
SZCZEGOT,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT
(swKo)

na 6wiad<:zenia zdrowotne wykonywane pr zez lekar zy w :lakresie:
r Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci

KONKUITS OFERT zostal ogloszonlr:
. nar stronie internetowej zamawiaj4cego: wwwspzor4g&pl
. na tablicy ogloszeA

W arczawit, 18.03.2019 r.

I. Tryb zam6wienia

1.. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadachprzewidzitrnych przez przepisy
o dziirlalno(;cileczriczejzdtialS kwietrria 201'J,r. (Dz.u.z20'l.8r.poz.21
oraztstawy z dnia27 sierpnia2}} r. o lwiadczeniach opieki zdrowotnejfi
ze Srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz. rJ . z 201g r. potz. 1510 ze zm.).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych',Szczeg6lowych
SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt. '.1powylej.

II. DEFINICIE
1) Ptzyjmuj4cy zam6wienie/oferent - podmiot wykonuj4cy dziatalnos(

zastaw4z dnia 15 kwietnia2}7lr. o dzialalno6ci lecznic zej (Dz.IJ. 2201.8 r.,
2) udzielajqcy zam6wieniaf zamawiajEcy - podmiot leczrticzy spettiajilcy prz<

w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia29 styczria2}}4t. - Prawo zarn6wiefipubliczny
poz. 7986 z p62n. zm.) - woj skow a specj aListy czna purychodnia Lekarska
samodzielny Publiczny zaklad opieki Zdrowotnej w warszawie.

3) Przedrniot konkursu ofert - Swiadczenie uslug zdrowotnychprzezlekarzy,
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.

4) Formularz ofertowy - rozumie sigprzez to druk,,oFER:fA' przygotowany p
zamawiaj4cego, a wypehriony przez oferenta, stanowi4cy zalEczniknr I. do
warunk6w.

5) Swiadczenia zdrowottef przedmiot zarn6wienia - 6wiadczenia bgd4ce
zaw ier anej z P r zyynujacym z am6wienie.

6) umowa-wz6r umowy opracowany ptzez lJdzielaj4cergo zam6wienie,
nr 2.

7) Polisa OC - umowa ubezpieczenia odpowiedziahro6ci cywilnej za szkody
u dzielania 3w iadczen zdrowotnych albo niez go dne go z )?t aw em zaniechania
6w iadczert zdrowobrych.

8) sl4/KO/N4aterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki lconkursu ofert -
oznaczorle: sprawa nr PL AON/KO/2/201,9

III. Przedmiot zam6wienia
1. Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie swiadczert zdrowoteych wykonyw

lekar zy, szczeg6howo wymienione w druku Iorcnulat za of ertowe go - zal. t;1r'1,
SWKO.
Kody Wsp6lnego Slownika Zam6wiefi:
85121000-3 uslugi medyczne
851211,00-4 o g6lne uslugi medyczne
85140000-2 r62ne uslugi w dziedzirie zdrowia
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4, Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowvch.
S.Prowa<lzone postgpowanie konkursowe nie wyma ga iabezpieczenia oferty
6. Istotne warunki zam6wienia
6'1 Oferent zobowi}zany jest poddai sig kontroli przeprow iad,zonej przezlJd,zie

Zam6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli * rukruri" objgtym ni
zam6wieni em i zagw arantuje prowadzenie dokumentacji medyc znej) igoani
z obowi4zuj4cymi przepisami prawa.

6.2 ofererrt nie moze bez zgody zamawiaj4cego przeniesi zobowivzart,wynikaj
umowy na osobv trzecie.

7. Obowiqzki Oferenta:
7.1 oferent zobowi4zany jest do udzielania lwiadczei-t zgodnie zwy

w.niniejszych SWKO.
7.2 ofercnt, kt6ry bgdzie rea\izowar Swiadczenia bgd4ce przedmiotem konk

j est do p osiadania odp owie dnich kwalifi kacji zaw oclowych okre6lonych
przepisach.

2.Informacje og6lne
Rozliczenie z P r zyjmujacym z am6wienie nastgpow ac b g dzie we dlu g cen
yrnik ai 4cych z o f eyty or az f akty czny ch ilo s ci u dzielony ch 6w iadc zJn.

3. Nie do.puszcza sig zlohenia ofert czgsiiowych tj. na mniLiszailok( godzin
niz okreslona w tabel i zamieszczonej w forrnu'[arua ofert,r-ym.

