zam6wienia
6.1 Oferent zobowiEzany jest poddad sig kontroli przeprowadzonej przez Udzielaj4cego

Zam6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli w zakresie objgtym niniejszyrn
z am6wieni ern i zagw arantuj e prowa dzenie dokumentacji medyc znej, z go dnie
z ob ow iEzuj4cyrni przepisarni prawa.

6.2 Oferent nie mo2e bez zgody Zarnawiaj4cego przenieil( zobowi4zaAwynikaj4cych z rrinid;sze;
umowy na osoby trzecie.

7. Obowiqzki Oferenta:
7.1 Oferent zobowi4zany jest do udzielania 5

w niniejszych SWKO.
7 .2 Oferent, kt6ry bgdzie r ealizow al lwiadcze

jest do posiadania odpowiednich kwalifik
przepisach.

7.3 W postgpowaniu konkursowym mog4 bra
okre6lone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwie
r. poz.2190 ze zrn.),

IV. Okres obowiqzywaniazam6wienia: od 1 styc

V. WarunkiprzystEpienia do konkursu stawian
L. O udzielenie zam6wienia mogg ubiegad si

a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadc
zdolni do wykonania zam6wienia,

b) posiadaj4 uprawnienia do wykonyw
pr zepisy nakladaj 4 obowi4zek p osiadania takich uprawnieri,

c) spelniajE wymogi okreSlone w art. 26ustawy z dnia 15 kwietrLia2011,r. o dzil
leczniczej (Dz. U . z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).

2. Na p otwierdz enie s p elni eni a p owy 2szy ch warunk6w z arnaw iaj qcy wyma ga:
a) zloLetia wypebrionego i podpisanego druku formularza ofertowego/OFER'IA,

zewzotern- zal.m 1 do SWKO.
zgodnie

b) ztohetia wymaganych w formularnt of
3. Zamawiaj4cy dokona oceny spehrienia war

dokument6w i o6wiadczeri.
4. Oferent, kt6ry nie spehri warunk6w upraw

w ust. L zostanie wykluczony z postgpowa
PONADTO:

1. Warunkiem udzialu w konkursie ofert jest
zasad okre6lonych w niniejszych SWKO.

2. Oferent zobowi4zany bgdzie na bieLEco
i medyczne zrealizowanych Swiadczen zdrowotnych do programu informatlrcznego
ob ow i4zuj4c e go dla t dzielaj4ceso z am6wienie.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent sporz4dza ofertg zgodnie z wymogami okre6lonymi w niniejszej SWKO.
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Ofertg nale|y zloLy( na drukach zat4czonych d
Oferent moze zloLy( tylko jedn4 ofertg. Ofer
niewazno6ci.
Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nale
Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane zprz
Oferta powiffia zawiera1 wszelkie dokumenty i zal4czniki wymagane w "Szcze{6lowych
warunkach konkursu ofertr'.
Ofertg podpisuje oferent lub osoba upowaL
zlo|onego w formie pisemneji dol4czonego do
Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych nanie
osoba przez niego upowazniona na podstawi
byi dokonane jedynie poprzez przekre6lenie blgdnego zapisu i umieszczenie obpk niego
czytelnego zapisu poprawnego.
Ofertg oraz wszystkie wymagane dokumenty naleLy zlo2yt w zamknigtej i opisanej i<opercie,
^6^{+z^-^: J^--,*: ^C^-^^+^ .: ^.^:^^-^: ^ ^ ^L^-^--:^ ^----- : t ^,^ --,-- :.

1,0. Zaleca sig, aby strony oferty byly ttwale ze
w kolejno6ci ponumerowanych stron.

11. Oferent winien we wlasnym interesie, w ta
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jeju

12. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofer
1? 1-^l^* ,{^1.^..^..:^ -*j^.^ L^)z ^^_----.-^13. Celem dokonania zmiant, b4dL popraweK \-rrerenr moze wycorac wczesnleJ zrozorl4 ofertg

i zloLy( j4 ponownie, pod warunkiem zacho
ofert.

14, O6wiadczenta i wyja6nienia przekazywane z
jezeli ich tre6i dotarla do adresataprzeduply
na piSmie pr zez pr zekantj4cego.

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

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

2.

3.

4,

5.

6,

7.

8.

9.

