SZCZEGOT,OWE WARUNKI KONKUR.SU OFERT

(swKo)
na:

na lwiadczenia zdrowotne wykonywane pr zez Tekar zy w zakresie:
r stomatologii
o Podstawowej Opieki Zdrowotnej

KONKURS OFERT zostal ogloszonlr:
. na stronie internetowej zarnawiaj4cego: www,spzozaon.pJ,
o na tablicy ogJoszert,
Postgpowanie prowadzone jest w jgzyku polskim, z zachowaniern fo.r4\y

:tc7
f

Ji,11l

WnrsznTua, 03.11.2020 r.

I.

Tryb zarn6wienia
1. Konkurs ofertprowadzony jestna zasadachprzewidzianychptzeTprzepisy U$tawy
o dzialalno1ct leczticzej z dnia 15 kwiertnia 2011" r. (t. j.Dz.U. z 2020 r. poz.29Q ze zrn.)
na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dnia15,04.2011t. o dziaLilnoSci leczniczlj (t. j.D
z 2020 r. poz. 295 ze zrn.) w zwi4zku z art.140, afi. 141, art, '1,46 ust. 1, art.147 , {rt.1,48 ust. 1,
art,L49, art.150, art. L51ust.1,2i4-6,art.1,52, art.153iart. Lli4ust. L i2 ustar,,Vy zdnia2T

2,

sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanlzch ze Srodk6r,rf pubLicznyclt.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg6lowyr:tl warunkach koirkursu ofert SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt 1, powyLqj.

II. DEFINICJE
1) Przyjmuj1cy zarn6wienie/Oferent - podmiot wykonuj4cy dziala.lnpl(leczniczE
zrstaw4z dnia 15 kwietnia2ll1, r. o dzialalno6ci leczniczej (t. j.L)z;U. 22020 r.

295

ze zrn.).

2) Udzielajqcy

zam6wieniafZamawiajEcy - podmiot leczniczy spehaipj4cy pr
okreSlone
w art.3 ust. l ustawy z dnia29 styczria2C)}4r. - Prawo zam6wreh publicznych (t. .Dz.U.z
2019 r.
po2.1843 zp62n. zm.) - Wojskowa SpecjalistycznaPnzyghodnia Le
ka
Publiczny
Samodzielny
Zaklad
Opieki
Zdrowotnej
w
Warszawie.
,,Speclek"
3) Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie uslug zdrowotnych prz=z lekarzy, kt6rzy nabyli
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.
4\ Formularz ofertowy - rozumie sig przez to druk
Zamawiaj4cego, a wypehriony przez oferenta, s
warunk6w.
5) Swiadczen ia zdrow otne / przedmiot zam6wien
zawier anej z P r zyjrnuj4cym z am6wienie.
6)

IJmowa-wz6r urnowy opracowany przez Ud

m2.
/) Polisa OC - umowavbezpieczenia odpowiedzi
udzielania 1wiadczert zdrowotnych albo niezgo
6w iadczei z dr ow o tnych.
8) SWKO/\4aterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu pfert - postgpovf'anie
oznaczone: sprawa rrr PL AON/KO/3/2020.
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III. Przedmiot zamowrenra

1.

Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczei.tzdrowotnych
stomatoloeicznvch.
Kody Wsp6lnego Slownika Zarn6wieft:
85121000-3 uslugi medyczne
85121100-4 og6lne uslugi medyczne
85140000-2 r62ne uslugi w dziedzirie zdrowia

