
SZCZEG OT,OWE WARUNI(I KONI(URSU
(swr(o)

na:
na Swiadczenia zdrowotne wykonywane przezlekarzy r,v zakresie:

r stomatologii
. neurologii

KQNKURS QFERT zostel ogloszony:
. na stronie internetowej zamar,viaj 4ce go : fyfgw. spzqz_rfqnpj
. na tablicy ogloszen

Postgpowanie prowadzone jest w jgzyka polskim, z zachowzrniem f

\M.
trrzryc?i1

lek. )rs
Wat'szazoct, 07,09,2020 r
I. Ttyb zam6wienia

1. Konkuls oferl prowadzony jest na zasadacl-r przewidzranych pr
o dziaLalno1cileczriczcjz dnia 15 kwrctLrja ?-011,r, (t. j,DzU,:z
na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dnta 15.04.2071r. o dziaha
z 2020 t " poz. 295 ze zrn.) w zwi4zkr z att. L40, aft, 1"47, art. 146
aft.149, alt. 150, art.151ust.1, 2i4-6, art.152, art, L53 iart.1,54
sielpnia 2004 r. o 1wiadczeniach opieki zdlowotnej finansowan

II. DEFINICJE
1) Przyjmuj4cy zam6wienic/L) tcrcn t -

ztstaw4z dnia 15 kwietnia2071, r. o
ze ztn.\.

p o clmio I r,rrykonuj4cy

,,Sp eclek" Sarlro dzielny I\ r 1'1 iczt,-s, Zakl a cl Op ieki Zdrowotnej w
Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie usiug zdrowotnych
fachowych kwalifikacji do ich uclzielania.

plsemnel.

^LDL.

rst.

2. W splawach nieuregulowanych w niniejszl,clt "Szczeg6lowych arunkach konkursu ofert -
SWKO " zastosowanie rnaj4 ptzepisy wskazane w pkt -I powyi

przepisy Ustawy
r. poz1295 ze zrn.)

lci Iecziiczej (t. j" Dz. U.
1., att.747, art.1.4B ust.1.,
1i2 ustawy zdnta27

ze 3r o dk6w publicznych.

Iecznici4 zgodnte
z 2020 r:" poz.295dzialaihro 5 c i Ieczniczej (t.

U dzielaj 4cy zam 6wie nia/ Z anawi aj 4cy - p o dn-riot leczniczy sp elnl 4cy pr zesl4nki okle6lone2)

3)

4) Formularz ofeltowy - tozt rr ,iir sig t)rzez to tlr'r,r l<,,OFERl'A" ptry an'y przez

w alt. 3 ust. 1 ustawv z dnia29 sLvcznta2004 r. - Prawo zarn6wie(t blicznyclr (t,j. Dz. U. z
2019 r " po2,7843 z p62n. zm.) - Wojskowa Specjalist5,cznaPrz hodnia Lekarska

Dz

arszawle.
rzez Iekatzy, kt6rzy nabyli

Zamau, iaj 4ce go, a wyp eJr-ri on y p ft ez of er en I aL, s l-anowi4cy zal4czni nr 1 do niniejszych
warunk6w"

5) Swiadczenia zdrowotne/przccl.urioL zam6w-icnia - Swiadczenia
z ar.t,ielanej z P r zy jn.ujqcy l r z am<i r,v i cnie.

6) LJmowa-wz6r' umowy ol raco\ ra-ry prz.cz Utlzielaj4cego zarn6w
nr 2.

