
SZCZEG 6I,OWE WAI{UNKI I(O NI(UTTSU OFERT
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r1a s\ iiaclczenia zdrowotne wykonywane przezlekarzy w zakresie:
n biderydrag:pgtye3:fy_Sh_
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. l1a tablicy ogloszeit

I?ostgpor,rranie prowadzone jest w jgzyLcu polskim, z zachowaniem formy pise

Samodziel

lNnrszmun, 17.72:2079 r.

I. 'I'tyb zam6wienia
1. Konkurs ofert plowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy

o dziaLalnolcileczriczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. 2201.8 r. po2.2190
oraz ustawy z dnta27 sietpnia2004t. o Swiadczeniach opieki zcilowolnejfin
zc 5roc1k6u' publicznych (tekst jedn, Dz. U, 22019 r. pot.1373 ze zm.).

lJsLa\ /)/

ze znt.)

nsot,rratt\rch

konkulsu ofert -2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg6lowych walunk
SWKO " zastosowanie majq przepisy wskazane w pkt. L powy2ej.

II. DI]FINICJE
1) PrzyjrnajEcy zam6wienie/Oferent - podmiot wykonujEcy dzialalno6i I zgoclnie

z ustaw4 z clnia 15 kwietnia2011, r. o dziatalno6ci leczntczej (t. j. Dz.U.2201
zc ztt.\,

r. poz.2')c)0

?-) Udzielaj4cy zam6wieniafZamawiajEcy - podmiot Ieczniczy spe:iniajqcy pr nki okre6lone
u, art, 3 r.rst. 1 ustawy z dnta29 stycznia?]} t. - Prawo zam6wieh publiczny h (Dz U.z20l9r.
poz.1843 z p62n. zrn.) - Wojskowa Specjalistyczna Frzychodnia Lekarska
Sarrrodzielny Publiczny Zaldad Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Speclck"

3) Przedmiot konkursu ofert - 6wiadczenie uslug zdlowotnych ptzez
facl'rowych kwalifikacji do ich udzielania.

ruy, l<l(trz1' trab\,li

4) Iiormularz ofertowy - rozunrie sig ptzez to dluk ,,OFERT'A" ptzygotowarry
7-,amau,iaj4cego, a wypelniony pruez oferenta, st'anowiqcy zaLEcznik nr l- do inicjszl,all
wartrnk6w.

5) Swiaclczenia zdrowotne/plzedrniot zam6wienia - Swiadczenia bgdqce pr:
zau'ielanej z Pt zyjrnuj?cyn zam6wienie.

6) Unrowa-wz6r umowy oplacowrny ptzez Udzielaj4cego zam6wienia, st
nr 2,

nowi4cy zal:lcznik

7) Polisa OC - umowa ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej za szkody ce nastgpstwcur

drniotorn ulllotr\,\'

udzielarriaudzielania Swiadczeri zdrowotnych albo niezgodrrego z prawem zaniechania

Swiaclczefi zdrowotnych.
B) SWKO/N4aterialy konkursowe - szczeg6towe warunki konkursu ofert -

oznaczone: sprawa nr PL AON/KO/5/2019.
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IlL Przeetniot zam6wienia
7. Plzcdrniotem zam6wienia jesL udzielanie Swiadczeri zct'owotrych wykony

lel<arzy, szczeg6towo wymienione w dluku folmulalza ofertowego- zaL nr
SVVKO.

l(ody Wspolnego Slownika Zam6wien:
85121 000-3 ustugi medyczne

851211 00-4 og61ne uslugi rnedyczne

85140000-2 r6zne ustugi w dziedztnie zdlowia

2. Informacje og6lne
Rozliczer-rie zPrzylmujAcyn zam6wienie nastgpowai bgclzie wecltug cen jed
r,r'),nikajqcych z oferty orcz faktycznych ilo6ci udzielonych swiadczeri,

3. Dopuszcza sig zlozenie ofert czg6ciowych tj, na mniejsz4ilo6( gctdzin pracy
niz okr:eSlona w tabeli zamieszczonej w fownularzu ofeltowym.

4. Zanariajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych,

^ '^.,^l-cll l)/L.r I yt /,t/,

do rir-riejszvch

O\\1\/Ch

r,rradium,

j4cego
iejsz1,111

ycl'r z niniejszcj

loulzpi

p1'zcpLs)/

goclniowo

5. Prorvadzone postgpowanje konl<ursowe nie wyma ga zabezpieczenia ofelty
5. Istotne warunki zam6wienia
6.1 Oferent zobowi1zany jest poddai sig kon|roliptzeprowadzonej ptzezrJdzi

Zamciwienia lub inny organ upowazniony do konLroli w zaklesie objgtym ni
zanrtirt,ieniem i zagwalarrtrrje plowadzenie dokumentacji rnedycznej, zgodni
z ob ow iqzuj ecymi plzepis ami prawa.

6.2 Oferent nie moze bez zgocly Zarnawiajqcego przenie6i zobowt4zafiwynikaj
unlo\ ry na osoby trzecie,

z. Qb_qly i4zki Of erelta:
7.1 Ofelerrt zobowi4zany jest do udzielania Swiadc zefi zgodnie z wyrnogami ok

w ninieiszych SWI(O.
7,2 Oferent, kt6ry bgdzie lealizowal Swiadczenia bgd4ce przedmiotem konku zobt-twi4za111r jcst

do pcrsiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych okreSlonych w odrg ych plz.cpisaclr.
7,3 \\t postgporvaniu konkursowyrn mogE bra( :udzial Oferenci, kt6rzy spelniajq yrnogi olcre6lonc

t,tr atrt. 26Ustawy z dnia 15 kwietnia2011r. o dziaLalno6ci lecznic:;zei (Dz.U. z
zrn.).

B r'. poz. 2190 zc

IV. Okrcs obowie1zywania zam6wienia: od dnia podpisania umowy do 31.12,
V. Warunki przystqpienia do konkursu stawiane oferentorn:
1,, O udzielenie zam6wienia mogq ubiegaf sig podmioty, kt6re:
a) posiadajel niezbgdn4 n ieclzg i clo6wiaclczenie oraz posiadaj4 odpowiednie k alifikacje i sq

zdolni {6 la,rykonania zam6wienia,
b) posiadaj4 uplawnienia do r,r,ykonywania przedmiohr umowy lvb cz

n akla cl aj q obowi4zek p osi a dania takich uprawnieri,
c) spelniaj4 wymogi okle6lone w art, 26 ustawy z dnia 15 kwietnia2011r. o d

(Dz.tJ.22018 r. poz.2790 ze zn.).
2. Na potwierdzenie spelnienia powyhszych warunk6w Zamawjiajqcy wyma
a) zloLenia wypelnionego i podpisanego druku formulalza ofertowego/O ERTA, z1',oclnie z<:

wzoren - za!. nt L do SWI(O,
b) zlozenia wymaganych w formulalzu ofeltowym dokument6w.
3. l-anawiaj4cy dokona oceny spellrenia walunk6r,r, na podstawie zl

r-lok u-Lrren t6 w i o6wiaclczeri.
ych t,t/ konl<rrlsic

4, Ol'erenl, kt6r'y nie spelni warunk6w uprawniajqcych clo wdzialy w pos okleSlorr\rch
w rrsL.1 zost'anie wykluczony z postgpowania, a jego ofelLa zostanie odrz

I)ONADTO:
7. \Aialunkiem udzialu w konkulsie ofert lest zloLenie ofer.ty w

zasad okle6lonych w nirriejszycl-r SWI(O,
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2, OferenL zobowi4zany bgdzie na biez4co wprowadzai
i rnedyczne ztealizowanych Swiadczeri zclrowotnych
o b ou,i E zu j E ce go dla U dzielajqce go Zam6wienie,

VL Opis sposobu przygotowania oferty

i rejesh'owai clane st.aL1zsqzc7l1s

ir-rfolmatycz1-Ir: Ioclo progra

1. Oferent spotz4dza ofeltg zgodnie zwymogami okleSlonymi w niniejszej KO,
2. Ofettg nale|y zloLy1 na dlukacl-r zalEczonych do niniejszej specyf ikacji (zat nr I do SWI(O).

mnej pocl rygofenl3, Oferent moZe zLoZy( tylko jednA oferte, Ofertg sktada sig w formie pi
nierwaznoSci.

4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nale|y sporu4dziCw jgzyku
5. Ofelent ponosi wszellde koszly zwiEzarre z przygotowaniem t zloLeniem o

6, Ofelta powirura zawieta( wszelkie dokumenty i zatEcznlki wyma
in'arunkach konkursu ofelt",

T,Ofertg podpisuje ofelent lub osoba upowazniona na podsterwie ory
zla|onego w forrnie pisemnej i doL4czonego do oferty,

B. Strony ofelty oraz miejsca, w kt6r'ych naniesione zostaty poplawki, dpisujc oferent Iub
'osoba ptzez niego upowazniona na podstawie pisemnego pelnomocnic a. Poplawki rr-rogr1

b)'i dokonane jedynie poprzez przekle6lenie btgdnego zapisu i u nie obol< niego
czv t'ehrc go zapisu p oprawne go.

