
SZCZEG OLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
(swKo)

na lwiadczenia zdrowotne wykonywane przezlekarzy w zakresie:

realizacji Swiadczeri psychiatrycznych ambulatoryjnych dla doroslych
oYaz

konsultacji lekarza psychiatry os6b ubiegaj4cych sig o pozwolenie na brof

KONKURS OFERT zostal ogloszony:
. nastronieinternetowej zamawiaj4cego:www.spzozaon.pl
. na tablicy ogloszen

Warszawa, 17 .12.2018 r.

L Tryb zam6wienia

1. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzranych przez przepisy Ustawy

o dzialalnolcileczniczej z dnia L5 kwiebria 2011, r. (Dz, U. z 201..8 r. poz. 2190 ze zrn.)

oraz ustawy z dnia27 sierpnia2004r. o Swiadczeniach opieki zdrowoftrejfinansowari
ze 6rodk6w publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. po2.1510 ze zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert -
SWKC" zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt. 1' powy2ei.

II. DEFINICIE
1) Przyjmuj4cy zam6wienie/Oferent - podmiot wykonuj4cy dziaLalnol1 lecznicz,4 zgodnie

z astaw4 z dnia L5 kwiebei a 2011 r. o dzialalno6ci lecznic zej (Dz. U . z 2018 r., poz. 219A ze zm.)
2) Udzielajqcy zam6wienia/ Zarnawiaj4cy - podmiot leczniczy spehriaj4cy przeslanki okre6lone

w art. 3 ust. L ustawy z dnia29 stycznia2004r. - Prawo zarn6wieitpublicznych (Dz. U.22018 r.,
poz.1986 zp62n, zm.) - Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclel,<"
Samodzielny Publiczny ZakJad Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

3) Przedmiot konkursu ofert - 6wiadczenie uslug zdrowotnych przez lekarzy, kt(rzy nabyli
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.

4) Formularz ofertowy - rozumie sigprzez to druk,,OFERTA' przygotowany ptzez
Zamawiaj4cego, a wypelniony ptzez oferenta, stanowi4cy zal4cznik nr L do niniejsz;1ch
warunk6w.

5) Swiadczenia zdrowofi'rcf przedmiot zam6wienia - Swiadczenia bgd4ce
zawieranej z Przyjrnujqcym zam6wienie.

6) Umowa-wz6r urnowy opracowany przez Udzielaj4cego zam6wienie,
m2,

7) Polisa OC - umowa ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej za szkody bgd4ce nastgpstwem

udzielania 5w iadczefi z drowotnych albo niez go dne go z pr aw em z aniechania u dzielarpia

Swiadczeri zdrowotnych.
B) SIAIKO/Vlaterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postgpowarufe

ozrlaczorle: sprawa nr PL AON/KO/7 /2018

III. Przedmiot zam6wienia
L. Przedmiotem zam6wienia j est udzielanie 6wiadc zen zdr owotnych wykonywany ch przez

lekatzy, szczeg6howo wymienione w druku formularza ofertowego- zal. nt 1 do niniejszych
SWKO.
Kody Wsp6lnego Slownika Zarn6wie(:
85140000-5 specjalistyczne uslugi medyczne
85140000-2 r62ne uslugi w dziedzitie zdrowia
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2.Informacje og6lne
Rozliczenie zPrzyjmujAcym zam6wienie nastgpowa1bgdzie wedlug cen jednostkowych
wynikaj qcy ch z o f .efty or az f .akly czny ch ilo 6 ci u dzielonych Swia dcz eri.

3. Nie dopuszcza sig zloircnia ofert czgSciowych tj. na mniejsz4 ilo6i godzin pracy tygodnibwo niz
okre6lona w tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym.

4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
5. Prowadzone postgpowanie konkursow.e nie wymagazabezpieczenia oferty w wadiuml
6. Istotne warunki zam6wienia
6.L Oferent zobowi1zany jest poddai sig konholiprzeprowadzonej przez Udzielaj4cego

Zarn6wietia lub inny organ upowazniony do kontroli w zakresie objgtym niniejszym
zam6wieni em i zagw arantuj e prowa dzenie dokumentacji me dyc znej, zgodnie
z ob ow i1zuj4cymi przepis ami prawa.