Polisa OC - umowa ubezpicczenia.

udzielania 6w iadczeh zd ro t,r' r r I n t,r' ! t

Swiadczei zdror,votnych .

oclpor.r,ic c1z j alnoSci cywilnej za

albo niezllodnego z ptawern

SIAIKO/\II aterialy ko nkul s ow e - s zcze 96 lo we rvalunki k onkursu
oznaczone: spra\ /a nr PL AON/I(O/2/202-0.

przedmiotem umowy

a, stanowiqcy zalEcznil<

dy bgd4ce nastgpstwem7)

8)

str,1

ania udzielania



III. Prze dmiot zam6wierria
1. Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczei^t zdrowotnych

glqma!q1=og1"qznrcla

Kody Wsp6lnego Stownika Zarn6wteft:
85121 000-3 ustugi medyczne

85121100-4 og6ine uslugi medyczne

85140000-2 r62ne uslugi w dziedzirie zdrowia

2.Informacje og6lne
Rozliczenie z P r zyjrnuj4cym z am6wienie nastgp ow a( b g dzie we dtu g
wynikaj4cych z oferty oraz faktycznych ilo6ci r"rdzielonych (;wiadczefl"
3. Nie dopuszcza sig zloienia ofert czg6ciowych tj, na mniejsz4 ilo6i

niz okleSlona w tabeli zamteszczonej w Iormul;rrzu ofertowym.
4. Zarrawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
5. Prowadzone postgpowanie konkulsowe nie wyrnaga zabezpiec
6. Istotne warunki zam6wienia
6.1 Ofelent zobowi4zany jest poddad sig kontroliprzeprowadzonej p

Zarn6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli w zaklesie c,

z am6wieni ern i zagu, arantuj e p lowa dz enie d o kumentacj i me dyc zrr
z obowi4zujScy*i plzepisami pra wa.

6.2 Ofelent nie moze bez zgody Zatnawiajqcego pr',4enieSi zobowi4zart
umowy na osoby fzecie.

7. ObowiEzki Ofererlta:
7.1 Ofelent zobowi4zany jest do udzielania Swiadc:zefl zgodnie z wy

w niniejszych SWKO.
7 .2 Ofercnt,lct6ry bgdzie realtzowal swiadczerLia bgd4ce przedrniotem

do posiadania odpowiednich kwali{ikacji zawodowych okre6lony<:
7.3 W postgpowaniu konkulsowym mog4 bra( udzial Oferenci, ktorzy

w art. 26Ustawy z dnia 15 kwietnia2011r'. o dzialalno6ci leczniczej (

ze zlrt.).
lV. Okres obowi4zywania zam6wienia:
- sl'omatolog: od daty podpisania umowy do 3L.12.2.021. r.
- neurolog: od daty poclpisania umowy do 3\.03.202,7 r.

V.
1.

a)

b)

c)

2.

a)

h\
3.

Warunki przyst1pienia do konkursu stawiane oferentom:
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig podmioty, kt6re:
posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie oraz posiadaj4 od
zdolni do wykonartta zarn6wienia,
posiadaj4 uplawnienia do wykonywania przedmiotrr umowy lub
nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawnief,
spelniajE wymogi okre6lone w alt. 26 ustawy z dnta 15 kwietnia 20
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zn.).
Na p otwie r dzenie sp elnienia p owyLszy ch warunk6w Zamawiai
zloienia wypelnionego i podpisanego dluku folmularza oferto
wzorem - zal. nr 1 do SWI(O.
zlozenta wymaganych w formularzu oferbowym dokument6w.
Zarnawial4cy dokona oceny spelnienia walunk6w na podstaL
dokument6w i o6wiadczefl.

4. Oferent, kt6ry nie spelni warunk6w uplawniajAcych do tdzialy
w ust.1 zostanie wykluczony z postgpowania, a jego ofelta zostan
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PONADI'O:
1, Warunkiem tdztalu w konkulsie ofelt jest zlozenie ofelty w wy

zasad okle6lonych w niniejszych SWKO,
2. Oferent zobowi4zanv bedzie na biezaco wprowadza( i rowac

nym terminie i wedlug

dane statystyczne
infolmatycznegoi rnedyczne ztealizowanych Swiadczetr zdlowotnych do

ob ow i4zuj4ce go dla Udzielaj 4c e go Zam6wienie.
rogramu

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofelent sporzEdza ofertg zgodnie zwymogan:ri okre6lonymi w
2. Ofertg nale|y zloLy( na dlukach zal4czonych do niniejszej specyfi acjt (zal,. nr 1 do SWKO).
3. Oferent moze zlozy( tylko jedn4 ofertg. Ofert-g sklada sig w fo

