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Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy Ustawy
o d,zra?alnolciieczriczej z"dnia L5 kwietniz r ZOtt r. (t. j. Dz.IJ . z 2020 r. pd,z. 295 ze zrn.)
na podstawie art. 26sst3 i4 ustawy z dnia15,04.2.011t" o dzialalno6ci lecZniczej (t. j.Dz.U.
z2020t.poz.295ze zm.)w zwiEzkuzart.1,40,art.741,aft.146 ust.1, art.747,art.1.4B ust.1,
art.149,art. 150,alt, 151ust. 1,2i4-6,art.1,52,art. 153iart.154ust.1i2 ustawyzdnta27
sierpnia 2004r" o 6wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srotfk6w pubiicznych.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert SWKO " zaslosowanie maj4 przepisy wskzLzane w pkt l powyzej"

DEFINICJE
Przyjrnuj4cy zam6wienie/Oferent - podmiot wykomrj4cy dzialalno6i lecznig z4 zgodnie
ztstaw4zdnialSkwietnia20ll,t,odzialalno6cileczniczej (t. j.Dz.U.z2020r. poz.295
ze zm.).
2) Udzielaj4cy zam6wieniafZarnawiaj1cy - podmiot leczniczy spelniaj4cy przeblanki okre6lone
w alt. 3 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia2004r'. - Prawo zam6wienpublicznych (t,j.Dz.U. z
2019 r.
poz.1843 z p6Ln. zm.) - Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Trekarska
,,Speclek" Samodzielny Publiczny ZakLad Opieki Zdrowotnej w Warszawie"
3) Przedmiot konkursu ofert - 6wiadczenie uslug zdrowotnych przez lekVrzy, kt6rzy nabyli
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.
4) Formularz ofertowy - rozumie sig przez to dr"uk,,OFIIRTA" przygotowany przez
Zarnawraj4cego, a wypelniony przez oferenta, stanowi4cy zal4cznik nr 1 do niniejszych
warunk6w.
5) Swiadczenia zdrowotnef przedrniot zarn6wir:nia - Swiadczenia bgd4ce plzedmiotem umowy
zalr,ier anej z P r zyjrnujqcym zarm6wienie.
6) Umowa-wz6r' umowy opracowany ptzez lJdzielaj4cego zant6wienia, stelnowi4cy zalqcznik
nr 2,
7) Polisa OC - umowa ubezpieczerlLa odpowiedzialno6ci cywilnej za szkody bgd4ce nastgpstwem
udzielania Swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
Swiadczefl zdrowotnych.
B) SWKO/N4aterialy konkursowe - szczeg6towe warunki konkursu ofert - postgpowanie
oznaczone: sprawa nr PL AON/KO/1./2020,
1)
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lII. Przedmiot zam6wienia

1,

Przedmiotem zam6wienia iest udzielanie Swiadczef zdrowolnvch w zaklesie 6wiadczeri
stomatologicznylh.
Kody Wsp6lnego Stownika Zamowien:
85121 000-3 ustugi medyczne
85727L00-4 og61ne uslugi medyczne
85140000-2 r6zne usfugi w dziedzirie zdrowia