6.2 Oferent nie moze bez zgody ZamawiajEcego pt zenie(( zobow i4zni wynikaj4 cy ch z niriiejszej
umowy na osoby trzecie.

7. ObowiQzki Oferenta:
7.1 Oferent zobowi4zany jest do udzielania Swiadczen zgodnie z wymogami okre6lonymi

w niniejszych SWKO.
7.2 Of.ercnt, kt6ry bgdziercalizowat swiadczenia bgd4ce przedmiotem konkursu, zobciwi4zany

jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych okre6lonych w odrgbnych
przepisach.

7.3 W postgpowaniu konkursowym mog4 bra(udzial Oferenci, kt6rzy spelniaj4 wymgg
okre6lone w art. 26 ustawy z dnia 1.5 kwietnia 201'1, r. o dzialalno1cileczniczej (Dz.[J. 22078
r. poz.2190 ze zm.).

IV. Okres obowiEzywania zam6wienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 20!91r.

V. Warunki przyst4pienia do konkursu stawiane oferentom:
L" O udzielenie zam6wienia mogg ubiegad sig podmioty, kt6re:

a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczertie otaz posiadaj4 odpowiednie kwallifikacje i s4

zdolni do wykonaria zarn6wienia,
b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy L,ub czynrro6ci, jezeli

pr zepisy nakladaj 4 obowi4zek p o siadania takich uprawnieri,
c) speheiaj4 wymogi okre6lone w art. 26 ustawy z dnia L5 kwietnia

leczntczej (Dz.U. z 2018 r., poZ.2190 ze zm.).

PONADTO:
L. Warunkiem udzialu w konkursie ofert jest zloLenie oferty

zasad okre6lonych w niniejszych SWKO.
2. Oferent zobowi1zany bgdzie na bie|4co wptowadza(

i medyczne zrealizowanych fwiadczert. zdrowotnych
obowi4zuj4cego dla udzielaj4cego zam6wienie.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

201'1, r. o dlzialalno6ci

2. Na potwierdzenie spelnienia powyflszych warunk6w Zamawiaj 4cy wymaga:
a) zloietia wypeLrionego i podpisanego druku formularza ofertowego/OFERTA, zgodrie

zewzorem - zaL. nr 1- do SWKO,
b) zloLeriawymaganych w formularzu ofertowym dokument6w.

3, Zamawiaj4cy dokona oceny speLeienia warunk6w na podstawie zlohonych w konktirsie
dokument6w i o6wiadczeri.

4. Oferent, kt6ry nie spebri warunk6w uprawniaj4cych do udzialy w postgpowaniu okre6lonych
w ust. L zostanie wykluczony z postgpowania, ajego oferta zostanie odrzucona.

w wyznaczonym terminib i wediug

i rejestrowad dane st[tystyczne
do programu inforrr;atyczrrego

1", Oferent sporz4dza ofertg zgodnie zwyrnogami okreSlonymi w niniejszej SWKO.
2, Ofertg naleLy zloLy( na drukach zat1czonych do niniejszej specyfikacji (zat. nr 1 do SIWKO).
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3. Oferent moze zLoLy( tylko jedn4 ofertg. Ofertg sklada sig w formie pisemnej po,l rygorem
niewaznoSci.

4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty naIe?y sporzydzi(w jgzyka polskim.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane zprzygotowaniem izloLeniem oferty.
6. Oferta powirrna zawiera( wszelkie dokumenty i zal4czriki wymagane w "Szczeg6iowych

warunkach konkursu ofert".
7, Ofefig podpisuje oferent lub osoba upowazniona na podstawie oryginalu pelnornrocnictwa

zLohonego w formie pisemnej i dol4czonego do oferty.
8. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zostaty poprawki, podpisuje qferent lub

osoba przez niego upowazniona na podstawie pisemnego pehromocnictwa. Popre[wki moga
byi dokonane jedynie poprzez przekre6lenie blgdnego zapisu i rmieszczenie oibok niego
czytelne go zapisu poprawne go.