niewaznoSci.
ie pisemnej pod rygorem

4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty naIeLy sporz4dzi1w jgz ku polskim.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane zprzygotowaniem i eniem oferty.
6. Oferta powinna zawiera( wszelkie dokumenty i zal4cznil<i su

warunkach konkulsu ofert".
T.Ofertg podpisuje ofelent lub osoba wpowaZriona na podstaw

zloLonego w folrnie pisen-rnej i dol4czonego clo oferty.
B. Stlony ofelty olaz rniejsca, \ / kt6r'ych naniesione zostaly polt

osoba ?rzcz niego upowazniona na podstawie pisemnego peLr
wki, podpisuje ofelent lub

byd dokonane jedynie poprzez przekle5lenie blgdnego zapisu
mocnictwa. Poplawki -ogE
i tmieszczenie obok niego

czytelne go zapisu poprawne go.
9. Ofertg otaz wszystkie wymagane dokumentlr nale|y zloLy( w

opatrzonej danymi oferenta i opisanej nas tgpuj4cymi danymi:
nigtej i opisanej kopelcie,

10. Zaleca sig, aby strony ofelty byly trwale ze sobq zl4czone np.
w kolejno6ci ponumerowanych stron.

w skoroszyt i ulozone

11. Oferent winien we wlasnym intelesie, w taki spos6b przygotowa( p ylke,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jejuszkodzeniu w czasie t nsportu.

12. Zarnawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferLy w folmie elektronic
13. Celem dokonania zmian,b4dt poprawek Ofelent moze wycofai wc niej zloLon4 ofeltg

i zto'Ly C j 4 p onownie, p o d warunkiem zachowani a wy znaczone go SWKO terrninu sktadania
ofelt,

1 4. O6wia d czenia i wyj a6nien ta p r zekazywane za p orr::o c4 f aksu tw aLa ig za zlozone w terminie,
je2eli ich tle6i dotarla do adlesataprzed uplywem terminu i niezwlo czrie p otwie r dz ona
na pi6mie ptzez pt zekazuj4cego.

VII. Wymagane dokun'renty:
1) Ofelent zobowi4zany jest zlo2y( w wymaganyrrL terminie:

1.1 wypelniony i podpisany druk formularza OFERTA w formie
ze wzorerrt - zal. nr 1 do SIAIKO,

f.Z.{o_kurnea$L

str, 3
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kopia aktualnego odpisu z wla6ciwego rejestru s4dowego
przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru s4dowego lub CEIDG,,
kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykorrujEcych dzialaln
w art.100 i 106 ust. 1 ustawy o dzialalnoSci Jleczniczej,
kopie dokument6w potwierdzaj4ce kwalifikacje do wyko
wymienionych w OFERCIE - (prawo wykonywania zawod
certyfikaty, specjaLizacj e, kursy, inne),
kopia nadania nurmeru NIP, REGON,
kopia p o lisy tb ezpieczeniowej,
ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w
zam6wienia albo reprezent'owania Oferenta w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia -(w formie oryginalu 1ub kopii po6vd
Wszystkie dokumenty mozna skladad w olyginale. Kopie dok
podpisarre ,,za zgodno66 z oryginalern" ptzez O{elenta 1ub

VIII. Termin skladania ofert
1. Ofertg w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opah'zrrnejnapisani, jak w
zIoLyC do dnia 16 wrze6nia 2020 roku do god2.10.00 w sekretaliacie
Przycho dni Lekarski e j,,Sp e c L ek" S amo dzi elny Publi czny Z aklad C)

w Warszawie (pok. 106) 00-910 Warszawa, A1, Gen. A. Chlu6ciela "Vl
pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00).
2. Na wniosek Oferent otlzyma pisemne potwierdz:enie zlo2enia ofer[y

zo stala oznakowana of er' la.
3. Celem dokonania zmiarlbEdlpoptawek, Ofelent moze wycofai wc

j4 po modyfikacji ponownie, pod walunkiem zachowania wyzrlacz:,o
sklaclania ofert.

