
SZCZEGOI,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT
(swKo)

Swia dcz enia z drowotne wykonyw ar.e pt zez lekar zy w zakre sie :

o Podstawowej Opieki Zdrowotnei
Specjalista medycyny rodzinnej, chor6b wewngtrznych, z I stopniem tr{b w trakcie
specjalizacji. 

I

KOIiKURS OFERT zostal o&toszon)r:
. na stronie internetowej zarnawiaj4cego: Wv{wspz)zaon,pl
. na tabiicy ogloszefl

W ar szaw a, 10.09.2019 r.

I. Tryb zam6wienia

1. Konkurs ofert prow adzony jest na zasadach przewidz.ianycrt przez prz stawy
o dziatalno(cilecznjczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz,.IJ, z 2018 r. poz.2190 zrn.)
olaz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej fi
ze Srodk6w publicznych (tekst jedn. Dz. rJ . z 2019 t. paz. 1373 ze zrn.\.

2. w sprawach nieuregulowanych w n.iniejszych "szcz:eg6rowych warun
SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt" l powyLej.

anych

konkulsu ofert -

cz4 zgodnte
21.90 ze zm,)

lania

ch przez

II.
1)

DEF'INICJE
Przyjm$4cy zam6wienie/oferent - podmiot wykonuj4cy dzialalnoi(
z ustaw4 z dnia 15 kwietni a 2011 r. o dzialalnoSci lecznic zej (Dz. IJ . z 2018 r.,

2) Udzielaj4cy zam6wienia/ zamawiajEc",y - podmiot rec:zniczy speh-riaj4cy p i okre6lone
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia2}}  r. - prawo zarn6wieftpubliczn (Dz.U.22018 r.,

pecLek"poz. 7986 z p62n. zrr..) - Woj skowa Sp,ecj alisty czna p rzy cho dnia Lekarska,,
samodzielny Publiczny zaklad opieki Zdrowotnej rar warszawie.

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

4) Formularz ofertowy - roz:umte sig przez to druk,,OFEIR.TA' przygotowany p
zamawiaj4cego, a wypehriony przez oferenta, sl;anowiilcy zal4czniknr 1 do
warunk6w.

t6rzy nabyli

niejszych

5) Swiadczenia zdrowotne/przedrniot zarn6wienia -
zawieranej z P r zyjrnuj4cym zam6wienie.

Swiadczenia bgd4ce pr miotem umowy

6) LJmowa-wz6r urnowy opracowany przez TJdzielaj4r:ego zarn6wienie, stanlowi4cy za!4cznik
nr2. - 

|

7) Polisa OC - umowa ubezpieczenra odpowiedzialno6ci cywilnej za szkody nastgpstwem
udzielania 1wiadczen zdrowotnych albr: niezgodne go ,. prawem zaniechania
lwiadczef zdrowotnych.

8) sl4rKo/N{aterialy konkursowe - szczell6lowe warunki konkursu ofert - p
oznaczone: sprawa nr PL AON/KO/Z/2019

III. Przedmiot zam6wienia
1. Plzedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadc zen zdtowotnych wykonywar

Tekarzy, szczeg6Lowo wymienione w dluku forntularza ofertowego - zal. rt 1 d
SWKO.
Kody Wsp6h'rego Sio wnika Zarn6wien:
85121000-3 uslugi medyczne
85121100-4 og6lne usiugi medyczne
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85140000-2 r62ne uslugi w dziedzinie zdrowia

2.Informacje og6lne
Rozlicz enie z P r zyynuj4cyrn zarn6w ienie nastgp ow a( b g dzie we dlu g cen j e dn
wynikaj4cych z oferty or az f akty czny ch ilosci udzie tonych sw iadczif..

3. Nie dopuszcza sig zLo2enia ofert czgsciowych tj. na mniejsz4 1ro6( godzinpr
niz okreslona w tabeli zarnieszczonejw forcnurarzu ofertowym.

4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

zam6wieni em i zagw arantuj e prowadzr:nie dokumentacji me dyc znej, z go dnie
z ob ow i4zuj4cymi p r zepis ami prawa.

6.2 oferent nie moze bez zgody zarnawiajilcego przenies( zobowi4zanwynikajq
umowy na osoby trzecie.

7. Obowiazki Oferenta:
7.1, Oferent zobowi4zany jest do udzielania Swiadczeri zgodnte zwyrnogami

w niniejszych SWKO.
7 .2 O f ercnt, kt6ry b gdzie r ealizow al Swiadczenia

jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji
przepisach.

bgd4ce przedmiotem konku
zaw c: dowych okre6lonych

7 .3 w postgpowaniu konkursowym mog4 bra( udzial oferenci, kt6rzy spelni
okre6lone w art. 26 ustawy z dnta15 kwietnia 2011r. o dzialalnoSii leczni
r. poz.2190 ze z:,rn.).