!). O[cr'[g otaz \ rsz)lsLkic 1/ynlagane dokumenty naIeLy zloLy( w zamknig
op ah'zonej danymi ofelenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:

i opisarrej kopelcic,

ofert)

70. ZaLeca sig, aby strony ofelty byly tlwale ze sobq zlEczone np. wpigte w
w kolejno6ci ponumerowanych s h'on,

skoloszlzt i ulozonc

11, Oferent winien we wtasnym intelesie, w taki spos6b przygotowal przesylkg
ablr 1v malcsvmaln)/m stopniu zapobiec jejuszkodzeniu w czasie transpor

12. Zamawiaj1cy nie dopuszcza sktadania oferty w forrnie elekLronicznej,
13. Celern dokonania zmian,bqd1poprawek Ofelent moze wycofa( wcze6niej ofer [g

w "Szczeg6lo\ /ych

lu pelnornocnicLwa

i zLoLy(j4 ponownie, pod walunkiem zachowaniawyznaczonego w SWKO
ofelt.

terrninu sktaclania

14. O6wiad czenia i wyj a6nieni a pt zet<azywane za p ornoc4 [ax^u uw aia sig za
jezeli ich tle6i dotarta do adresata plzed uptywem telminu i zostala nie
na pi6mie pr zez ptzekazujqcego,

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

1,1 wypelniony i podpisany druk formslarza OITERTA w formie orygina
ze wz,orern - zal. nr 1 do SWI(O,

1,2 .St_okulAgall5'
a) kopia aktualnego odpisu z wla6ciwego rejestru sqdowego lub CEI

przepisy wymagajE wpisu do rejestru s4dowego lub CEIDG,

w telrrriric,
po [rn'icrclzorra

zgodnie

jeieIi odrpbnc

b) l:opia wpisu do rejeslrr- podmiot6w wykonujqcych dziala.lno6d leczni
rv art.L00 i 106 ust, 1 trstawy o dzialah'roScileczniczej,
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r/

d)
e)

f)

kopic dokument6w potwierdzaj4ce kwalifikacje do wykonywania d alalnoSci lcczniczcj
wynrienionych w OITERCItrI - (prawo wykonyn'ania zawodu, ,z,alwi dyplorny,
certyfikaty, specjalizacje, kursy, inne),
kopia nadania numeru NIP, REGON,
k opia p olisy ub ezpieczeniowej,
ewent'ualne pelnomocnictwo do reprezent'owania Oferenta w postgpo
zarn6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawarc
o udzielenie zam6wienia -(w folmie olyglnalu 1ub kopii po6wiadczonej

ulnowy
talia lrrie)

Wszystkie dokumenty mozna skladai w oryginale, Kopie dokument6w uszqby(
podpisane ,,za zgodnoS( z oryginaherd' ptzez Oferenta lub osoby upowa 1n10nc.

VIIL J'ennin skladania ofcrt
1, Olcrtg u' zamknietej/ zaklejonej kopelcie opah'zonejnapisami, jakw rczd powyiej naleiy

zloLy( do dnia 2 stycznia 2020 rolcu do god2.10.00 w sekretaliacie Wojskow i Specjalistycznej
Przyc lr o dni Lekarskie j,Sp ecl ek" S amo dzi elny Publi czny Z aklad Op ieki owotnej

aniu o udzielcnie

103 (ponieclzialcl< -

melenr,, jal<inr

r4 ofcrtg rztctzyc
KO telrninu

w Warszawie (pok. 106) 00-910 Warczawa, A1, Gen. A. Chr.u6ciela "Montela
lrieptck, czyl.Lne w godz. 7.30-15,00),

2, Na umiosek Ofelent otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferly wtaz:zn
zos tala oznakowana ofelta.

3. (lelern dokonania zrnianbqdL poprawek, OfelenL moze wycolai wczetniej zl
jq po rrrodl'fikacji ponownie, pod walunkiem zachowania wyznaczonego w
sl<laciania ofert.

