SZCZEGOT,OWE WARUNKI KON KURSU OFERT

(swKo)
na Swiadcz,enia zdrowotne wykornywane ptzezlekarzy w zakresie:
r Poclstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci

KONKURS OFERT zostal ogtoszony:
o na stronie internetowej zetmawiaj4cego: Ww.epzg4ron.pl

.

na t;ablicy ogloszeri

Warszawa, 04.03.201.9 r.
lVar

I.

Tryb ziam6wienia

1.. Konkurs

2.

ofert prowadzony jest na zasadachprzewidzianychprzez przepisy stawy
zrn.)
o dzialalno1cileczticzej z dnia L5 kwietnia2011. r. (Dz.lL z201.8 r. poz.2190
fi
nsowanych
oraz ustawy z dnia27 sierpnia2}}4r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej
ze 6rod.k6w publicznych (tekst jedn. Dz. U . z 2018 t. poz, 151,0 ze zrn,).
konkursu ofert
W sprawach nieuregulowarrych w niniejszych "Szcze,g6lowych wa
SWKO " zastosowanie maj4 ptzepisy wskazane w pkt. 1" powyiej,

-

II. DEFINICJE
ricz4 zgodnie
Przyjmaj4cy zam6wienie/Oferent - podmiot wyko.muj4cy dzialalno((
2190
ze zrn.)
22018
t.,
z ustaw4z dnia L5 kwietrLia2}l1. r. o dzialalno6ci leczniczej (Dz.U,
i ok.re6lone
2) Udzielajqcy zarn6wienia/ Zamawiaj4cy - podmiot leczniczy spelniaj4cy prz
(Dz.U.22018r.,
Prawo
zam6wieh,publicz
z
dnia2:"9
stycznia2}}4r,
w art. 3 ust. 1 ustawy
poz, 1986 z p62n. zrn.) - Woj skowa Specj alisty czna Prz;y chodnia Lekarska,, pecLek"
Samod:zielny Publiczny Zak\ad Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
3) Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie uslug zdrowotnychprzezlekarzy, t6rzy nabyli
fachowych kwalifikacji do ichL udzielania.
4) Formularz ofertowy - rozumie sig przez to druk ,,OFERIIA' przygotowany prpez
Zamawiaj4cego, a wypeh:riony ptzez oferenta, stanowi4cy zaLqcznik nr 1 do riiniejszych

1)

5)
6)

warunl,l6w.
Swiadc:zenra zdrowotne f prz'edmiot zarn6wi
zawierernej z Przyjmuj4cym ziam6wienie.
Umow:r-wz6r urnowy oprar3owany przez

m2.

7) Polisa OC - umowa
8)

ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej za szkody bg{4ce nastgpstwem
(;wiadczenzdrowotnych
albo niezgodnego zl)rawem zaniechanials.dzielania
udzielania
6w iadc:zen z dr o w o tnych.
SIAIKQMaterialy konkursovve - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postppowanie
ozrLaczorte: sprawa nr PL AON/KO/1'/2019

III. Przedmiot zam6wienia
1. Przedmjlotem zam6wienia

jest udzielanie

5

Iekarzy, szczeg6lowo wymienione w druku
SWKO.
Kody Wsp6lne go Slownika Zetm6wiefi:
85121001l-3 uslugi medyczne
851211"0tJ-4 og6hle uslugi medyczne
8514000tC-2 r6Lne uslugi w dziedzitie zdtowia

2.Informacje o96lne
Rozliczernie zPrzylmuj4cym zaLm6wienie nastgpowa(bgdzie wedlug cen jedno$tkowyclL
wynika j 4cy ch z o f er ty or az f akty czny ch ilo 5 ci u d zielo nych sw iadczert.
3. Nie dopuszcza sig zloienia ofelt czgSciowych tj. na mniejsz4 ilo6( godzin pracy
lygodniowo
niz okre6,lona w tabeli zamieszc:zonejw forrnularz.l ofertowym.
4. Zamaw iaj 4cy nie dopus zcza sklla dania of ert wariantowych.
S.Prowadzone postgpowanie kotrkursowe nie wymagazabezpieczenia oferty w vfradium,
6. Istotne warunki zam6wienia
6.1 Oferent zobowi4zany jest pod,:lai sig kontroli przeprowadzonejprzez Udzielajficego
Zam6wienia lub irury organ upowazniony do kontroli w z:akresie objgtym ninipjszym
zam6wieni ern i zagw arantuj e prowadzenie dokumentacji medyc znej, zgo dnie
z ob ow iq;.zuj4cymi przepisami lprawa.
6.2 Oferent.nie moze bez zgody Zamawiaj4cego przenie6i zolbowi1zanwynikajac/ch z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
7. Obowi4zki Oferenta:
7 .1. Ofercnt zobowiqzany jest do udzielania Swiadc zeft zgodni
w niniejszych SWKO.
7.2 Oferent, kt6ry bgdzie rcali',zowat Swiadczeniabgd1ce prze
j e st <1o p osiadania o dp owie dnich kwalifikacji zaw odowyc
przepisach.
7.3 W postgpowaniu konkursowym mog4 bra(udzial Oferenci, kt6rzy spetrLiaJ4 wymogi
okre'61one w art. 26 ustawy z dnia 1"5 kwietnia 2011, r. o dziatalnolcilecznicf,ej (Dz.rJ. z 2018
r. poz.2190 ze zm.).