IV. okres obowiEzywaniazam6wienia: odlpa2dziernika 2019 r. do 31maja
V. Warunkiprzyst4pienia do konkursu stawiane oferentom:

ych

tygodniowo

5. Ptowadzone postgpowanie konkursowe nie wyrna ga zabezpieczenia oferty w
6. Istotne warunki zam6wienia
6.1 Oferent zobowi4zany jest poddad sig kontroliprzeptrowadzonej przezlJd.zi 4cego

Zam6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli.w zakresie objgtym ni

adium.

ym

kreSlonymi

tt, zobowi4zany
nrlt'ol---'-I.

wymogi
(Dz.U.22078

kwalifikacje

dzialalnoScl

konkursie

a,

minie i wedlug

styczne
cznego

z l].rItlelszel
JJ

1. O udzielenie zam6wienia mogA ubiegai sig podmi'ty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i doswiadczenie orcz posiadaj4 odpow

i s4 zdoL:ri do wykonaria zarn6wienia;
b)

c)

posiadaj4 uprawnienia do wykorrywania przedmiotu umowy Lub czy
przepisy nakiadaj4 obowi4zek posiadania takich uprawniery
spetniaj4 wymogi okre6lone w alt, 26 ustawy z d.nia 15 kwietnia2}11r.
Ieczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).

2. Na p otwierdzenie spelnienia p owy Lszy ch warunk6w zarnawiaj 4cy wyma
a) zlo2eria wypehrionego i podpisanego druku fc>rmul,arza oiirio*"go/

ze wzoterrt - zal. nr 1 do SWKO.
A, zgodnie

b) zloLenia wymaganych w formurarzw ofeftowym dokument6w.
3. Talnawiai4cy dokona oceny spehrienja warunk6w naL podstawie zloLonych

dokument6w i o6wiadczef,.
4. oferent kt6ry nie spehri warunk6w ttprawniaj4cych do udzialy w pos aniu okre6lonych

w ust. 1 zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzuc
PONADTO:

1. Warunkiem udzialu w konkursie ofert je st zlolenie oferty w wyznaczonym
zasad okre6lonych w niniejszych SWI(O.

2. Oferent zobowi4zany bgdzie nabiez4co wprowad.za(: i rejestrowai dane sta
i medyczne zrealizowanych swiadczehzdrowotnych do programu informa
ob ow i4zuj1c e go dla rdzieTaj 4ceso z arn6wienie.
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VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. ofelent spotz4dza ofertg zgodnie z wymogami ol<rerilonymi w niniejszej s\
2. Ofertgnalezy zloLy(na drukach zal4czonych do niniejszej specyfikagi (zat.
3. Oferent rnoze zlozyC tylko jedn4 ofertg. Ofertg sklada sig w formie pisemne

niewazno6ci.
4. ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nareLy sp<>rz4dzi(w jgzyku polsk
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloLeriern ofr
6. oferta powinna zawiera( wszelkie dokumenty i zah4czniki wymagane

warunkach konkursu ofert".
7" ofertg podpisuje oferent lub osoba upowazniona na podstawie orygina:

zloZonego w formie pisemnej i dol4czonego do oferty.
B, strony oferty oraz miejsca, w kt6rych. naniesione zostaly poprawki, podpisu

osoba ptzez niego upowazniona na podstawie pisennnego pelnomocnictwa
by6 dokonane j e dynie p opt zez prz ekr e6lenie blg dne go zapisu i umies zczerr
czyteJr:re go zapisu poprawne go.

9. ofertg oraz wszystkie wymagane dokumenty naleLy zlozy( w zamknigtej
op atr zonej danymi of erenta i opisanr:j nastgpuj 4cymi danymi:

KO.
r'1 do SWKO).
pod rygorem

v "Szczeg6lowych

r pelnomocnictwa

: oferent lub
Poprawki moga
: obok niego

opisanej kopelcie,

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

KONKURS OFERT - sprawa nr ITLAON/KO/B/2019
OFERTA na Swiadczenia zdrowotne wykonywane ptzezrekaruy w i

Podstawowej Opieki Zdrowotnej
nie otwiera( przed dniem 23.09.20'L9 r., godzina 10:30.

(termin o tru nr cin o fer t )

rkresie

10. Zaleca sig, aby strony oferty byly trwale ze sob4 zl4czone np" wpigte w skoros
w kolejno6ci ponumerowanych stron.

11. oferent winien we wtasnym interesie, w taki spos6b ptzygotowa( przesyLkg,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jejuszkodzeniu w czasie transportu.

12. zarnawraj}cy nie dopuszcza skladania r:ferty w formie elektronicznej.
13. Celem dokonania zlr,iant, b4dt poprawek Oferent rnole wycofai wczeit

i zloLy( j4 ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w swKo
ofert.