9. Ofertg oraz wszystkie wymagane dokumenty nale?y zloLyt w zamknigtej i opisaneij kopercie,
opatrzonej danymi oferenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:

1,0. ZaIeca sig, aby strony oferty byly trwale ze sob4zl1czone np. wpigte w skoroszyt i ulo:Zone
w kolejnoSci ponumerowanych stron.

1L. Oferent winien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesylkg,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jejuszkodzeniu w czasie transportu.

12. Zarnawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w formie elektronicznej.
L3. Celem dokonania zmiant, b4d2 poptawek Oferent rnoze wycofai

i zloLy( j4 ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w
wcze6niej zLohnn4 ofertg
SWKO terminrJ skladania

ofert.
L4. O6wiadczeria i wyja6nienia przekazywane za porr:'oc4 faksu uwaLa sig za zLo|one r,y terminie,

jezeli ich tre6i dotarla do adresata przed uplywem terminu i zostala riezwlocznie potlwierdzona
na pi6mie pr zez pr zekazuj4ce go.

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

1.1 wypelniony i podpisany druk formuLarza OFERTA w formie oryginalu, zgodniei
ze wzotem - zal. nt L do SWKO,

1.2 dokumeng:
a) kopia aktualnego odpisu z wla6ciwego rejestru sqdowego lub CEIDG, jeze[i odrgbne

przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru s4dowego lub CEIDG,
b) kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnoSi LeczniczE, o kt6r;rm mowa

w art.LO0 i 106 ust. 1 ustawy o dzialalnoicileczniczej,
c) kopie dokument6w potwierdzaj4ce kwalifikacje do wykonywania dzialalno1cileczniczej

wymienionych w OFERCIE - (prawo wykonywania zawodu, zafwiadczenia, dyplomy,
certlikaty, specj alizacj e, kursy, inne),
kopia p olisy ub ezpieczeniowej,
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 oryginalu lub kopii polwiadczonejnotarialnte).

d)
e)

0

Dane oferenta:
Nazwa:.
adres:.
telefon/fax: ......

KONKURS OFERT - sprawa nr PLAON/KO/Z/20L8
OFERTA na Swiadczenia zdrowotne wykonywane przezLekatzy w zakresie

nie otwiera(przed dniem 02.07.2019 r., godzinal.0:30.
(ter mi n o tt u arc i a ofer t)
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Wszystkie dokumenty mozna skladai w oryginale. Kopie dokument6w
,,za zgodr:rof,( z oryginalerd' przez Oferenta lub osoby upowaznione.

rrrrrsz4byi podpiEane

VIII. Termin skladania ofert
L. Ofertg w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w rozdziale powyhej naIe|y

zloLyl do dnia 2stycznia2DL9 r. do godz. L0.00 w sekretariacie Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej 

"Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnr:j
w Warszawie (pok. 106) 00-910 Watszawa, A1. Gen. A. Chru6ciela "Montera" L03 (poniedzialek -

pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00).
2. Na wniosek Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie zloLenia oferty wtaz z numerem, jiakim

zostala oznakowana oferta.
3. Celem dokonania zmian b4d?poprawek, Oferent moze wycofai wcze6niej zlolon1 oferlg i zloLy(

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

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nast4pi na posiedzeniu Komisji
w siedzibie Zamawiaj4cego na I pigtrze pok.117 przy A1. Gen.
2 stycznia20l9 t. o god2.10.30.

Konkursowej, kt6re odlbgdzie sie
A, Chru6ciela "Montera" 103 w dniu

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

1. W celu ptzeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj4cy zam6wienia powoluje komisjg konkursow4
w skladzie co najmniej3 czlonk6w iwyznacza spo6r6d nich przewodnicz4cego. Konkulrs sklada
sig z czg(;cijawnej i niejawnej.

2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zlozonq
dokumentacjg onz informacje zawarte w formularzu ofertowym bior4c pod uwagg - CENA
brutto za godzingthadanie- znaczenie 100%.