2.Informacje o96lne
Rozliczenie zPrzyjrnuj4cym zarn6wienie nastgpowa(bgclzie wedtug cen jednostkowych
wynikaj4cych z oferty oraz faktycznych ilo6ci uclzielonych iwiadczen.
3. Nie dopuszcza sig zlolenia ofert czgsciowych, tj. na mniejsz4 ilol( godzin pl'acy tygodniowo
niz okre6lona w tabeli zamieszczonej w formrilarzu ofertowym,
4. Zarnawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wa.riantowych.
5. Plowadzone postgpowanie konkursowe nie wymaga izabezpieczenia oferty w wadium.
6. Istotne warunki zam6wienia
6.1 Oferent zobowi4zany jest podda6 sig kontroliprzeprowadzonej przez Udzielaj4cego
Zatn6wienia 1ub inny organ upowazniony do.kontroli w zakresie objgtym niniejszym
zam6wieni em i zagw aranfu j e prowa dzenie dokumentacji me dyc znej, z go dntd
z obow i4zuj4cymi przepis ami plawa.
6.2 Oferent nie moze bez zgody Zarnawiaj4cego I,rzenie6( zobowi1zafiwynikaj4cych z niniejszel
umowy na osoby tlzecie.
7. Obowiqzki Oferenta:
7.1 Oferent zobowi4zany jest do udzielania Swiaclczen zgodnie z wymogami okleSlonymi
w niniejszych SWKO.
7 .2 Ofercnt, kt6ry bgdzie realizowal Swiadczenia bgd4ce przedmiotem konkursu; zobowi 4zany jest
do posiadarria odpowiednich kwalifikacji zawodowych okre6lonych w odrgbnych przepisach.
7.3 W postgpowaniu konkulsowym
-ogA bta(ulzial Oferenci, kt6tzy spelniaj4 wymogi okre6lone
w art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2017 t. o dzialalncr6ci leczniczej (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz.295
ze zrn.).

IV" Okres obowi4zywania zam6wienia: ffi.Ag.2020 r. do31.12.2021. r.
V. Warurrk i przy stEpieni a do konkursu stawian,e of erenLtom:
1. O udzielenie zam6wienia mog4 uhiegad sig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie oraz posiadaj4 odpowiednie kwalifikacje i sq
zdolni clo wykonania zam6wienia,
b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania plzedmiotu umowy lub czynno6ci, jezelt przepisy
nakladaj 4 obowi4zek posiadania takich upra.wnieri,
c) spelniaj4 wymogi okle6lone w art, 26 ustawy z dnia 15 kwietnia2}11. r. o dzialalnolcileczniczel
(t.j, DzU, z 2020 r " poz. 295 ze zm.),
2. Na potwierdzenie spelnienia powyiszych vrrarunk6w Zarnawiajqcy wyrnaga:
a) zloLenia wypehrionego i podpisanego druku formularza ofertowego/OFEltIA, zgodnte ze
wzolem - zal.m 1 do SWKO.
b) zloLeria wymaganych w formularzu ofeftowym dokument6w.
3. Zarnawiaj4cy dokona oceny spelnienia wiarunk6w na podstawie zlozonych w konkulsie
dokument6w i o6wiadczeri.
4. Oferent, kt6r'y nie spelni warunk6w uplawniajEcych do udzialy w postgpowaniu okre5lonych
r,t' ust,1 zoslanic wykluczony z postgpowantia, a jego ofelta zostanie odrzucona.

PONADTO:
1., Warunkiem udzialu w konkursie ofelt iest zlo2enie oferty w wvznaczonym terminie i wedluezasad okre5lonych w niniejszych SWKO.
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VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent spotz4dza ofertg zgodnie z wymogermi okle6lonymi

w niniejszej SWKO.

drukach zal1czonych do nirLiejszej specyflkacji (zal. nl 1 do SWKO).
3. Oferent moze zl.oLy( tylko jedn4 ofertg, Ofertg sklada sig w formie pisqmnej pod rygorem
niewazno6ci.
4. Ofeltg i wszystkie wymagane dokumenty nale|y sporu4dzi(w lgzykttpolskim"
5, Oferent ponosi wszelkie koszty zwiyzane z przygotctwaniem i zlozeniem ofelty,
6. Oferta powirura zawiera( wszelkie dokurnenty i zat4czniki wyrnagane w "Szczeg6l.ow)rch
walunkach konkursu ofert".
7.Ofefig podpisuje oferent lub osoba upowerzniona na podstawie oryginalu pelnomocnictwa
zlozonego w formie pisemneji dol4czonego do ofelty.
B. Stlony oferty oraz rniejsca, w kt6rych na.niesione zostaty roplawki, pqdpisuje oferent lub
osoba ptzez niego upowazniona na podstawie pisemnego pelnomocnictwa. Poprawki moga
byi dokonane jedynie poptzez przekre6lenie blgdnego zapisu i trnieszczenie obok niego
czytelne go zapisu poprawne go.
9. Ofeltg otaz wszystkie wymagane dokumenty naleLy zloLy( v zamknigtej i opisanej kopelcie,
opatlzonej darlymr oferenta i opisanej nastgpuj4cymi danymr:
2. Ofertg nalezy zLozy( na