14. oswiadczeria i wyjasnienia przekazywane za polg:rocii faksu rwaLa sig za z
jezeli ich tre6i dotarta do adresata przed uplywem terrninu i zostala niezwtoc
na pi6mie pr zez pr zekazuj4cego.

VII. Wymagane dokumenty:
1) Oferent zobowi7zany jest zto2y( w wymaganym telminie:

l.L wypelniony i podpisany druk forrnularza o 'ERTA w formie oryginalu,
ze wzorerrt - zal. nr 1 do SIAIKO,

1.2 dokument.v:
a) kopia aktualnego odpisu z wlasr:iwego rejestru s4dowego lub CEID(

przepisy wymagajq wpisu do rejestru s4dowego lrub CEIDG,
b) kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnosi Leczniczi

w art.100 i 106 ust. L ustawy o dzialalnoScilecznic:zej,
c) kopie dokument6w potwierdzaj4ce kwalifikacje do wykonywania dzia

wymienionych w OFERCIE - (prawo wykony'wania zawodw, za6wia<
certyfikaty, sp ecjalizacj e, kursy, irrne),
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d) kopia polisy ubezpieczeniowej,
e) kopia decyzji o nadaniu NIP, REGON,
0 ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania oferenta w postg

zam6wienia albo reprezentowania oferenLta w prostgpowaniu i zawarci
o udzielenie zam6wienia - (w forrnie oryginalu ltrb kopii po6wiadczonej

Wszystkie dokumenty rno2nasklada6 w oryginale. Kopie dokument6w rnusz4b
,,za zgodtto1( z oryginalem" przez Oferenta lub osoby upowaznione.

VIII. Termin skladania ofert
1. ofeltg w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w rozdzia

zlo2y( do dnia 23.09.2019 r. do god2.10.00 w sekretariacie wojskowej specj
Przychodni Lekarskiej,speclek" sarnodzielny publi czny Zaklad opieki
w warszawie (pok" 106) 00-910 walsztrwa, Al, Gen. A. Chrusciela "Montera"
pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00).

2' Na wniosek Oferent otrzyrna pisemne potwierdzenie zl:ozenia oferty wraz z n
zostaLa oznakowana oferta.

3. Celem dokonania zmtanb4d1 poprawek, Oferent moze wycofa(wczeiniej zlo
j4 po modyfikacji ponornmie, pod warunkiem zachowania wyzr.Laczonego w s
skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nast4pi na posie dzeniu Komisji Konkur.sowej, kt6re od
w siedzibie zarnawiaj4cego na I pigh'ze pok.117 przy t\1. Gen. A. Chrusciela ,,M
w dniu 23.09.2019 roku o god2.10.30.

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

1. W celu przeprowadzeniakonkursu ofert Udzielaj1cy zam6wienia powoluje J

w skladzie co najmniej 3 czlonk6w iwyznacza spo6r6d nich przewodnicz4ce
sig z czgicijawnej i niejawnej.

2' Kornisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejsz<:j oferty w oparciu o zl<
dokumentacig oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym bior4c pod u
brstto za godzingllbadanie- znaczenie 100%.

3. Rozstrzygaj4c konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpu
a) stwierdza prawidlow o(;( ogloszeniia konkur srl oraz.Iiczbg otrzyrnanyih ,

b) stwierdza waLno6( ofert pod wzglqrdem zabezpiec:zenia,
c) otwiera koperty z ofertami,
d) przyjrnuje do protokolu wyjasnienia zgJaszane przez oferent6w,
e) odczytaje ceny ofertowe,
0 ustala, stwierdza,kt6re z ofert spetniaj4 warunki konkursu i nie podlegajq
g) ustala, kt6re z ofert spelrLiaj4 warunki konkursu i nie podle gaj4 odrzucenl
h) odrzaca oferty na zasadach okreslonych w art. 149 ustawi e z dria 27 sie

o Swiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze srodk6w publiczn
U. z 2019 r. poz.1373 ze zrn.);

i) w przypadku, gdy ofelent nie przerlstawllwszystkich wymaganych doku
oferta zawiera braki formalne Komisja konkursowawzywaoferenta do us
brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;
oglasza oferentom, kt6re z ofert sperhriaj4 warunki.konkursu, a kt6re zos

19 przyirnuje do protokolu wyja6nienia i o6wiadczenia zgloszoneprzez ofete
t) wybiera najkorzystniejsz4 ofertg altro nie przyjnvle: Ladnej z ofitt.,
m) w czasie ptzeptowadzania konkursu przyjrnuje i rozpatrrje jedynie u

i protesty oferent6w.
4. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach zanT<nigtychbez udziaLu of
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czynno6ci okreSlonych w pkt a) do e).
5. Komisja tnoienieptzyj4( ofert, kt6rych cena przewyLsza kwotg przezna

zam6wienia.
6. Zamawiaj4cy udzieli zanr6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiadai

z am6wieni a, a takz e z o s tanie l)zrrarra z a najkor zys trriej s z 4.
7, zamawiaj4cy powiadomi o wyniku konkulsu podaj4c nazwl (firmg) oraz r oferty albo imig

i nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkanieL i adres Swiadczeni
wvbranv.

wcy, kt6ry zostal

XI. I(rvteria ocenv ofert

na sfinansowanie

bgdzie walunkom

1'. Ceng nalezy rozumiec jako calkowity koszt, kt6ry zawiera kalkulacjg
nalezno6ci, Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe brutto
okres rcalizacii Swiadcz efl .