1. O udzielenie zam6wienia mogg ubiegai sig podmio& kt6re:a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i doswiaclclenie oraz"posiadaj4 odpow
i s4 zdolni do wykonatiazam6wienia;

b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy rub czv
pr zepisy nakladaj4 obowi4zek p osiadania takich u.prawnieri ;c) spehriaj4 wymogi okreslone w art. 26 ustawy z dnia1S kwietni a 2011
Ieczniczej (Dz. U . z 2018 r ,, paz. 2190 ze zm.j .

Na potwierdzenie spelnienia powyhszych warunk6w zamawiaiqcy wyma) zloLeria wypehrionego i podpisanego druku forrn,orarza oi"rtt*"go

7.3 w postgpowaniu^konkursowym moga bra(ud,ziar oferenci, kt6rzy s
okre6lone w art. 26 ustawy z dnia lSlwietnia 2017 r, o dziatalnosci l
r, poz.21,90 ze zrn.).

IV. okres obowiEzywaniazam6wienia: od dnia podpisania umowy do 3L gru

v. warunk i przy stEpienia do konkursu stawiane of erentorn:

,

ze wzorern - zal. nr 1 do SWKO,

PONADTO:
1' warunkiem udzialu w konkursie ofert jest zLoi,erie ofe.rty w wyznaczonym

zasad okre6lonych w niniejszych SWKO
oferent zobowi4zany bgdzie na biez4co wprowad,zai i rejestrowai dane
i medyczne zrealizowanych swiacrczef zdiowotnych d,r programu informa
ob ow i4zujEce go dla udzielaj 4ce go zam6wienie.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1' oferent sporz}dza ofertg zgodnie z wymogami okreslornymi w niniejszej
2. ofertg nale2y zto|y(n drukach zaL4czonych do niniejs:rej specyf ikaqi (zat.

b) zlo2enia wymaganych w forrnurarzs ofertowym dokument6w.
3. z,arnawiaj4cy dokona,oceny spebrienia warunk6w na podstawie zlo2onych

dokument6w i o3wiadczeri.
4. oferent, kt6ry nie spebri warunk6w uprawniajqcych d' udziary w pos

w ust. L zostanie wykluczony z postgpowarua, aiego olerta zostanie od
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3. oferent moze zloLy( tylko jedn4 ofertg. ofertg sklada sig w formie pi
niewazno3ci.

4, ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nale|y sporz4d,zi(w jgzykupc
5, oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloileniim
6. oferta powinna zawiera( wszelkie dokumenty i zal4czriki wyma

walunkach konkursu ofert',.
7' ofeftg podpisuje oferent lub osoba upowazniona rra podstawie ory

zlozonego w formie pisemneji clol4czonego do oferty.
8. stro.ny oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zosialy poprawki, podpis

osoba ptzez niego upowazniona na podstawie pisernnego pelnomocnictw

10. zaleca sig, aby strony oferty byty trwale ze sobl zl4czonenp. wpigte w sk
w kolejno6ci ponumerowanych stron.

11. oferent winien we wlasnym interesie, w taki spos6b prz;ygotowa( przesylkg,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodz"rri., l-.rusie transportu.

12. Zarnawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w formie ellektronicznei.
13. Celem dokonania zmiar:', b4d2 poprawek oferent rrrcLe wycofac wcze

i zlozy( j4 ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w swK
ofert.

byi dokonane jedynie poprzez przekre6lenie blgdnego iapisuiu
czytelne go zapisu poprawnego.

Poprawki mog4

9. Ofertg oraz wszystkie wymagane dokumenty naleLy zloLy( w zamknigtejli opisanej kopercie,
opatrzonej danymi oferenta i opisanejnastgpuj4cymi danymi, 'l

pod rygorem

w "Szczeg6lowych

pebromocnictwa

oferent lub

obok niego

t i ulozone

j zloilon4 ofertg
terminu skladania

w terminie,
potwierdzona

zgodnie

, jeileli odrgbne

o kt6rym mowa

norici leczniczei
a, dyplomy,

14. oswiadczenta i wyjasnienia przekazywane za pomoc4 faksu uwaza sig za
jezeli ich tre56 dotarla do adres ata przed uplywem terminu i zostala riezwL

