
SZCZEG OT,OWE WAITUNKI I(ONI(URSU OFERT
(swr(o)

na Swiadczenia zdr
or, "t *ffElmf i 

e z rekar zv w z akresi e :

Specjalista diabetolog lub w trakcie specjalizacji

KaNKURIS OFERT zostatpgloszony:
. na str.onie internetowej zamawiaj4cego; www,spzozaon,pl. na tablicy ogloszeri
Postgprrwanie p-rowadzone jest w jgzykuporskim, z zachowaniem formy

W arszawa, 23.70.2079 r.

I. T'ryb z,arn6wienia

zawreranej z P t zyjmuj4cym zam6wieni e.
6) Umowa-'wz6t umc

nr 2. 
)wy opracowany przez Udzielaj4cego

1' Konku.rs ofe'tprowadzonyjestna zasadach przewid,zianycrtprzezprzepisy
o dzialalno 6ci leczniczej z dnialS kwietnia 2017 r, (Dz. tJ. z 207g r. poz. 2190o'az ustawy z dnia27 sierpnia2004 r. 

" 
r_y"1:rgiach opieki zdr.owotnej fina

ff 
,.;,1,:^".;;"0:?::;3:,1jlt::, 

r dn. Dz. 
.tr 

. z 201e ,, p.).'iizs ze zn.).2' w sprawach nieu'eg.r1o-ur,y.h * "*tqrry"i'-,;:":;:r;i;,i."n'Tlr"ro".nSWKO ,' zastosowanie maj4 ptzepisy wskaranew pkt-. 1 powyzej.
rr. DEruNrcIE
1)Przyjmuj4cyzam6wienie/oferent-podmiotwykonuj4cydziataIno3(

2) i'Xi:{:i:"#:L':j'#:T}??f}.,',:-11li"t? scibcln:czej (Dz u z20tB r , p2) UdzieraiEcv zao.6wienia/ zanawiai4cv- podmiot ,.r;:t :r;1i:"irrqiii"r' 'o'
X"::fd-Ifi: '#"1':,::,:ol':^??,::l:12'iz2o+',- I'li-l zam6wien pubricznychp oz' L8 4i\) - woj skowa p ec j arisiyc zna p r zy cho dnia t "k;;rh';;#;ffrPubliczny Zaktad Opie i Zj.owotr,"j w Warszawie.3) Przedrniot konkursu ofert - |wiadczenie usrug zdrowotnychprzezrekarzy,k

. fachowyr:h kwalifikacji do ich udzielania.,I) Iiormularrz ofert
zamawiaj4."r.,""y;'""*xl#;#g:?ilxf"lx1 fl;1:ff;:xTro:,:;warunk6w.

5) 
:#?fr'"T':;,!:.?,:?.T-/.:'::1t ot zam6wienia - dwiadczenia bsd4ce przed.

7) Polisa oC - umowa ubezpiec zenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody bgd4tudziela'ia swiadczefizdrowotnych arbo niezgodnego z prawem zaniecrrania udSwia dczeri zdrowotnych.
B) sl4rKo/Materialy konkursow e - szczeg6rowe warunki konkursu ofert _ postepoozrlaczorre: sprawa nr.pL AON/KO/ +/2019

lII. Przedmiot zam6wienia
'1. 

P r zedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczen zdr

l"#i: a, "' " " " 
g iro *o wvmi eni on e w druku ro r.mul arz a ;rHH:lJI5: llT x?;

Kocly Wsprilne go Slownika Zarn6wien:
851 21000-3 uslugi medyczne
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85721200-5 zne
85127700_4

85140000-2 r.owia

2.Informacje og6lne

*:ru;:;:::"o::'l::r:::::?:?**:'r.'11erol'acbsdziewedrugcen jeclnwynik aj 4 c y ch z o f efly. o r az f akty czny ch i l o s ci iicl zie r 

" "iJ ;;i 
" 
; ;"-;

' ,Yj.",:;":::?^:::17,'::,::::'_:1ri'.yr.r.' q 
"" -^il; sz4iro6( godzinpracy

;:,j"Y::f T:]1o"1tzamieszczo.,,"yr.to,^uiu,rr;tu,;;*y;
! 3?:::':! QcI ni e. do p us z c z a s kta cl ani a of e r t wa ria,.,to *y.t-,.