IX. Miejrice i termin otwarcia ofert
Komisyjne obwarcie oferL nast4pi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, kt6re bgdzie sig
w siedzilrie Zamawtq4cego pok, 117 ptzy 41. Gen, A. Chr,uSciela "Montera" 1

2020 r. o 9od2,10.30.
w clrrir"r 2 slyczni;r

X. Przebieg konkursu , wyb6r oferenta i ogloszer-rie o wyniku konkursu ofert
l. W celu plzeplowaclzenia konkulsu ofert UdzielajEcy zarn6wtenia powoluje sjg konkulsowtl

2, l(omisja konkulsowa dokona wyboru najkolzystniejszej ofelty u' opar.ciu o zon4
dokumentacjg onz infolmacje zawarte w formularzu ofer.towym biorqc pod
btl$t za b adanie- znaczettie 100%r.

r,r, skladzie co najrnniej3 czhonk6w iwyznacza spo1r6d nich przewodnicz4ce
sig z czq1ci jawnej i niejawnej.

3. Rozsl-rzygaj4c konkuls ofelt Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpu
a) s Lu'ieldza plawidlow o6( o gtoszenia konkur. su or az liczbg otrzymanych
lr) .sir,\,ierclza wa|no(;( ofert pod wzglgdem zabezpieczenia,
c) oLvriera kopelty z ofertamt,
.1) przyjmuje do protokolu wyja6nienia zglaszane przez oferent6w,
e) odczytujs ceny ofertowe,
f) ustala, stwierdza,kt6re z ofelt spelniaj4 walunki konkursu i nie podlega
g) ustala, kt6re z ofelt spetniajq n'alunki konkur.su i nie podlegajq odr.z
h) ocllzuca olerty na zasadach okle6lonych r,v ztt.749 uslawy z clnia 27 ster

przyjmuje do protokolu wyja6nienia i o6wiadczenia zgJoszone ptzez of
wybiela najkorzystniejszq ofeltg albo nie przyjmuje zadnej z ofett.,

. Koirlcurs sklacla

wagq - CIll\.JA

ce czyl'll1oscl:
elt,

oclrzucerritr;
J;

ria 20f),1 r'.

kumenl-6r,r. lub gcl1,

clo us lLniq:cia Ltrclr

o 5r,r'iadczeniach opieki zdrowotnej finansowanyclt ze Srodk6w publiczn
U,22019 r., poz.7373 ze zn.);

h (tel<st jcdrr. I)z

w' przypadku gdy ofelent nie plzedstawil u'szysLkich wymaganych
ofe:'ta zauriera blaki formalne I(omisja konkulsowa wzywa ofelent'a
brak6w w wyznaczonym terminie pod lygolem ocirzucenia ofer.Ly;
oglasza ofelentom, kt6te z ofelt spehriaj4 warunki konkur.su, a kt6re zos ly oct'zuconc,i)

k)
r)

str. 4.
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m) w czasie przeprowacTzania konkursu ptzyjmule i r.ozpatruje jeclynie u
i plotesty oferent-6w.

,tf. Ko.rnisja konkulsowa dzjala na posiedzeniach zamknigfzch bez udzialn ofere
czyrrno6ci okre6lonych w pkt a) clo e).

5. Korrrisja rnoze nie przyjE( ofelt, kt6r'ych cena przetvy\sza kwotg lrzeznaczorl
z;l l]1(f\4/letlla.

6. zanau,iajqcy udzieli zam6wienia oferentowi, kr'6rego ofer.ta odpowiadai
z a m6 wi eni a, a tal<Ze z o s t'anie vzrrana za najkot zys briej s z 4.

7. Zarnaw,iaj4cy powiadomi o n,)rniku konkursu poclaj4c 11az\ /e (fir.mg) oraz nLr
i nazr,t,isko oraz stedzlbg albo miejsce zamieszkania i adrcs Swiaclczenioclawc
t,r,\rbLitIlv,

XL Krytelia oceny ofert
l. Cer-rg nalezy lozumiei jako catkowiry koszt, kt6r.y zawieta kalkulacjg

nalezno6ci. Zaploponowane w ofelcie ceny jednostkor,rze br.utto poz
okres lealizacii Swiadczef, ,

2. Jerdynym klytelium oceny zloLonych ofer.t bgdzie cena.
3. zanawiajqcy zastrzega mozliwosi plzeprowadzenia negocjacji w ptzy

o t1i6ft samych sLarvkach. W takim wypaclku clecydujEce zr1
d o t ychczasowe do6u'ia clczenie of erenta onz kw ali lilcacie p er.sonelu,

XII' Wslcazanic os6b upowaznionych do porozumiewania sig z Oferen{ami i s
porozunriewania,