Dane ofelenta:
Nazwa:,
adres:.

telefon/fax: ......
KONKURS OFERT - sprar /a nr PL AON/|<O/1/2020
OFERTA na Swiadc:zenia st-omatologiczne
nie otwiera(przed dniem 12.08,2020 r., godzina10:30 (terntin ottuarcin ofert)

10. Zaleca sig, aby strony oferty byLy trwale ze sob4 zl.4czone np. wpigte w skoroszyt i uLozone
w kolejno6ci ponumerowanych stron,
11. Oferent winien we wtasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesylkg,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jejustzkodzeniu w czasie transportu:
12. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofer.ty rv for.mie elektronicznej.
13. Celem dokonania zmiant,b4d1poprawek Oferent moz:e wycofa6 wcze6niej zlo2ott4ofertg
i zloLy(j4 ponownie, pod warunkiem zachowaniawyznaczonego w SWKO terminu skladania
ofert.
14. O6wiadczenia i wyja6nienraprzekazywane zapornocEfax-uttwa2a sig za zto2one w terminie,
jezeli ich tre6i dotarla do adres ata ptzed uplywem telminu i zostala niezwtocznie pofwier.dzona
na pismie przez przekazuj1cego.

VII. Wymagane dokumenty:

1) Oferent

zobowi4zany jest zloLy( w wymaganym terminie:
1.1 wypelniony i podpisany druk formularza OFERTA w formie oryginalu, zgodnie
ze wzorem - zal.. nr L do SWI(O,
1.2 dokurngnty:
a) kopia akt'ualnego odpisu z wla6ciwego rejestru sqdowego lub CEIDG, je2eli odrgbne
przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru s4clowego lub CEIDG,
b) kopia wpisu do rejestru podrniot6w wykonuj4cych dzialalno6i lecznicz4, o kt6rym mowa
w art.100 i 106 ust. L ustawy o dzialalnolcileczniczei,
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kopie dokument6w potwierdzaj4ce kwalifikacje do wykonywania dzialalno6ci leczniczej
wymienionych w OITERCIIT - (prawo wykonywania zawodu, zalwildczeria, dyplomy,
certyfikaty, specjalizacj e, kursy, inne),
d) kopia nadania numeru NIP, REGON,
e) kopia polisy ub ezpieczeniowej,
f) ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawarcis umowy
o udzienenie zam6wienia -(w forrnie olyg,inalu 1ub kopii polwiadczonej not;rrialnie)
Wszystkie dokumenty mozna sktadai w olyginale. Kopie dokument6w rnuszEby(
podpisane ,,za zgodno6( z oryginalem" przez oferenta iub osoby upowaznione.
c)

VIII. Termin skladania ofert
1. Ofeltg w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opal.rzonej napisami, jakw rozdziale powyzej nalezy
zloLyc do dnia L2 sierpnia 2020 roku do godz, I t1.00 w serkretaliacie Wojskowej Specjali slycznej
Przychodni Lekarskiej ,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie (pok. 106) 00-910 V'{arczawa, A1. Gen, A, Chlu6ciela "Montera" 103 (poniedzialek pi4tek, czynne w godz. 7"30-15.00).
2. Na wniosek Oferent otrzyma pisemne potwielclzenie zlohenia oferty wraz z numelem, jakim
zostala oznakowana oferta.
3' Celem dokonania zrnianb4dl poprawek, Oferent mozer wycofad wcze6niej zho2on4 ofer.tg i ztoLyc
j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu
skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwalcie ofelt nast4pi na posiedzeniu .Komisji Konkursowej, kt6r.e odbgdzie sig
w siedzibie Zanawiaj1cego pok. 177 przy A1. Gerr, A. Chru6ciela "Montera" L03 w dniu 12
sierpnia 2020 r" o god2,.10"30.
X. Przebieg konkursu