i. i_1"";1t::T#:.--"r:yi.T:,f""kursowe "r" *y-"g""la,be"pie.zeniaorerry w6, Istotne warunki zam6wienia
u.t;1:'^".1.: 

:1:.:.f:::y jest poddai sis konrroli ptzeprowadzonej ptzezTJdzieraj

;ii::,i j:1::.'.:Y:::1tu jeprowadzeniedokumenta.it-"Jy.,;il,ft ;:z 
^o.b 

ow ieyzuj4cymi p r.z epis ami p ru*u.
6'2 oferent nie moze bez zgody Zzmawiaj*cego przeniesi zobow iqzafwynikajumowy na osoby tr.zecie.
7. ObowiEzki Oferenta:

7 '7 ofe'ent zobowr4zany jest do udzielania swiaclc zeh zgodnie z wyrnogarni ow niniejszych SWKO.
7 '2 oferenL; kt6ry bgdzie realizowal Swiaclczenia bgd4ce przedrniotem konkur,

j es t clo p osiadania o dp owiednicrr kwalifi kacji /aw odiwych okr.esronych wplzepisach.
7.3 w postgpowaniu konku'sowym mog? bra( udziar oferenci, kt6rzyokreiilone w art. 26 wstawy z dnialSlwier'ia 2071 r,o dziararnoscit. poz.2790 ze zm.\.

IV. okres obowiEzywania zam6wienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudn

I " ry}:::i: :.::^:f :t:l :l 
t 

I 
p oy y.is zy ch w arunk6 w z arn aw i aj rcy wym aa) zlo^enia *uo"ttl:l:g: t_p.^"gsanego dr.uku ror^.rr*lu ;i#;#"i8

ze wzotern - zal, nr 1 do SWKO.

V. IT"5i przyst4pienia do konkursu stawiane oferentom:1. O udziielenie za.m6wienia mog? ubiegai ,ig poa_ioty, kt6re:a) posiadaj4 niezbgclnq wiedzgi doswiadcr".,ru oraz posiadajq odpowiedniei sitr zdoJni do wykonania zam6w enia:b) posiadajq up'awnienia do wykonywania przeclmiotu umowy rub czypr':zepisy nakladajq obowi4zek poiiadania takich uprawnieri;c) spr:lniaj4 wymogi ok'eslone w art. 26 ustawy , dniu15 kwiet'ia 2011leczniczej (Dz, U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm,).

spelnia
Lecznt

2.

J

4,

9 zloLenta wymaganych w formurarzu ofer.towym dokument6rar.
zamawiaj}cy dokona oceny spelnienia war.unk6# na poclstaw ie zroLonychwdokument6w i o6wiadczefi .

T:1":,"1 :::illl: ^'..t :,Tl 1lTku* uprawniaj 
4 cych cro udziaty w p o s rsp owaw ust' 1 zostanie wykruczony z postgpowania, a jego ot"rtu )*1";;#r;fi.;;

1' warunkiem udzialu w konkursie ofert jest zLozenieofer.ty w wyznaczonym tzasad ol<r.e6lonych w niniejszych SWKO.
2' ofelent zobowi4zany bgdzie na biez4co wprowad.zai i rejestrowa6 dane stafvsi medtrctno zroalion-^,n^-,^L t-.,:^ t , 

Yv LrL uqlrc DLct'J -

:iljl:T:::::X::1:I:i,:yl:g"in'a,o**t.h;;;;;;;#;#""11#i;
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VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1, ofe'ent sporz4dza ofertg zgoclnie z wymogami ok'eslonymi w niniejszej
2, ofert,; narezy zLoLy( na drukach zalqczonlch do niniejsze; specyfitacyi (zal. t
3. ofe'ent moLe zLoLy( tylko jedn4 ofertg. oiertg sklada ,ig * for*ie pisemnej

niewaznoSci.
4' ofe'tr; i wszystkie wymagane d,okumenty narezy sporzldzi(w jgzykupolski
5. ofe'ent ponosi wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlozeniem ofe6. ofe'ta powinna zawtera( wszelkie dokument! i zal4cznikl wymagane