wynikaj4cych z ofefty oraz faktycznych ilo6ci udzielonych Swiadczeir.
3. Nie dopluszcza sig zlo2enia ofert czg6ciowych tj. na mniejsz4 i1o5,- godzin Pracy
niZ okre6lona w tabe [i zamieszczonei w f orrn'ular zu ofertowym.
4. Zarnawiaj4cy
skladania ofert wariantowych.
-- ---t-.-J nie
---r
--- dopuszcza
'*--*-'"" J'
5. Prowadzone postgpowanie konkursowe nie wymaga zabezpieczenip qferty
6" Istotne warunki zamdwienia
6.1 Oferent zobowi4zany jest poddai sig kontroli przeprowadzonej przezlJdziela
Zarn6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli w zakresie ohjgb/m niniejsz
zam6wieni em i zagw aranfuj e prowadzenier dokument rcji me dyc znej, z go dnie
z ob ow i4zujAcymi przepis ami prawa.
6.2 Oferent nie moze bez zgody Zarnawiaj4cego
umowy na osoby trzecie.
7. Obowiazki Oferenta:
7.1 Oferent zobowi4zany jest do tdzielania Swia
w niniejszych SWKO.
7 .2 O f er ent, kt6ry b g dzie r e alizow al 6wia dcz enia
do posiadania odpowiednich kwalifikacji rza
7.3W postgpowaniu konkursowym mog4 brai u
w art. 26Ustawy z dnia 15 kwietnia2}ll r. o
ze zm.).
IV. Okres ob owiqzyw ania zarn6wienia:
- stomatolog: od daty podpisania umowy do 31.1
- Podstawowa Opieka Zdrowotna: od daty podp
V. Warunkiprzyst4pienia do konkursu stawian
'1,. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig
a) posiadajE niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie
zdolni do wykonania zarn6wienia,
b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania prz
nakladaj4 obowi4zek posiadania takich upra
c) spelniaj4 wymogi okre6lone w art. 26 ustawy
(t.j. DzU. z 2020 r. poz.295 ze zm,).
' tenla
2.
z.
ienia powyzszyclr
powy2szych
a)
i podpisanego druku forrns.Iarza of{rtowego/OFE4TA, zgodnie
SWKO,
b) zloLenia wymaganych w formularzu ofertow
3. Zarnawiaj4cy dokona oceny spelnienia wa
dokument6w i o6wiadczeri.
4. Oferent, kt6ry nie spehri warunk6w uprawn
w ust.1 zostanie wykluczony z postgpowani

PONADTO:
1. Warunkiem udzialu w konkursie ofert jest zlohenie oferty w wyznaczoflym terminie i wedlug
zasad okre6lonych w niniejszych SWKO.
2. Oferent zobowi4zany bgdzie na biez4co wprowadza( i reiestrowai danQ statystyczne
i medyczne zrealizowanych fwiadczeh zdrowokrych do pfogramu in{ormatycznego
ob

ow i4zuj4c e go dl a U dzie I aj 4c e go Zarn6wienie.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent spotzEdza ofertg zgodnie zwyfircga
2. Ofertg naleLy zloLy( na drukach zal4czonyc
3. Oferent rnoLe zloLy( tylko jedn4 ofertg. Of
mewaznoSci.
4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty naleLy sporz4dzi(w"igVyku polskim.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniern i zlQLeniern oferty.
6. Oferta powinna zawiera1 wszelkie dokumenty i zal4czriki wymagane w
r / "Nzczeg6lowych
"
warunkach konkursu ofert".
T.Ofertg podpisuje oferent lub osoba upowazniona na podstauri]e oryginalu pelLromocnictwa
zlozonego w formj.e pisemneji dol4czonego do oferty.
8. Strony oferty oraz miejsca, \M kt6rych naniesione zostaly poptrawki, podp
oferent lub
osoba przez niego upowazniona na podstawie pisemnego pelnpmocnictwa.
wki mog4
byi dokonane jedynie poprzez przekr:e6lenie blgdnego zapiuJ i
obok niego
czytelne go zapisu poprawne go.
9. Ofertg orazwszystkie wymagane dokumenty naleLy zloLy( w zflmknigtej i opi$anej kopercie,
op atrzonej danymi of erenta i opis anej nastgpuj 4cymi danymi :

70. Zaleca sig, aby strony oferty

byly trwale

ze: sob4 zl4czone

w kolejno6ci ponumerowanych stron.
11. Oferent winien we wlasnym interesie, w terki s
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej us
12. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty
13. Celem dokonania zrnian,b4d1poprawek Ofer
i zloLy(j4 ponownie, pod warunkiem zachow

np. wpigtp w skoroszyt i frlo2one

ofert.