,wyb6r oferenta i ogloszenie o wyniku konkursu ofert

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzie :lajEcy zam6wienia powoluje komisjg konkursow4
w skladzie co najmniej 3 czlonk6w iwyznacza spo1r6d nich przewodnicz4cego. Konkurs sklada
sig z czgflcijawnej i niejawnej.
2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zLo\on4
dokumentacig oraz informacje zawarte w formularz:u csfeftowym bior4c pod uwagg - qEISA
br_g!tg_- wagaIo}tr/o -kaLde badanie bgdzie o<:eniane oddzielnie.
3.Rozstrzygaj4c konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynnosci:
a) stwieldza prawidtowo6i ogloszenia konkursu orajz liczbg offzyrnanych ofert,
b) stvvierdza wazno6( ofert pod wzglgdem zabezpreczenia,
c) otwiera kopelty z ofertami,
d) przyjrnuje do protokolu wyja6nienia zgtaszane prz:ez ofer.ent6w,
e) odczyi\e ceny ofertowe,
0 ustala, stwierdza, kt6re z ofert spelniaj4 wiirunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;
g) ustala, kt6re z ofert spelniaj4 warunki konl<ursu i nie podiegaj4 odrzucenru;
h) oclrzuca oferty na zasadach okre6lonych w art.749 ustawy z dnia27 sierpnia2}} r,
o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanyclt ze Srodk6w publicznych (t.j, Dz. U.
z 2019 t. pot,1373 ze zrn.);
i) w przypadku gdy ofelent nie przedstawil wszystkich wymaganych dokument6w lub gcly
oferta zawiera braki formalne Komisja konkursowa wzywa ofelenta do usunigcia tych
brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;
j) ogLasza oferentom, kt6re z ofert spehriaj4 vrrarunki konkursu, a kt6re zostaly oclLzucone,
k) przyjnuje do plotokolu wyja6nienia i o6wjadczenia zgloszone ptzez oferent6w,
1) wybiera najkolzystniejsz4 ofertg albo nie przyjrnttje Ladnej z ofert.,
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rn) w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozpatruje jedynie umotlrevs\,\,ane skalgi
i protesty oferent6w.
4. I(omisja konkulsowa dziata na posiedzeniach zamknigtycl.bez udziattt ofelent6w, z wyj4tkiem
czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).
5. Komisja rnoLe nie przyl7C ofelt, kt6lych cena przewyLsza kwotg ptzeznaczon4 na sfinansowanie
zam6wienia.
6, Zamawiaj4cy udzteii zam6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada1 bgdzie warunkom
zam6wienia, a takLe zostanie luzrrarra zanalkoruystniejsz4.
7. Zarnawiaj4cy powiadomi o wyniku konkursu podaj4c nazwg (firmg) oraz numel ofelty albo imig
i nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkani;r i adres Swiadczeniodawcy, kt6ry zostal
wybrany,
8. Powiadomienie nastqpi poprzez zamieszczenie wyniku konkursu na tablicy ogloszefi w siedzibie
zamawraj4cego araz na wlasnej sh'onie internetowej,
XI. Kryteria oceny ofert
1. Ceng nalezy lozurniei jako calkowtty koszt, kt6ry zawiela kalkulacjg wszystkich element6w
nalezno6ci. Zaproponowane w ofelcie ceny jednostkowe blutt'o pozostaj4 stahe przez caly
okles rcalizacji lwiadczen.
2. Jedynym klyterium oceny zLo2onych ofer:t bgdzie cena.
3. Zarnawiaj4cy zastrzega mozliwo66 przeplowadzenia negocjacji w przypadkt ztoLenta ofert
o tych samych stawkach. W takim wypadku decyduj4ce zttaczenie bgdzie miato
dotychczasowe do6wiadczenie oferenta olaz kwaliflkacje personelu"