IX. Micisce i termin otwerrcia oferl
I(omisyjne otwarcie ofelt nast4pi na posiedzeniu I(omisji Konkulsowr:j
w siedzibie Zarnawiaj4cego pok. 117 przy A1. Gen. A. Chlu6ciela "Mcr
L6 wrzelnia 2020 r. o 9od2.10.30.

X. Przebieg konkursu , wyb6r of erenta i ogloszenie o wyniku konku

1. W celu przeptowadzenia konkursu ofert Udzielaj4cy zam6wienia p
w sktadzie co najmnie j3 czLonk6w i wyznacza spo1r6d nich przewo
sig z, cz.gSci jawnej i nicjawnej.

2. Komisja konkulsowa dokona wybolu najkolzystniejszej oferf w
dokumentacjg oraz informacje zawatte w formularzu ofeltowym
b{Uttq - waga 100(Zr - cena za punkt udzielanych Swiadczefi.

3. Rozsttzygaj4c konkuls ofert I(omisja konkursowa podejmuje kolejno
a) stwieldza prawidlowo5i ogloszenia konkurs:u otazliczbq otzy
b) stwierdza waLno1( ofert pod wzglgdem zabezpieczenia,
c) oh,rriela kopelty z ofertami,
d) plzyjmuje do plotokolu wyja6nienia zglasztlne ptzez oferenL6w
c) octczytujc ceny oferlowc,
0 trstala, shvieldza, kt6re z ofert spelniaj4 r,rralunki konkursu i nie
g) nstala, kt6re z ofert spelniaj4 rvarunki konkr:r'su i nie podlegaj4
h) oclrzuca oferty na zasadach okre6lonych w ittt.'149 qslayry z drri

o Swiadczeniach opieki zdlowotnej finansor.rzanych ze Srodk6w
z 2019 t. poz.1373 ze zm.);

a)

b)

c)

d)
e)

f)
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w pruypadku gdy olerent nie plzedstawil wszystkich wyma
ofelta zawiera blaki folmalne I(ornisja lconkursowa wzywa
blak6w \\t wyznaczonym terrninie pod rlzgolem odrzucenia ofe
oglasza ofelentom, kt6te z ofelt spelniaj4 warunki konkulsu, a
przyjrnuje do plotokolu wyja6nienia i o6wiitdczenia zgJoszone:
qzybiela najkolzystntejszE ofeltg albo nie przyjrnttje Zadnej z o
w czasie ptzeptowadzania konkulsu przyjnuje i rczpatrule j

4.

6.

i protesty ofelent6w.
I(omisja konkulsowa dztala na posiedzeniach:ramknigtych bez ud
czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).

Komisja rnoie nie przyj4( ofert, kt6rych cena przewyLsza kwotg prz
zam6wienia.
Zarnawiaj4cy udzieli zam6wienia Oferentowi, kt6rego ofelta od
z am6rn'ieni a, a IakL e z o s tanie uznana za najkov.ystniej s z 4.

7. Zatnawiaj4cy powiadomi o wyniku konkulsu podaj4c nazwe (filrng
i nazwisko oraz stedzibg albo miejsce zamieszkania i adles Swi
wyblany.

8, Powiaclornienie nast4pi poprzez zamfeszczenie wyniku konkursu rLa

zaman,iajqcego oraz rra wlasnej stlonie internetowej.

XI. Kryteria oceny ofert
1. Ceng nale2y rozurniei jako calkowity koszf kt6ry zawiera katrk

nalezno6ci. Zaptoponowane w ofercie cenlz jednostkowe bmt
okr e s r ealiz acji 6w ladc z en.

i)

i)
k)
1)

m)

5.

2.