1.2
a)

b)

c)

dokumenty:
kopia aktualnego odpisu z wla1ciwego rej
przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru sqdow
kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonu
w art.100 i 106 ust. 1 ustawy o dzialalno6ci le
kopie dokument6w potwie r dzaj4ce kwalifik
wymienionych w OFERCIIE - (prawo wyk
certyfikaty, specjalizacje, kursy, inne),
kopia polisy ub ezpieczeniowej,
kopia decyzji o nadaniu NIP, REGON,
ewentualne pelnomocnictwo do reprezentow

d)
e)
f)

Dane oferenta:
Nazwa:.
adres:.
telefonf fax: ......

KONKURS OFERT - sprawa nr PLAON/KO/6/20L5
OFERTA naswiadczenia zdrowohre wykonywane przezlekarzy w zakresie

nie otwiera C pr zed dniem 17 .12.2018 r ., go dzina 1 0 : 3 0.
(termin ottu arcia ofert)
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zam6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawarciu umowy
o udzielenie zam6wienia - (w formie oryginalu lub kopii polwiadczonejnotarierlni

Wszystkie dokumenty mozna skladai w oryginale. Kopie dokument6w rnasz4by(
,,za zgodnofi( z oryginalerd' przez Oferenta lub osoby upowaznione.

VIII. Termin skladania ofert
1. Ofertg w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami , jakw rozdziale powyLej

zLozy( do dnia 77 grudnia 2078 n do godz. 10.00 w sekretariacie Woj skowej Specjali sl

IeLy
nej

Przychodni Lekarskiei 
"Speclek" 

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w warszawie (pok. 106) 00-910 Warszawa, A1. Gen. A. chrusciela "Montera" 103
pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00).

2. Na wniosek Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie zLoLenia
zostala oznakowana oferta.

oferty wtaz z numerem, jalim

3. Celem dokonania zmian b4d1poprawek, Oferent moze wycofa6 wcze6niej zlo2on4 i zloLyC
j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowaniawyznaczonego w swKo
skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nast4pi na
w siedzibie Zarnawiaj4cego na I pigtrze
17 grudnia 2018 roku o 9od2.10.30.

X. Przebieg konkursu ,vtyb6t oferenta

posiedzeniu Komisji
pok.117 przy Al. Gen.

Konkursowej, kt6re
A. Chru6ciela "Montera''' 1 w

e sig
dniu

i ogloszenie o wyniku konkursu ofert

L. W celu przeprowadzeniakonkursu ofert UdzielajEcy zam6wienia powoluje komisjg
w skladzie co najmniej3 czlonk6w iwyznacza spo6r6d nich przewodniczEcego. Kor

ursowq
sklada

sig z czg(cijawnej i niejawnej.
2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkor

dokumentacjg oraz informacje zawarte w for
brutto za godzinglbadanie - znaczenie L0

S.Rozstrzygaj4c konkurs ofert Kornisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynnodci:
a) stwierdza prawidlowo6i ogloszenia konkursu otazliczbg otrz Tmanych ofer!
b) stwierdza waZno(;( ofert pod wzglgdem zabezpieczenia,
c) otwiera koperty z of.eftami,
d) przyjrnuje do protokolu wyja6nienia zgJaszane ptzez oferent6w,
e) odczytuje ceny ofertowe,
0 ustala, stwierdza,kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;
g) ustala, kt6re z ofert spekLiaj4 warunki konkursu i nie podle gaj4 odrzuceniu;
h) odrzuca oferty rra zasadach okre6lonych w art. 149 ustawie z dr1ra 27 sierprud 2004 r.

o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finanso
U. z 2018 r, poz.1510 ze zrn.);

i) w przypadku, gdy oferent nie przedstawil
oferta zawiera braki formalne Komisja k
brak6w w wyznac?,onym terminie pod rygo

j) ogl.asza oferentom, kt6re z ofert spehriaj1w
k) przyjmuje do protokolu wyja6nienia i odwia
1) wybiera najkorzystniejsz4 ofertg albo nie pr
m) w czasie przeprowadzania konkursu przyj

i protesty oferent6w.
4. Komisja konkursowa dziaLa na posiedzeniach zamknigtychbez udzialu oferent6w, :z w{zj4tkiem

czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).
5. Komisja moze rie przyj4( ofert, kt6rych cena przewyzsza kwotg przezt:raczona na sfinanscfwanie

zam6wienia.
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6. Zamawiaj4cy udzieli zarn6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada1 bgdzie wlrunkom

7. (firmg) oraz numer oferty ,htUo irr,ig
es Swiadczeniodawcy, kt6!y zostat

XI. Kryteria oceny ofert
1'. Ceng nalezy rozumie(jako calkowity koszt, kt6ry zawiera kalkulacjg wszystkich ellment6w

nalezno6ci. Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe
okres rcalizacji (;w iadczen 

"

Jedynym kryterium oceny zlohonych olertbgdzie cena.
Zamawiai4cy zastrzega mozliwo1Cptzeprowadzenianegocjacji w przypadkuzlc>LeAia ofert
o tych samych stawkach. w takim wypadku decyduj4ce znaczeniibgdzie mialo
dotychczasowe doswia dcz enie of erenta or az kw alifikacje p ersonelu.