1,. ofelent moze zwraca( sig do udzielajqce go zam6wienie o wyjasnienia
wqtplirt.oSci zu,i1zan),ch z S\A/KO, sposobem przygotol.ania ofelty, kie
zapyt'anie na pi6rnie najp6zniejr,r, terminie 3 clni roboczychptzed I'ermir

2. Osobq uplawnion4 clo kouLaktu z Oferentarni jcst: Liclia Rol<icka, tel.22

XIII. Istotne warunki umowy
szczegol5, clotycz4ce tealizacji zam6wienia zawafte s4 we wzorze uffrowy, kt6ry
nr 2 do SWI(O,

XIII. Prawo oferent6w
1. W toku postgpowania w spawie zawarcia umowy o udzielenie Su'iadczeri opi

c1o czasu zakoitczenia postgpou'ania ofelent lroze ztozy| clo komisji umotyw
olaz odwolanie, dotyczEce rozsttzygrigcia postgpowania, kt6r:e Ofer.ent skla
bc zpo6lednio do lCerornznika Zarnaw rajEce go - Dyr.cktor.;t.

2. Ofclent ntoze zloLy( umobywowany plotest do l(omisji Konkursowej, jednakz
lr lzc 11 r o zstr zy gt:ri gciem konkulsu,

3. Do czasn rozstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawies
J. l(onisjtr I(onkursowa rozpal"lurje plotes[ w ci4gu 7 clni od daty jepJo otrzyman
5. c) rvniesieniu i tozstrzygnigciu pr.otestu Komisja Konk'ur.sowa u, folmie pi

informuje skladajqcego plotcst' otaz pozostalycl-r Ofer.ent6w i udzielajqcego z
6. W ciqgu 7 dr.i od daty otlzymauia zawiadornienia c'r rozstt:zygmgciu ko1

zloLy( do kierownika zamawiaj4cego odwolanie dot. rozsttzygnigcia.
7. Ocir,r'otanie wniesione po Ler.minie nie podlega rozpatr.zeniu,
tt. Sloclki odu'olawcze nie pr.z;'stugujq na:

a) rvyb6r' tlybu postgpowania
b) niedokonanie wybolu Ofer:enta;
c) uniewaznienie postgpowania konkulsowego.
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)(l V, ['r'awo udzielaj4ccgo zarn6wienie
\'\icrjsl<owa Specjalisilzcznal'tz5,chodr-iia l-ekalska ,,Specle k" Sanrotlzielry PULrJ -zttlr / 7111,1r:'11 OP itri'r i

Zrilowohrej u, Walszar.r'ic zasflzega sobie pra\ ro oclrt.olania konl<n;rsu w caio6

albo plzesunigcia terminu sklaclania ofelt bez podanra ptzycz)rny.

XV. Poslianowienia koficowe
1. Za:nawra)4r), tortrr"ygnie konkrus w ci4gu 5 clni od uplywtr terrninu sl<lacla ia ofcrL

.l-. Umrrwg u, splawie zarnrlwienia z ofelent'em, k[6r'ego oferla zostanie wyblau zarna r.r,iaiact't. ./

ztr\,\rt:',Lc u, lclminie nie klcll.szym niz 7 ct-ri od clnia plzel,razanra zawiadomien o u,\rllot'zrr ofcl'[',,

owanlLr zosLar)tc

ziuzi.rLra L)rlko 1 ofclta - wterly zanawiajqc)/ moze zawrzc( lllriowg uiezr,vl ler po u'ybolz-c
ol cr[/'

3. 'I'elnrin zwiEzanra oferl-4 wynosi 30 clni od dnia uplywu Let'mintr do skladani

l{.;r I 4,c zrr ilci:
n 2laL4cznik 1* Irolmulzttz o[ert5r f dluk OFEII I'A

' 7'.alqcznil<2- IstoLne postanowienia umovvy -s,vz6r umow)/

Po clpisy Kornisji Konkurs owej

1 . PrzrewodniczEcy I{ornisji - T.uzanna I)ornariska

i rric poZniejnti ptzecTuplyrvern [erminu zwi4zania oferL4 chyba, zc w pos

urnic.r,rra zn icr iir

oler'1.

2. Czlonek l(omisji

3. Czlonek I(omisji

rl. Czlonek I(on'risji

- Ilarbala Z,duniak

- Liclia I{okicka

- Marzena I(arpowicz

data 17 grud4lq 201.) r.
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