VII. Wymagane dokumenty:
1) Oferent zobowi4zany jestzho?y( w wymaganym terminie:

1.1 wypelniony i p_odpisany druk:formularzaoFERTA w formie orygi
zewzotem-zal.nr L do SI4/KO,

na pi6mie pt zez pr zekazuj4cego.

aqkqmcaql
kopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru s4dowego lub CEI
przepisy wymagajE wpisu do rejestru s4dowego lub CEIDG,
kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuiEcych dzialalnodd lecznic
w art.100 i 106 ust. l ustawy o dzialalnoilcileczniczej,
kopie dokument6w potwie rdzai4ce kwalifikacj e d<i wykonywania dzii
wy:mienionych w OFERCIE - (prawo wykonywania 

-zawodu, 
zaswia

7.2

a)

b)

c)

d)
e)

f)

certyf inne),
kopia
kopia GON,
ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania oferenta w postgpow:
zam6wienia albo reprezentowania oferenta w postg:powaniu i zawirciu
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wszystkie dokumenty rnolnaskladai w oryginale. Kopie clokument6 w rnlrsz4
,,za zgod:no(( z oryginatern' ptzez oferenta iub osobylpo.waznione.

VIII. Termin skladania ofert
1" ofertg w zamknigg/_zakreionej kopercie opatrzonej napisami, jak w rozd,zia

Przychodni Lekarskiej ,speclek" samodzjielny publi czny zaklaa opier.i
w wa.szawie (pok. 106) 00-910 warszawa, Al. Gen. A, chrusciela,,Montera
pi4tek, czynne w godz. 2.30-15.00).

2' Na wniosek oferen t otr.zyma pisemne potwierdze nie zloaenia oferty wtaz z n
zo staLa oznakowana of erta.

3. Celem dokonania zmianb4d1poprawek, oferent moze wycofa(wczelniej z
j 4 po_ nro dyfikacji ponownie, p o d w arunkiem zachowani i *y r,.urror" g.'*
skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert

2' Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystrri ejszej <>fefty w oparciu o zl<
dokumentagg oraz informacje zawartew formularuu oiertowym biorqc pod ubrutto za godzinglbadanie - znaczenie l00o/o.

08.04. 2019 roku o god2. L0.30.

x.Przebieg konkursu ,v,ryb6r oferenta i ogloszenie o wyniku konkursu ofert

1. W celu przeptowadzeniakonkursu ofert Udzielaj4cy zam6wienia powoluje kw skladzie co najmniej3 czlonk6w i
sig z czgicijawnej i niejawnej.

wy znacza spo6r6d nich przew o driczq

,.O::tYltl,?:_U:rO"::,ofertJ(omisja konkursowa podejmuje kolejno nastspu

ll :y :111" r rayid,tgw3 si o glo i z enia l< onkur sri o, uL hr ra e "#ry;;;;""lb) stwierdza wazno(;(. ofert pod wzglgdem zabezpieczenia,
c) otwiera koperty z ofeftami,
d.) przyjrnuje do protokolu wyjasnienia zgras zane przezoferent6w,
e) odczytuje ceny ofertowe,
0 ustala, stwierdza,kt6re,z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie podleg) ustala, kt6re z ofert speLriaj4 warunki-konkursu i nie podle gai4 idrzwh) odrzuca oferty na zasadach okredlonych w art,1.49 ustuwle Z dnia 2T sierp

o Swiadczeniach o_pi eki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w pubriczny
U. z 2018 r. poz.1510 ze zm.);

i) w-przypadku, gdy oferent nie przedstawil wszystkich wymaganych dok
of er ta zaw ier a braki f ormalne Komisj a konkurso * u * ry * u"7;..'*" ;;
brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;

r) oglasza oferentom, kt6re z ofert speL:riaja warunki konkursu, a kt6re zostak) przyjrnuje do protokolu wyjasnienia i oswiadczenia zgJoszone przez ofere:
1) . wybieranajkotzystnie;sz4 ofertg albo nie przyjmuje zidnei z ofZrt.,
m) w czasie przeprowadzania konkursu priyjmuje i rozpatruje jedynie

i protesty oferent6w.
4. Komisja konkursowa 

-dziala 
na posiedzeniach zamknigty <:hbez ud,ziaht

czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).
5. Komisja moze nie przyjT( ofert, kt6rych cena przewy\sza kwotg przeznaczonE

zam6wienia.