walunkach konkursu ofert,,.
7. Ofertg podpisuje oferent lub osoba

zro Loni go* rorr.,i" p is emnej i d"rE";p^:;.%T:[X#a 
p o dstawie orv gina

B' strony ofe'ty oraz miejsca, w kt-6rych naniesion e ,osiary poprawki, poclpisu
.osob1 

ptzez nieg: upowazniona na podstawie prsemnego pet.omocnictwa.
byi dokonane jedynie poptzez przekre6lenie bliclrrego )upr"ui lmieszczeni
czyte.lne go zapisu poptawne go.

9. ofe'tqr otaz wszystkie wymagane dokumenty narezy ztozy(w zamknigtej i
opah':zonej danymi ofelenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:

70. Zaleca sig, aby strony oferty byly trwale ze sobl zl4czorrcnp. wpigte w skorosz
w kolejno6ci ponumerowanych stron.

11. Oferent ntelesie, w taki spos6b przygotowa( przesylkg,
aby w m zapobiec jej usziod,zur.,i, - czasietranspor.trr,

72. Zarnawi Lladania ofefty w folmie elekh.onicznej.
13. Celem 4dL popra*ui. Of"runL moze wycola( wczeb

lra plsmle przez przekazujEcego.

VII. Wymagane dokumenty:
1) Oferent z:.obowi4zany jest zloLy(w wymaganym terminie:

1.1 wypelniony i podpisany druk formu[^rru OFERTA w formie oryginatu,
ze wv,orem - zal, nr 1 do SWI(O,

KO,
ldoS o).

ty8.o Ift

ttSzcze owycl"l

nic|l,tza

i zlozy( J4 ponowrue, poct warunkiem zachowani a wyznaczonego w swKo
ofert. minu sk

14' o6wiadczenia i wyjasnienia przekazywane za pomoc|faksu uwaza sig za zlojezeli ich tresi dotarla do adles ata przed. upiywem termrnu i zostala niezwLoczt

pelnom

ofelent I
oprawki
obok ni

plsaneJ

zlo2o

new trrinict,
re potw 'c-lzonat

je2eli o

kt6ryrn

ofeltg
c1anier

't.2

a)

b)

dokumentv:
kopia. aktualnego odpisu z wrasciwego rejestm sEdowego rub CEIDG,
prze.prisy wymagajq wpisu do rejestru ,Edo*"go 1ubtltpC,
kopia wpi su do re j estru p o dmiot6w wylonui icych dzialatnos (. re cznicz4,w art.100 i 106 ust. 1 ustawy o dzialalno 6cilecinic:zej,

adles:.
telefon/fax:

KONKURS OFERT _ sprawa nr pLAON[(O/4/20I}
OITERTA na Swiadczenia zdrowotne wykonywane przez'rekarzy w

Ambulatoryjnej opieki Zd'owotnej - w zaki.esie cliabetoiogii
nie otwiera( przed dniem 05,1L. 2019 r., godzina10l3O.

(terndn o fi u nr ci n o fer t)
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c)

d)
e)

0

kop i e dokurnentu*^l3,yj" r dzai 4c e kwarif ikacj e do wyko'ywania dzi awymienionych w OFErlCIll - (prawo wykonywaniia zawodu, zalwiacertYf sy, inne),kopia ii,kopia REGON.

;H::t1,lt:,:Tl1_T:-::ctwodorep:ezenr.owaniaof erentawposr.epow

,1, : *:fi"j::,T::f :T1:11 
rormie or.ysinaru il 

.f.p 
ti ; o swia dcz onej

,,za zgodna6( z oryginalern', przezOfer.enta t.rb o,oby rrpo_ur.io'u.