L4.

ywane zapornoc1faksu uwaly'sig za zlolone 'i,v terminie,
r ze d u plywem terminu i z ostalir niezwlo czrie
I otwierdz ona

VII. Wymagane dokumenty:

1)

Oferent zobowi4zany jest zloLy( w wyma{janym terminie:
1.1 wypelniony i podpisany druk formularza OFERTA w formie
ze wzorem - zal. nr L do SWKO,
1.2 dokumenty:

str.
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u, zgolnie

kopia aktualnego odpisu z wla6ciwego rej
przepisy wymagajq wpisu do rejestru sEdow
b) kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonu
w art.L00 i 106 ust. 1. ustawy o dzialalrro6ci le
c) kopie dokument6w potwie r dzaj Ece kwalifik
wymienionych w OFERCIE - (prawo wykon;rwania zawodu, za(;wiadczefia, dyplomy,
certyfikaty, specjalizacje, kursy, inne),
a)

d) kopia nadania numeru NIP, REGON,
e)

0
ezentowania Oferenta w postgpowani
nia -(w formie
tormie c,ryginalu
oryginalu lub kopii po6r
po6r
mozna skladai w oryginale. Kopie dok

e)

VIII. Termin skladania ofert
1. Ofertg w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w rozdziale p
zej nale2y
-S
zloLy1 do dnia 161istopada2020 roku do god2.10.00 w sekretariacie Wojskowej
alistycznej
Przychodni Lekarskiej ,Speclek" SamodzieXny Publiczny Zaklad Opieki Zdto.
w warszawie (pok. 106) 00-910 warszawa, Al. Gen. A. Chrusciela "\rlontera" 103
lek pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00).
2. Na wniosek Oferent oftzyma pisemne potwierdzenie zloLenia oferty wraz znumere[n, jakim
zostala oznakowana oferta.

3.Cetemaorc',"*u"liiX'rl'fuoupoprawek,of

ere
j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem z

skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nast4pi na posie dzenitt Komisji Konkursowejl kt6re odbgdzi{ sig
w siedzibie Zarnawiaj4cego pok. 117 przy Al. Gen, A. Chru6ciela "Modtera" lrOiw dnliu
L6 listopada 2020 r. o godz. 10.30.
X,Przebieg konkursu ,wyb6r oferenta i ogloszenie o wyniku k,onkulsu ofert
1..

w celu ptzeprowadzenia konkursu ofert udzielaj4cy zarn6wienia pQwoluje k

konkursow4
w skladzie co najmniej 3 czlonk6w iwyznacza spo6r6d nich przewo{nicz4cego.
kurs sklada
sig z czg(cijawneji niejawnej.
2' Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty y7 c,pprciu o zhoLon4
dokumentacig oraz inlormacje zawarte w formularzu ofertowym bidr4c pod uwagg CENA
brutto - waga L00o/o - cena za punkt udzietranych dwiadczeri.
J Rozstrzygaj4c konkurs ofert Komisja konkur:sowa podejmuje kolejnLo nastgpuj4ce cz
a) stwierdza prawidlowo6i ogloszenia konkurslr orazliczbg otrz,yryanych ofert,
b) stwierdza waLno6( ofert pod wzglgdem zabezpieczetia,
c) otwiera koperty z ofertami,
d) przyjrnuje do protokolu wyja6nienia z glaszane ?r zez of erent6w;
e) odczytuje ceny ofertowe,
0 ustala, stwierdza,kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie podle gajE od
g) ustala, kt6re z ofert spelrriaj4 warunki konkursu i nie podle gajq $drzuceniu;
h) odtztca oferty l:razasadach okre6lonych w art.'.149 ustawy z dniV27 sietpnia

gdv

oferta zawiera braki formalne Komisja konkursowa wzywa oferenta do uEunigcia rych
hTak6r,rr ur
forminia pod
.-,-^-^ ^ odrzucenia
brak6w
w rlrr\rTrrlaTnn\rm
wyzrLa<:.zonym terminie
-^.1 rygorem
^A--,. ^^^: ^ ^n^)+."
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j) oglaszaoferentom, kt6re zofert spehniaj4 warunki konkursu, a kt6re zostaLy o{.rzucone,
k) przyjmuje do protokolu wyja6nienia i o6wiadczenia zgloszone irzez oferent6r,t,
I) wybiera najkorzystniejsz4 ofertg albo nie p
m) w czasie przeprowadzania konkursu prz
i protesty oferenl.6w.
4. Komisja konkursowa dziaLa na posiedzeniach
czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).
5. Komisja moze nie przyj4C ofert kt6rych cena przewyLsza kwotg przpznaczon4 na st'flnansowanie
zam6wienia.
6. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Oferentowi, kt6rego oferta od]powiadai
warunkom
z am6wieni a, a takie z o stanie luzrtarta za najkor zystniej s z
4.
7" Zarnawiaj4cy powiad mi o wyniku konkursu podaj4c nazwe (firm{) oraz numer oferty albo irnig
i nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Sw{adczeniodawcyf, kt6ry zostal
wybrany.
8. Powiadomienie nast4pi poprzez zamteszczenie wyniku konkursu:nq
zarnawiaj4cego otaz na wlasnej stronie interrnetowej.
XI. Kryteria oceny ofert