XII. Wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z Oferentami i spos6
porozumiewania.

1. Oferent rnoLe zwraca( sig do TJdzielaj4cego Zam6wienie o wyja6nieni a dotycz1c:e t
w4tpliwo6cizwi4zanych z SWKO, sposobem przygotowania oferty, kieruj4c swoje
zapytanie na pi6mie najp62niej w terminie 3 dni roboczychprzedterminem sklada

2. Osob4uprawnion4dokontaktuzOferentamijest: LidiaRokicka, tel.22 67gS2gS.

XIII. Istotne warunki umowv
Szczeg6ly doty cz4ce rcalizacji zam6wienia zawarte sA we w zot achumowy, kt6re stanowia
zalqcznikinr 2i2a do SWKO.

XIV. Prawo oferent6w
L' W toku postgpowania w spawie zawarciau owy o udzielenie Swiadczeri opieki zdrowol,nej

do czasu zakoftczenia postgpowania oferent rnoze zloity( do komisji umotywowany prolest

2.

J.

oraz odwolanie, dotycz1ce rczstrzygntgcia postgpowania, kt6re Oferent sklada
bezpo6rednio do Kierownika Zarnawiaj4cego - Dyrektora.

3.

4.

5.

2. Oferent moze zLozy( umotywowany protest do Komisji Konkursowej, jednakze nie p6ani[s ntz
p r zed r o zstr zy gnigciem konkursu.
Do czasu tozstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszorrc.
Komisja Konkursowarozpatruje protest w ci4gu 7 dni od daty jego otrzymania.
O wniesienfui, i tozstrzYgnigciu protesfu Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezrlvlocznie
inJormuie skladaiaceso protest otaz Dozostalvch Oferent6w i rdz.iplaiacpoa zarn6.r,jo^joinformuje skladaj4cego protest oraz pozostalych Oferent6w iudzielaj4cegi zam6wienie.

6. W ci4gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rczstrzygrigciu konkursu Ofereht moze
zroLyc do kierownika zamawiaj4cego odwolanie dot. rozstrzygnigcia.

7. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzenlu.
8. Srodki odwolawcze nie przysluguj4 na:

a) wyb6r trybu postgpowania
b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c) uniewa2nienie postgpowania konkursowego.

XV. Prawo udzielaj 4cego zam6wienie
Woj skowa Specj alisty czna Przy cho dnia Lekarska,,Sp eclek,, Samo dzielny Publiczny Zakl,ad
Opieki Zdrowotnej w Warszawie zastrzega sobie prawo odwolania konkursu w cato6ci,
uniewaznienia albo przesunigcia terminu skladania ofeftbezpodania przyczyny.

XVI. Postanowienia koricowe
1'. Zamawiajqcy rozstrzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uplywu terminu skladania ofert.
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2. Umowg w sprawie zam6wienia z oferente
zawrze w terminie nie kr6tszym niz 7 dni oo dma przeKazanra zawradomrenra o wyDotze oferty
inieo62rieini2 orzed uolvwem terminu zwiazania oferta chvba. ze w oosteoowaniu zostanieinrep6flt:rrejrtr? przed uplywem terminu zwi4zania ofert4 chyba, ze w postgpowaniu zostanie
zlozona tylko 1 oferta - wtedy zamawiaj4cy moze zawrzeC u oowg niezwloczrie po wylorze
oferty.

3. Termin zwi1zatia ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.

ZaLacztiki:
. Zal4cznik 1- Formularz oferty/ druk OFERTA
o ZatEcznik 2- Istotne postanowienia umowy - wz6r umowy dlalekarzy POZ;
. Zalqczntk 2a- Istotne postanowienia umowy - wz;,6r ro*y r,u *ykorry*urrie badair

diagnostycznych

Podpisy Komisji Konkursowej

1. Przewodnicz4cy Komisji - ZuzannaDomariska

2. Czlonek Komisji - Agnieszka Sikorska

3. Czlonek Komisji

4. Sekretarz Komisji

data03.12.2018 r.

- Marzena Karpowicz

- Lidia Rokicka
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