2. Jedynym kryterium oceny zloionych ofer.t bgdzie cena.
3, zarnawiaj4cy zastr zega mozliwo (;( pr zepr ow adzenia ne gocj acji w pr zyp a

ystkich element6w
j4 stale przez caly

ku zloLenia ofert

any plotest

o tych samych stawkach. w takim wypadku decyduj4ce znaczeniebgdzi mialo
dotychczas owe doswiadczenie of e.renta or az kw al.ifikacj e p ers onelu,

XII. Wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z Oferentami i s
porozumiewania.
1. ofelent moze z:wraca( sig do udzielaj4ce go zarn6wienie o wyjasnienia cz4ce wszelkich

w4tpliwo6cizwi4zanych z SWKO,, sposobem przygotowania oferty, ki swole
zapytanie na pi6mie najp6Lniej w terrninie 3 dni roboczychprzedterrni skladania ofelt.

2. osob4 uprawnion4 do kontaktu z oferentami jest: Lidia Rokicka, ter.22 73 5235.

XIII. Istotne warunki umowy
szczeg6ly dotycz4ce realizacji zam6wienia zawarte s4 we wzorze umowy, kt6ry
nr 2 do SWKO.

XIV. Prawo oferent6w

wizal4cznik

1' W toku postgpowania w spawie zawarciaumowy o ud:zielenie Swiadczeri opie
do czasu zakoitczenia postgpowania oferent rno2e zloi:y( do komisji umotywr

i zdrowotnej

niep62ntejni2

w1en1e,

oraz odwolanie, do\rcz4cerozstrzygrigcia postgpowania, kt6re oferent sklad
bezpo6lednio do Kierownika Zarnawial4cego - Dyrektora.

2, Oferent rnoLe zloLy( umotywowany protest do Komisji Konkursowej, jedna
pr zed rczstr zy gnigc iem konkursu.
Do czasu rozstrzygnigcia plotestu postgpowanie korLkursowe zostanie zawies
Komisja Konkursowarozpatruje protest w ci4gu 7 dni od daty jego otrzyrnani
o wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu Kornisja Konkulsowa w forrnie pj niezwlocznie
infolmuje skladaj4cego protest oraz poz,ostaLych Oferent6w i udzielaj4cego

J.

4.
L

6 w ci4gu 7 dni od daty otrzymania zetwiadornienia o rozstrzygnigciu konk rsu Oferent moze
zlo 2y ( do kierownika zamawiaj 4ce go o dwolanie dot. r <> zstr zy gni gcia.

7. Odwolanie wniesione po terrninie nie podlega rozpatrzeniu.
B. Slodki odwolawcz e nie ptzysluguj4 na:

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

XV. Prawo udzielaj 4cego zam6wienie
wojskowa specjalistycznaPrzychodnia r,ekarska ,,specl-ek" samodzielny pub
Opieki Zdrowotnej w Warszawie zastrzel5a sobie prawo odwolania konkursu w
uniewaznienia albo przesunigcia termjnu sikladania ofertl>ez podania ptzyczyny.
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XVI. Postanowienia koricowe
1, Zamawiaj4cy rozstrzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uplywu terminu
2. Umowg w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana

zawtze w terminie nie kr6tszymntL7 dniod dnia przekazania zawiadomieni
i nie p6Zniejri2 przed uptywem terminu zwiyzania ofert4 chyba, zew
zLohona tylko 1 oferta - wtedy zarnawiaj4cy rnoze zawrze1 umowg niez
oferty.

3. Termin zwi1zaria ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ert.

Zataczntki:
o Zal4czrik 1- Formulau ofertyf druk OFERTA
o Zat4cznik 2- Istotne postanowienier umowy - wz6r umowy dlalekarzy

Podpisy Komisji Konkursowej

1,. PrzewodniczEcy Komisji - Agnieszka Sikorska

ofert.
wral4cy

o wybotze oferty
anlu zostanle
powyborze

dIa dzieci;

2. Czlonek Komisji

3. Czlonek Kornisji

4. Sekretarz Komisji

data10.09.2019 r.

- Anna OIjasz

-Marzena Karpowicz

- Lidia Rokicka
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