1.

calkowity koszt, kt6ry zawiera kall1ulacjg wszystkich element6w
e w ofercie ceny jednostkowe bru{to pozostaj4 st$te przez caly

2. Jedynym

3.

kryterium oceny zlo2onychofert
Zamawiaj4cy zastrzega mozliwo(;( pr:zepr
o V.h samych stawkach. W takim
dotychczasowe do6wiadczenie oferenta or

XII. Wskazanie os6b upowa2nionych do poroztr
porozumiewania.
l, Oferent rnoze zwraca( sig do Udzielaj4cego Zarn6wienie o w'yjfsnienia dotycz$ce wszelkich
w4tpliwosci zwi4zanych z sWKo, sposobem przygotowania oferty, kieruj4c s.(voje
zapytanie na pi6mie najp62niej w terminie 3 dni roboczychprzBd terminem skfadania ofert.
2, Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami jest Lidia llokicka, tel.22 6rc 5035

XIII. Istotne warunki umowy
Szczeg6ly dotycz4ce reahzagi zam6wienia
nr 2 do SWKO.

zawa

ry stano{vi zal4cznik

XIII. Prawo oferent6w
W toku postgpowania w spawie zawarcia umo
do czasu zakoi'rczenia postgpowania oferent
oraz odwolanie, dotycz4ce rozstrzygrigcia po
bezpoSrednio do Kierownika Zamawiaj4cego
2, Oferent moze zloLy(umotywowr"y ;;;;f;.
pr zed r ozstr zy gnigcie m konkursu.
3. Do czasu tozstrzygnigcia protestu postgpowani
4. Komisja Konkursowarozpafruje protest w ci4
5. O wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu K.omi
inf ormuj e skladaj 4ce go protest or az p o zo staly c
6. W ci4gu 7 dni od daty ofizyrnania zawiado
zLo 2y ( do kierownika zarnaw iaj 4c e go odwolanie dot. r o zstr zy gnig,ciE,
7. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Srodki odwolawcze nie przysluguj4 na:
a) wyb6r trybu postgpowania
1.

str"
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pieki zdrfowotrej
wowan;,iprotest
lada

b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c) uniewa2nienie postgpowania konkursowego.

XIV. Prawo udzielaj 4cego zam6wienie
dzi$lny Publiczny.
tad Opieki
rsu w calo6ci, unie, aznleflra

XV. Postanowienia koftcowe
7. Zamawiaj4cy rozstrzygrtte konkurs w ci
2. Umowg w sprawie zam6wieniaz of.ere
zawtze w terminie nie kr6tszyrnniL7
iniep62rrtejri2 przed uplywem ter
zto|ona tylko 1 oferta - wtedy zarnawi
oferty.
3. Termin zwi4zaria ofert4 wynosi 30 dni

borze oferty
iu zostanie
wyborze

XVI. W

sprawach nieuregulowanych w ni
przepisy:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 20Il r. o dzi
2) ustawy z dnia27 sierpnia2004 r. o Swia
publicznych,
3) Kodeksu cywilnego.

ZalEcznlkiz
o Zal4cznik 1- Formularz ofefty/ druk OFERTA
. ZaL4cznik 2 - Istotre postanowienia umowy - wz6r umowy
Podpisy Komisji Konkursowej

1.

Przewodnicz4cy Komisji

-

Zuzanna Domariska

2.

Czlonek Komisji

-

Sikorska Agnieszka

3.

Czlonek Komisji

-

Lidia Rokicka

4.

Czlonek Komisji

data 03.L1.202Or.
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-

Marzena Karpowicz

Srodk6w