IV. Okres obowi4zywania zam6wienia: od L kwietnia2}lg:r. do 3L grudnia

2019

r.

V. Warunki przystEpienia do konkursu stawiane oferentorrn:
1. O udz;ielenie zam6wienia nnogQ ubiegad sig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wi'ed7g i do6wiadczenie oraz posia
i s;4 zdol:ri do wykonatita zam6wienia;
b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania przedmiotu u
pr:zepisy nakladaj4 obouzi4zek posiadania takich upraw
c) spehriaj4 wymogi okre6lone w art. 26 ustawy z drial5
Ieczniczej (Dz. U, z 2018; r., poz. 2190 ze zm.),

2. Na potwierdzenie spelnienia powy2szy

warunk6w ZamawiajEcy
a) zloLenia wypebrionego i podpisanego druku forrtularza ofertowego/
A, zgodnie
zet wzorern - zal. nr L do SWKO,
b) ztoLenia wymaganych r,v formulaus ofertowym dokument6w.
3, Zarnav,riaj4cy dokona oceny speh:rienia warunk6w na podstawie ztozonych konkurrsie
dokument6w i oSwiadczeri.
4. Oferent, kt6ry nie spehri warrunk6w uprawniaj4cych do udzia\y w
aniu okre6lonych
w ust. 1 zostanie wykluczony z postgpowania, ajego oferta zostanie odrzu
PONADTOl
1. Warunkiem udzialu w konkursie ofert jest zlo2enie oferty w wyznaczonym rminie i wedtug
zasad okre6lonych w niniejs:zych SWKO.
2. Ofererrt zobowi4zarry bgdzie: nabiel4co wprowadza6 i r:ejestrowai dane statlfstyczne
ch

i medl'czne zrea\izowanych Swiadczert, zdrowotnych do
ob ow t;4zaj4c e go dla u d zielaj 4c e go z am6wienie,

progra u informatif

cznego

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent sporz4dza ofertg zgodnie zwynogami okre6lonymi w niniejszej SWKO.
2. Ofertg naleLy zloLy( na drukach zal1czonych do niniejsz;ej specyfikacji (zal. n! 1 do SWKO).

3. Oferent

moie zloLy1 tylko jerdn4 ofertg.

Ofertg

)rem

niewerznoSci.
4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty
5. Ofererrt ponosi wszelkie koszty zwi4zane

nal

zpr

6. ofertil powirura zawiera( wszelkie dokume
warunkach konkursu ofert".
7. ofertqr podpisuje oferent lub osoba upowaz
zLo2onego w formie pisemneji dol4czonego

g6lowych
rocnictwa

oferty oraz miejsca, vr kt6rych naniesione zostaly poprawki, podpisujp oferent lub
osoba przez niego upowazniona na podstawie pisemnego pebromocnictwa. poprawk:i mogA
byi drrkonane jedynie poprt.ez przekreSlenie blgdnego zapisuirrnieszczeni$ obok niego
czytelnego zapisu poprawnego.
9, ofertg oraz wszystkie wymilgane dokumenty nale2y z,LoLy( w zamknigtej i
kopercie,
opatr:zonej danymi oferenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:
8, Strony

Zareca sig, aby strony oferty byly trwale ze sob4zl}czone np. wpigte

w skoros yt i ulozone
w kolejno6ci ponumerowanyctL stron.
11. oferent'winien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesyLkg,
aby w maksymaLrym stopniu zapobiec jejuszkodzeniu w czasie transportu.
12, zamawiaj4cy nie dopuszcza sldadania oferty w formie elektronicznej.
13. Celem dokonania zmian, bqrdt poprawek Oferent moze wycofai wczesn{ej zloLon4 ofertg
i zLoLyc
zLoLyC j4 ponownie, pod walunkiem zachowania wyznaczonego w swKo
SWKO fer
{erminu skladania
1.0.

ofert.

i wyja6nienia przekazywane za pomoc4 f:rksu swala sig za zl$Zone w terminie,
jezeli ich tre6i dotarla do adres;ata przed uplywem terminu i zostala niezwiocfnie potwierdzona
na pi6mir: pr zez pr zekazuj4ce go.