Komisyjne otwarcie, ofert nast4pi na posie d,zenltKomisji Konkursowej, kt6re odw siedzibie zarnawiaj4cego na r pigtrze pok.7llZ przy Al. Gen. A. Chrusciela ,,M,

6. zamawiaj4cy udzieli zam6wienia oferentowi, kt6rego oferta odpowiadai
z am6wieni a, a takLe zo stanie uzncma za najkor zystniej Jz4.
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7. Zamawiaj4cy powiadgmi o wyniku konkursu podaj4ci nazwisko oraz siedzib: albo rrriejsce zamilszkinia
wybrany.

XI. Kryteria oceny ofert
1' Ceng nalezy_rozumiei jako calkowity koszt, kt6ry zawiera

nalezno6ci. Zaproponowane w oferlie ceny jednostkowe
okres r ealizacji Swia dczeri.

2. Jedynym kryterium oce
3. Zamawiaj1cy zasttzega

o tych samych stawkach. w tak 
goclac]l w ptzy

dotychczasowe doswiad.czenie 
znaczeniebgd

e personelu.

XII. wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z oferentami iporozumiewania.
'l'. oferent moze zwracac sig do TJdzielajilcego Zam6wienie o wyjasnienia

w4tpliwos ci zwi4zanych z swKo, rporo6"- pr zy g<'ttowania"oferty, kir
_ zapytanie na pismienajp62niej w terminie 3 dni roloc zychprzed,ier-i,2. osob4 uprawnion4 do kontaktu z oferentami jest r,idia Rokicka, ter.22

XIII. Istotne warunki umowv
szczeg6ly dotycz4ce reah"acyzam6wieni a zawartesa we wrzorzeumowy, kt6rynr 2 do SWKO.

XIV. Prawo oferent6w
t 

H,:l:1"_r^lgl-:il1a 
w spawie zawarciaumowy o udzienenie Swiadczeri opo:^:::^*:Tr:Tloitepowaniaof erent^Jz"rtozye;;i#;jrffi ;";oraz o d wotanie, doty cz}ce r o zstr zy gt trgcia p ostgp o* uiiu, kt6re of erent

$-rp " :t. 
dTo d o 

.Kierownika Z arnai iai4c e go _ Dyrektora.
2. oferent moze zLoz.y(.umobywowany protesido romisii Konkursowej, jednak

pr ze d rc zstr zy grigciem konkursu.
a-. fo c3.s1r-ozstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawi
1 5"-T:tflnkysola rozpatruie proresi w ci4gu 7 dni od daty jego otrz5' o wniesieniu i rozstrzygligciu protestu Konrisju ro"t"t"o#ii, r"#" 

"t
u 

Y^:::y ^r,.y: 
*,,or,f onzy.manii zawiaiomi"r,iu o rrrr;;*;'.1" ?""t

:r:,:X:?:::1?*3k"zaytaw,-.aiTcegoodwotaniedot.rozsltzygniscia,,- 
?Oy,"?rye 

wniesione po terminie nle podlega rozpatrzenfui.-r
8. Srodki odwolawcze nie przysluguj4 na:

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

XV. Prawo udzielaj4cego zam6wienie
wojskowa specjalistycznaprzychodnia Lekarska,,speclek,,, samodzielny publ
opieki Zdrrowotnej w warszawie zastrzega sobie pruiuo odrn,olania konkursu w <uniewaznienia albo przesunigcia termin'rnuaurriu ofeftbezpodania prryrryny.

XVI. Postanowienia koricowe
'1" Zamawiaj4cy tozsttzygniekonkurs w ci4gu 5 dni od uplywuterminu skladania

nazwe (firmg) oraz
i adres 5w

brutto
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1 oferra - wtedy zamawiaj4cy moze,u*rr"e"#"?*r"r#
oferty.

3. Termin zwi4zatiaofert4 wynosi 30 dni od dnia uprywu terminu do skradania

ZalaczrikiJ
. Zalycznik 1- Formutarz ofefty/ druk OFERTA
' Zat4cznik 2- Istotne postanowienia umowy - wz6rumowy dla rekarzy

Podpisy Komisji Konkursowei

1. PrzewodniczEcyKomisji _ ZttzattnDomariska

2. Czlonek Komisji

3. Czlonek Komisji

4. Sekretarz Komisji

data 18.03. 2019 r.

- Agnieszka Sikorska

- Marzena Karpowicz

- Lidia lRokicka
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