XII. Wskazanie os6b upowaznionych do porozu:miewanLia sig z C)ferentami i spos6b
porozumiewania,
1. Ofcrcnt mozc zw'raca( sig clo Udziclaj4ce p;o Zarn6wienie o wyja5nienia dotycz4cc wszelkich
w4tpliwo6ci zwi4zanych z SWKO, sposotrernprzygotowania oferty, kieruj4c swoje
zapytanie na pi6mie najp6iniej w terminir-.3 dni roboczychprzed terminem skladania ofelt.
2, Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Ofelenl;ami jest: Lidia Rokicka, tel.22 673 5235

XIII. Istotne warunki umowy
Szczeg6Ly dotycz4ce realizacji zam6wienia zawarte s4 we wzorze umowy, kt6ry stanowi zal4cznik
nr 2 do SWKO.

XIII. Prawo oferent6w
w spawie zawatcia umo'h/y o udzielenie Swiadczefi opieki zdrowotnej
do czasu zakonczenia postgpowania oferent moze zlo2yc do komisji umotywowany plotest
oraz odwolanie, dotycz4ce rozstrzygntgcia postgpowania, kt6re Oferent sklada
bezp o6rednio do Kierownika Zanawiaj4ce go -. Dyrektora
2. Of erent moze zloLy( umotywowany plotest do I(omisji Konkursow ej, jednakze nie p62ntej ni2
pr zed r ozstt zy gnigciem konkulsu.
3, Do czasu rozstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszone.
4. Komisja Konl<ursowarczpatruje plotest w ci4g;u 7 dni od daty jego otrzymania.
5. O wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu Komisja Konkursowa w forrnie pisemnej niezwlocznie
infolmuje skladaj4cego protest oraz pozostalych Oferent6w iudzielaj4cego zarn6wienie.
6, W ci4gu 7 dni od daty otrzymania zawiadotnienia o rozsttzygnigciu konkursu Oferent moze
zto zy ( do kier ownika zarnaw iaj4ce go o dwolan ie dot. t o zstt zy gnigcia.
7. Odu,olanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
B. Slodki odwoLawcze nie plzysluguj4 na:
a) wyb6r trybu postgpowania
b) niedokonanie wyboru Ofelenta;
c) urricwaznicnic postgpowania konkursowego.
1. W toku postgpowania

"
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XIV. Prawo udzielajqcego zam6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska ,,Specl-ek" Samodzielly PubllcznJ, Zaklad Opieki
Zdlowotnejw \Narszawie zasftzega sobie prawo odwolania konkursu w calo6ci, uniewaznienia
albo przesunigcia telminu skladania ofelt bez podania przyczyny.
XV. Postanowienia koricowe
7, Zarnawiajqcy rozsfizygnie konkurs w ci4gu 5 <lni od uplywu terminu skladania ofert.
2. Umowg w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6r'ego oferta zostanie wybrana zarnawiaj4cy
zawrze w Lerminie nie kr6tszym niz 7 dni od <lnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofelty
i nie p62riej niL przed uplywem terminu zwiqzania ofert4 chyba, ze w postgpowaniu zostanie
zLo2ona tylko 1 ofelta - wtedy zarnawiaj1cy rrr.Le zawrze( umowg niezwloczrie po wyborze
oferly,
3. Telmin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofelt.

Zalaeat-lsli
, Zal4cznik 1- Formularz oterty f druk OFERTA
. Zal4cznik 2 - Istotr-re post'anowienia umovvy - wz6r umowy
Podpisy Komisji I(onkursowej

1,. Przewodnicz4cy Komisji

-

Zuzanna Domnriska

2.

Czlonek Komisji

-

Dankowska Irena

3.

Czlonek Komisji

-

Lidia Rokicka

4.

Czlonek I(omisji

data 29.07.2020r.
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-

Marzena Karpowicz