3.

jedynym krytelium oceny zlo|onycb. olelt bgdzie cena.
7-,arnaw iaj4cy zas Lt ze ga mozliwo (;( pr zep r owadz enia ne go cj acji
o tych samych stawkach. W takim wypadku decyduj
clotychczasowe do6wiadczenie oferen ta oraz kwalifikacje perso

XII. Wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z Ofer:e
porozumiewania.

1. Oferent rnoze zwtaca( sig do Udzielaj4ce gct Zarn6wienie o wyj
ltr4tpliwoSci zwt4zanych z SWKO, sposobern przygolowania of
zapylanie na pi6mie najpo2niej w termrnie 3 dni roboczych

2. Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentarni jest: Lidia Rokic:

XIII. Istotne warunki ulnowy
Szczegoly dotyczqce realizacli zam6wienia zawarter sA we wzorze u
nr 2 do SWKO.

XIII. Prawo oferent6w
1. W toku postgpowania w spawie zawatciaurrowy o udzielenie Swi

do czasu zakoi'rczenia postgpowania ofelent lnoze zlozy( do komisji
olaz odwolanie, dotycz4ce rozsLrzygnigcia postgpowania, kt6re Ofe
bezpo6rednio do Kielownika Zarnawiq4cego - Dyr.ektor.a.

2. Oferent rno|e ztoLy( umotywowany protest do I(omisji Konkur-so
plzed r ozstt zy gnigciem konkulsu.

3.

4.

5.

6.

Do czasu rozstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zosta
Komisja Konkulsowarozpattwje protest w ci4gu 7 dni od daty jego
O wniesieniu i tozsttzygnigciu plotesLr,r Kornisja Konkursowa w
in{oln-ruje skladaj4cego plotest oraz pozostalych Ofelent6w iudzi
W ciEgu 7 dni od daty otlzymania zawiadomienia o rozsuzy
zloiy( clo kielownika zamawiaj4cego odwolanie clot". rozstlzygni
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7, Odwolanie wniesione po telminie nie podlega tozpatrzeniu.
B. Sroclki odwolawcze nie plzysluguj4 na:

a) u'yb6r tlybu postgpowania
b) niedokonanie wybolu Oferenta;
c) uniewaznienie postgpowania konkursowego"

XIV. Praw o udzielaj 4cego z,arn6wienie
Wojskowa Sp ecj alisty czna P r zy cho dnia Lekarska,, Speclek" Samo dz;i lrry Publiczny ZakLad Opieki

Zdrowohnejw Warczawie zaslrzega sobie prawo odwolania konkursr,r
albo plzesunigcia terminu sktadania o{ertbez podania pruyczyny.

XV. Postanowienia koficowe
1. Zarnawiaj4cy rozstrzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uplywu termin
2. Umowg w splawie zam6wienia z ofetentem, kt6lego oferta zostanie

zawrze w terminie nie kr'6tszym niz 7 dni od dnia plzekazania zawi

caloSci, uniewaznienia

skladania ofert.
ybrana zamawtaj4cy

domienia o wyborze oferty
w postgpowaniu zostanie

tadania ofert,

i nie p6ZniejniL przed uplywem terminu zwi4zania ofert4 chyba,
zlo2ona tylko 1 oferta - wtedy zantawiaj4cy moze zawtze1 umowg wlocznie po wyborze
oferty.

3. Termin zwi4zaria ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu telminu do

XVI. W sprawach nieulegulowanych w niniejszych Warunkach I(onku
pIZeplsy:

Oferl maj 4 zastosowanie

1) ustawy z dnta 15 kwietnia 20II r. o dzialalno1ctleczniczej,
2) ustawy z dnta 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej
publicznych,
3) Kodeksu cywilnego.

finansowanei ze Srodkow

T.atEcznit<r.
. Zal4cznik 1- Formularz olertyf druk OFERTA
. Zal4cznik 2 - IstotrLe postanowienia umowy - wz6t umowy

Podpisy Komisj i Konkursowej

1. Przewodnicz4cy Komisji ^ Zttzanna Domariska

2. Czlonek Kon'risji

3. Czlonek I(omisji

4. Czlonek Komisji

data 07:09.2020 r.

Danl<owska Irena

- l.idia Rokicka

- Marzena Karpowicz
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