VIII. Termiiln skladania oferl

' ?t:;:rr!#fjX'fl?/,X,itj:j"ltt:",0_"::"^:p^,'inejnaplslmi, jak w rozdziare p
'::,7"'^::,1:,":-::::::,".11?*:iz^10.00"'w:"k'::;;;;'.ffi;;;;i;;#:'
r#:::i:j,r:"1:1,:uiidx"^."1"5: samodzier"y p"bri;;; y;';i;"^;;n",:;;,il,
:Ifyyie (pok. 106) 00-e10 warszawa, Al ben. A, chl;;#;;5;;"#i

^ _pi4tek, c,4ynne w godz.7.30_15.00).
2' Na wniosek oferent ottzymapisemne potwierclze n e zlo|enia ofer.ty wraz z rruzostala o;znakowana of elta.
3. Celem dokonania. zrnianb4dz poprawek, oferent moze wycofai wcze6niej zroLc

1q po mo<lyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowan
skladanier ofer.t. 

, r _--,..r.r!/ rvq vvcrrurrarcrrr /-aclrowalnrawyznaczonego w SW

I(ornisyj'e otwa'cie. o{ert nast4pi na posie 7^yrlKornisji Konkur.sowej, kt6re odbgcw siedzibie ',Zamawiajqcego na I pigtrze pok.117 prry ei.Gen. A. Chrusciela ,,Mont
w dniu 05.11..2019 roku o god,z. fb.SO.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert

X' Przebieg 'l<onkursu ,wyb6r oferenta i ogloszenie o wyniku konkursu ofert,

, 
ll :r*l i:":' :y,y::I" g_"\"1s u. of ert rJ dzielaj 4cy z amowi enia p owoluj e ko m

Y"'it:*:;;:^TlI11?1.',,']o:ou*twyznacza'p.s-ioJ",;;;;;ffi #.#stq z czgSc:ijawnej i niejawnej.

5:;:::i::,i":.'.^":il:0..i wybor.u najkorzysrn iejszejoferry w oparciu o zLoidokumenl-acjg oraz informacje z"awartew formular.r', ot"rrJrly; #;;. ilJll,",, J... uava(zL 
l

)^_^1,._, _ znaczenie L00(Zr.

' 
nors tfffi :,j:::*H :I"',5"itsj a konkurs owa p o dejmuj e kolejno nas tspu; 4c e

l]:ffi l' 
j:iy^:,::':::y,::::g1";'"ruarconkui'i""l,1tua;;;"#;J#;:

i] :1111",,d1" 
waLnoil( ofer.t pod wzgtedem ,ub"rpi"rr"niJ,

cJ otwie.ra koperty z ofertaij,
d) przyjrnuje do p'otokolu wyjasnienra zglaszane przezoferent6w,e) odczytuje ceny ofer.tow€,

3 ;::lil' ",,T:,!:f:.ll'1:,:,:f'_t :p.1i'1,u 
warunki konkur.su i nie podre gaj4 od

fl l 1111" 1. 1".11 l o r eft sp e lniaj 4 war unki k onkursu,,",i 
"- 
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" 
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u s, o ai,. o*ilil;;;;i. iU, z 2019 r. poz. 1373 ze zm,);

Y," rl^, !?!,Y lil :le^'_ "ot,^" l" " 1: 
r1*il wszys tkich wyma ganych d okofelta zawierablaki folmalne I(omisju t or-,r..,r-r'o,";*r';#;-;?;"";;n::l
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m) w czasie ptzeprowadzania konkur.su
r pr.otesty ofelent6w.

przyjmuje i rczpatruje jedynie um

bez udzialu ofer

7.

5.

T:il:t#,ilf 
e nie przyi*i ofert, kt6r'y.r-, ."r-ru ptzew Lsza kwots ptzeznaczon4

?::::::X:, ^:: ::":, _:-iT y1.-.i a of e r ento wi, k t6 r e go o f e r. ra o dp o wi a cl a i
;:::.yi:111,_?-!uk:".rostanie."z'.anazanaikorzy;#;;;
1":X,,,J::y^T::11,"i1: y,y"u.,, r.o,.,r.,7* ;:;;:;;';::;*e (rirme) otaz nu
wyblan;2. ;;":',;:i#"'"Til[ /\zhr."r.-,

XI. I(ryteri:r oceny ofert
1' 

"t"f 
*lf t#.'"H:-:,.i.1: 

: 1f ' y',r k o s zt, 
\r6l.y z aw ier ak a I kul a cj s w s zy

lil::i::; 3:::.:::::::ne w ore'cie cenv jedirosrkowe ffi;ffil#iokres realizacji Swiadczeri.