14. O6wiadczenia

VII. Wyma6;ane dokumenty:

1) Oferent

:zobowi4zany jest ztozy( w wymaganym terminie:
1.1 wypelniony i podpisany clruk formularza OFERTA w formie orveinalu. *godnie
ze wzorerrl - zal m l do SIAIKO,
L.2 dokumenty:

a) kopia aktualnego odpisu z wlailciwego r
przepisy wymagajEwpisu do rejestru sEdo

b) kopia wpisu do rejestru prcdmiot6w wyko
w art.100 i 106 ust. l ustawy o dzialalno6ci I
c) kopie dokument6w potwierdzaj1ce kwalif
wymienionych w OFERCIE - (prawo wy
certyfikaty, specjalizacje, kursy, inne),

d) kopi a polisy ub ezpieczeni owej,
e) kopia decyzji o nadaniu NIP, REGON,

f) ewentualne pelnomocnict'wo do reprezentowania Oferenta w postgpowa{iu o udzielenie
zamdwienia albo rePrezenrtowania Oferenta w postgpowaniu i zawarciu irmowy
o ud:zielenie zam6wienia - (w formie oryginalu lub kopii poSwladczonejn$tarialnie).

Wszystkie clokumenty mozna skladai w oryginale. Kopie dokument6w rnusz4by podpisane
,,zazgodno1( z oryginaLem" przez Oferenta lub osoby upowaznione.

VIII. Termin skladania ofert
1. Ofertg w zamknigtej/zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w rozdziale
fowyzej naIe|y
ztoLy( do dnia 18.03.2019 r. do god2.10.00 w sekretariacie Wojskowej Specjaliltycznej
Przychorlni Lekarskiej,,Speclek" Samodziel
w Warszawie (pok. 106) 00-910 Y'latszawa, AI.
pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00).
2. Na wniosek Oferent otrzyrna piisemne potwier
zostala oznakowana oferta.
3, Celem dokonania zmianb4dlpoprawek, Oferent moze w)rcofad wczelniej zlo
j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyzrnczonego w SVVKO termLinu
skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofe:rt
Komisyjne otwarcie ofert nast4pi.na posiedzeniu Komisji
w siedzibie Zamawiaj4cego na I pigtrze pok.117 przy Al.
18.03. 20L9 roku o god2.10.30.
X. Przebieg konkursu

,wyb6r oferenta i ogloszenie o wyniku konkursu

L' W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj4cy zam<iwienia powoluje tortLisjg konkursowq
w skladzie co najmniej3 czlonk6w iwyznaczaspo6r6d nich przewodnicz4cegol Konkurs sklada
sig z czg(;cijawnej

i niejawnej.

2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkor
dokumentacjg otaz informacje zawarte w for
brutto za godzing/badanie- znaczenie L00
3. Rozstrzyg;aj4c konkurs ofert Ko.misja konkur

a) stwir:rdza prawidlowo56 ogloszenia kon
b) stwierdza wa2no1( ofert pnd wzglgdem
c) otwiera koperty z ofeftami,
d) przyjmuje do protokotu wyja6nienia zglaszarle przez oferent6w,
e) odczytaje ceny ofertowe,

0

ustala, stwierdza,kt6re z ofert speLeiaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 tz17cen7u;
g) ustala, kt6re z ofert spehriaij4 warunki konkursu i nie podle gaj4 odrz
h) odrzsca oferty na zasadach okre6lonych w art. L49 usl.awie z dnia 27 sier
2004r,
o Swiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze srodk6w publicz
(tekst je.dnDz.
U, 2 .2078 r. po2.1510 ze zm.);
i) w przypadku, gdy oferent nie przedstawTlwszystkich wymaganych dok nt6w lub gdy
oferta zawiera braki formalne Komisja konkursowawzywa oferenta do
igcia tych
brakr5w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrztrcenia oferty;
i) oglas;za oferentom, kt6re z ofert spelniaj4 warunki konkursu, a kt6re zosta odrzucone,
k) przylimuje do protokolu wyja6nienia i o6wia dczenia z1{oszone przez
r) wybiera najkorzystniejsz4 ofertg albo nie przyjrnuje Ladnej z ofert.,
m) w czasie przeptowadzankr konkursu prz:,yjmuje i rczpatruje jedynie
tywowane skargi
i protesty oferent6w.
4. Komisja k:onkursowa dziaLa na posiedzeniach zamknigtychbez udzialu of
z wyj1tkiem
czynno6c.iokreSlonych w pkt a) do e).
5. Komisja nroze nie przyj4( ofert, kt6rych cena przewyLsza k'wotg przeznaczon4 nh sfinansowanie
zam6wier:da.