3. RozstrzygajEc konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynno6ci:
a) stwierdza prawidlowo6d ogtoszenia konkursu orazliczbg otrzyrnanych ofert,
b) stwierdzawaZno(( ofert pod wzglgdem zabezpieczetia,
c) otwiera koperty z ofeftami,
d) przyjmuje do protokolu wyja6nienia zglaszaneprzez oferent6w,
e) odczytaje ceny ofertowe,

0 ustala, stwierdza,kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 odrzucelniu;
g) ustala, kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie podle gaj4 odtzttceniu;
h) odrzuca oferty na zasadach okreSlonych w art. 1.49 ustawie z dnia 27 sierprya 2004 r.

o 6wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (tekqt jedn. Dz.
U. z 2018 t. poz. 1510 ze zm.);

0 w przypadku, gdy oferent nie przedstawil wszystkich wymaganych dokument6pv lub gdy
oferta zawiera braki formalne Komisja konkursowa wzywa oferenta do usu{igcia tych
brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;
oghasza oferentom, kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu, a kt6re zostaly odrzqcone,
przyjmuje do protokolu wyja6nienia i o6wiadczenia zgtoszone przez oferent6w,
wybiera najkorzystniejsz4 ofertg albo nie przyjrnuje 2adnej z ofert.,
w czasie przeprowadzania konkursu ptzyjmuje i rozpafiuje jedynie umotywowgne skargi
i protesty oferent6w.

4. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach zamknigtychbez sdzialu oferent6w, z wyj4tkiem
czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).

5. Komisja moze nie przyj4( ofert, kt6rych cena przewyLsza kwotg przeznaczon4 na sfina4sowanie

l)
k)
1)

m)

zamowlenla.
6. ZamawiajEcy udzieli zam6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada( bgdzie

z am6wieni a, a takLe z o s tanie :oznarra za najkor zys tniej s z 4.
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7' Zamawiai4cy powiadglu o wyniku konkursu podaj4c nazwe(firmg) oraz numer oferty albo imigi nazwisko oraz sied'zibg alborniejsce zamie 
"it u^iiadres swiadczenioda wcy,kt6ry zastalwybrany.

XI. Kryteria oceny ofert
1' Ceng ca&owity koszt,kt6ry zawierakalkulacjg wszystkich element6wnale2 

" w of"':i. ."";F;ostkowe art i" pJrostaj4 stare p,rzez caryokres

bgdzie cena.

gocjacji w przypadku zlozeriria ofert
znaczeniebgdzie mialo

e personelu.

XII' wskazanie os6b upowaznionych do porozumiewania sig z oferentami i spos6bporozumiewania.

nki umowy

"r"rrfr:[l*ji zam6wienia zawartesa we wzorachumowy, kt6re stanowi4

XIV. Prawo oferent6w

enie Swiadczeri opieki zdrowotrrrej
do komisji umotywowany proterst
kt6re Oferent sklada

Dyrektora.
Komisji Konkursow ej, jednakL,e nie p6Zniej niz

e konkursowe zostanie zawieszone.

)rlr,v.,l^,"';. '^;;;^-t^::::':::":":)?ucBU 
()crworanle dot' rozsttzygnigcia.7' odwolanie wniesione po terminie nie podrega rozpatrzeniu.

B. Srodki odwolawcze nie przysfrrg.rj;.u,
a) wyb6r trybu postgpowania - ' -

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

XV. Prawo udzielajEcego
Wojskowa Specj alistyczn
Opieki Za.ol-oG w Wa pecl Samodzielny Publiczny Zakla.fl,
uniewaznienia albo'przesuniscia terminu skladania "#;;",,:ffi"TUL?# 

caro6-ci,

XVI. Postanowienia koricowe
'1" zamawiajqcy rozsttzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uptywu terminu skladania ofert.
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3' Termin zwi}zaniaofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.

ZaLaczniki:

FERTA

wz6r umowy dla lekar zy pOZ;
- wzdr umowy na wykonywanie badar.tL

Podpisy Komisji Konkursowej

7. PrzewodniczEcyKomisji _ ZuzannaDomariska

2. Czlonek Komisji

3. Czlonek Komisji

4. Sekretarz Komisji

data77.'1.2.2018 r.

- Agnieszka Sikorska

- Marzena Karpowicz

- Lidia Rokicka
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