7 iedynym kr.yter.ium oceny zloLonycl-tofert bg<lzie cena.3'';^#Y::::^' 
:::: : :g 1_T: ]1y 

o i e p,, 
"p,.o 

w a d z e ni a n e g o cj a cj i w p r zy p a dk
: 
g* :Tl:l^, ?:]:::tl. w ta ki m w yp a dk u cl e c y d uj 4 c e 

":,:; 
);;"\;to:;do Lyctrczasowe doswiadczenie or"t"r-,io orr; i.;;ft;i.;"lur.ror,"1rr.

-tt'ilXfi'#iil:liJtowaznionvch 
do porozumiewania sis z ofcrentami i spo

c) unlewaznienie postgpowania konkur.sowego,

I(omisj a k o.ku's ow a 
-d'ziara.a p osie clzeniach zamk'i g tychczynnosci okreSionych w pkt a) do e).

6

XIII. Istotne warunki umowv

fffi:"r{rffi}iru* realizacy zam6wienia zawartesa we wzotzeumowy, kt6ry sta

XIV. Prawo oferent6w
1' w toku porstgpowania w spawie zawarciaumowy o uclzielen ie swiadczefl opiekio"^;,:'.i^::_t:T::::.^r_::::1"_y."liaorer.ent^Jr.i.:iiidokomis 

jiumorywor,r
o r a z o d w'ctanie, do ty c zEce rc zstr zy gnig cia p o s tgp owani a, il;;&l; #:il-;";bezpo6rednio do Kierownika Zu iiiuia.ugt _ Oyr"t toru.2' oferent mctLe zroby(.urno$rwowany protesido Komisji Konkur.sowej, jednakze npt zed t ozstr zy gnigciem konkur.su.'

3,' lo c7.sw-r-ctzstrzygmgcia plotestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszone

3 5.f**:li:'^X :?.1_p^?:,1. 
p'ote,iy:iEs,, z anioa dag jego otrzyrnania.s. o wniesierLiu i r o.zstt zy gnrgciu pi.otest' Koniisiu ro',r.irrl;'* j.-# r""#illt:_infolmuje r;ktadaj4cego pr.otest irut onzn"ratsrah o(o,.e1t6w iudzietaj4cego zamo

1,. Oferent moze zwraca( sig do IJdzie
w4tlrliwo6ci zwi4zanych z SWI(O,

^ lpytanie na pi6mienajpolniejw
2. Osob4 uprawnion4 do lontaktu z

LUvv r LrLlztelaJ4cego zamo
o rozstrzygnigciu konkurs
rozstrzygnigcia.
zeniu,
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XV. Prawo udzielaj4cego zam6wienie

T"jt-k:y:, specjalistyeznaprzychodnia Lekarska ,,specI.,ek,, samodzielny pub
opieki Zdrowotnej w warszawie zastrzega sobie prawo oclwolania konkulsu wuniewaznienia albo p'zesunigcia terminu sktadania ofer.t bez podania ptzyczyny.

7, zamawjitj4cy rozstrzygnie konkur.s w ci4gu 5 dni od uplywu terminu skladani
2. umowg w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6lego o?"r,u zostanie wybrana zzawtze w terminie nie kr'6tszym niL 7 dni od dnia przek azaniazawiadomienia

i nie p6iinie j ni2 ptzed uplywem terminu zwi4zan-raofert4 chyba, ze w postgpc

:r:t? tylko 1 ofe'ta - wtedy zarnawiaiEcy moze ,u*rr"(umowg niezwLoczni
otel'Lv.

XVI. Postanowienia koricowe

3' Telmin zwi4zania ofelt4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania

Zalacznik!

" Zalqcznik 1- For.mularz ofer\r/ dr.uk OFEITTA. Zatqcznik 2- Istotne postanowierua umowy _ wz6r umowy

Podpisy Komisji Konkur.sowej

7, Przewodnicz4cy Komisji ^ ZuzannaDomariska

2. Czlonek I(ornisji

3. Czlonek I(omisji

4. Sekletar.z Komisji

data23.7r).2019 r.

- Anna OLjasz

- Marzena Karpowicz

- Lidia Rokicka
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