6. Zarnawia.i1cy udzieli zarn6wiernia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiadai bgdzie warunkom
z

am6 wieni a, a takL e

zo

s

tanie rtil,rtalta za najkor zys tniej s z 4.

7. ZamawieLj4cy powiadomi o

wyniku konkursu podaj4c rraz.wg (firmg) otaz t1u
oferty albo imig
nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Swia
wcy, kt<iry zostal
wvbranl'.

i

XI. Kryteria oceny ofert
1. (gnr7 nalezy rozumiei jak'c calkowily koszt, kt6ry zawier a kalkulacjg wszjrstkich ellement6w
nalezno6ci. Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe brutto pozostaj4 stale przez caty
okre s r ealizacii 6w iadczen,,
2, Jedynym kryterium oceny zlo2onych ofertbgdzie cena.
3. Zam
gocjacji w przypadlcu ztozenia ofert
o ty(
znaczeniebgdzie t rialo
doty
e personelu.

XII. Wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z Oferentami i sp$s6b
porozumieurania.
1,. Ofe.rent mo2e zwraca( sig do Udzielaj4ce
w4tpliwo6ci zwi1zarrych z SWKO, sposo
zap".ytanie na pi6rnie najp(>iruej w termini
2. Osob4uprawnion4dokontaktuzOferentamijest: LjdiaRokicka, te7.22 6735295.

XIII. Istotne warunki umowy
Szczeg6ty dotycz4cerealizacjizann6wieniazawarte sA we wzotzeumowy, kt6ry s(anowi zailqcznik
nr 2 do SWIKO.

XIV. Prawo oferent6w
1. W toku postgpowania w spawie zawarcia umo
do czasu zakonczenia postgpo'wania oferent
oraz odr,volanie, doty czEce rczstr zy gntgcia po
bezpoSrednio do Kierownika Z"amawiaj4cego 2, Oferent rrrc2e zloLy1 umotywowany protest do
przed r ozzstr zy gnigciem konkurrsu.
3. Do czasu rczstrzygnigcia protesfu postgpowani
4, Komisja Xlonkursowarozpatruje protest w ci4
5. O wniesit:niu i rozstrzygnigciu protesfu Ko
informuje s
ozostalych Oferent6rv iudzielaj4cego zanJ6wienie.
6. W ci4gu 7
zawiadomienia o rozstrzygntgciu konku]'su Oferent moze
zloLy1 do k
odwolarrie dot. rozslrzyg1igcia.
7. Odwolanie wniesione po termirrie nie podlega rozpaltzeniu.
8. Srodki odwoLawcze nie przysluguj4 na:
a) wyb6r trybu postgpowania
b) niedokonanie wyboru Ofere:rta;
c) uniewarznienie postgpowanier konkursowego.

XV. Prawo udzielaj qcego zam6wi.enie
Wojskowa SipecjalistycznaPrzychodnia Lekarska ,
opieki Zdrowotnej w warszawie zastrzega sobie p
uniewaznierria albo przesunigcia terminu skladania

li.rrrv Zaklad
.htos.i,

XVI. Postan,owienia koricowe
1' Zamawiaj'4cy rozstrzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uplywu terminu skladania ofert.

str. 5

w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana
zawrze w terminie nie kr6tszym niz 7 dni od dnia przekazania zawi
i nie p6ilniejri2 przed uplywem terminu zwiqzania ofert4 chyba, ze w postg
zlolona tylko 1 oferta - wtedy zamawiaj4cy moze zawrze(. umowg n
oferty.
3. Termin z,wiqzatia ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania
2, Umowg

Zalqczniki:
. Zalilcznik 1- Formularz of.ertyf druk OFERTA
. ZaliNcznik 2- Istobre postanowienia umowy - wz6r urnowy dlalekarzy

Podpis,;r Komisji Konkursowej

1. PrzewodniczEcy

Komisji

-

ZszarvtaDomaiska

-

Agnieszka Sikorska

2.

Czionek Komisji

3.

Czlonek Komisii

- Marzena Karpowicz

4.

Sekrel.arz Komisji

-

data 04,03. 2019 r.
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Lidia Rokicka

wyborze oferty
aniu z,ostanie

powyborze

Z dla dzteci:

