Sprawa nr:

PL AONtKOl4l2020
SZCZEGOT,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT

(swKo)
na badania diagnostyczne: EEG i EMG

KONKURS OFERT zosLal ogloszony:
o na stronie internetowej zamawiaj4cego: www.spz<>zaon.pl
. na tablicy og|oszen
Postgpowanie prowadzone jest w jgzyku polskirn, z zachowaniem forrgry

Warszazua, 23.11,2020 r.

I.
1.

Tryb zam6wienia
Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach p r z ew idziany ch
o dzialalno1cileczniczej z dnia 15 kwietnia 2-0
oraz ustawy z dnia27 sierpnia2}}4r. o Swiir
ze Srodk6w pubLicznych (t.j. Dz. U.22020 r.
W sprawach nieuregulowanych w niniejsiry
SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskaz

2"

prze

f

p r z ep

isy Ustalvy

II" DEFINICIE
1) Przyimajqcy zarn1wienie/Oferent - podmiot wykonuj4cy dzialalnp6i lecznic zE zlodnie
z ustaw4 z dnia 15 kwietnia2}Ilr. o dziaLakro6ci leczniczejt.j.Dz".I,J. 22020 r, poz.295 ze zrn.)
2) UdzielajEcy zarn6wieniaf ZamawiajEcy - podmiot lec:zniczy spelni]aj4cy przeslankf okreSlone w
art. 3 ust. 1 ustawy z dtia29 stycznia2004t. - Prawo zarn6wiefpuplicznych (t.j.DE. ltl.22019 r"
poz.1843 z p62n. zrn.) - Wojskowa SpecjalistyczrnPrzychodnia Lekardka ,,Speclek" SIZOZ
w Warszawie"

3) Przedmiot

udzielenie zam6wienia nd Swiadczenia

zdrowotne

4) Formularz
5)
6)
7)
8)

TA'przygofowany ptzez

Zarnawiaj4
warunk6w.
Swiadczenia zdrowotne/ przedmiot zarn6wi
zaw ier anej z P r zy jrnuj4cym z am6wienie.
Umowy-wzory urn6w opracowane przezTJd
Polisa OC - umowa ubezpieczenia odpowie
udzielania Swiadczeri zdrowotnych albo
6w iadczefi z drowotnych.
Sl4lKO/\daterialy konkursowe - szczeg6l
oznaczotle: sprawa nr PL AON/KO/4/2020

III. Przedmiot zam6wienia
1. Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczenwymienionych
nforfn-rro-^oo| nn 1
CIAITI(-\
-l^ niniejszych
ofertowego- zal.m
1 do
-i-.i^i---'^l^
SWKO.
Kody Wsp6lnego Slownika Zam6wien:

str.

1

lw

druku formularza

3.

Nie dopuszcza sig zlo2enia ofert czgsciowych.

4. Zamawiaj4cy nie dopaszcza skladania ofert v,rariantowych.
5, Prowadzone postgpowanie konkursowe nie
6. Isto+-^ -^.^-,,-I-: -^^^-.-2 ^^t ^

6.1,

wymaga zabezpieczenia oferty w wadi[rm.

ig konholi
konholi pr
zept ow adzonej pr zez Udzielaj {c e go
przeptowadzonejprzezlJdzielaj

2niony do kontroli w zakresig objgtym niniejszym
adzenie dokumentacji medyqznej,
med ycz nej, zgodnie
zgo dnie
z obow i1zujAcymi przepisami prawa.
6.2 Oferent nie moze bez zgody Zamawiaj4cego przeniel( zobowi4irartwynikaj4cygh z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
prpnf r.
Jhor,viezlri
orrri azlri f)f
f)fprpnfr.
/ " (lh
T.L Oferent zobowi4zany jest do udzielania rSwiadc zen zgodnie z wytnogami okredlonymi
w niniejszych SWKO,
7.2 Ofereng kt6ry bgdzie realizowalSwiadsrenia bgdqce przedrniofem konkursu,
jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych oJkreslonych w
nych
przepisach.
7.3 W postgpowaniu konkursowym mogA bra( udzial Oferenci, k:t$rzy spelniaj4 r ymog
okre6lone w art. 26Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialal\o(;ciLeczniczej
(t.j.Dz.U.22020 r, poz.295 ze zrn).
IV. Okres obowiqzywania zam6wienia: od 01.01.2021r. do 31.1.2.2023 r.

V. Warunki przyst4pienia do konkursu stawiane oferent-om:
1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad rsig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wia<lczenie oraz posiadaji4 odpowiednie k{azalifikacie
i s4 zdolni do wykonania zam6wienia,
b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania
pr zepisy naktadaj4 obowi4zek posiadani
c) speiniaj4 wymogi okre6lone w art. 26 :ust
Ieczniczej (t.j. DzU . z 2020 t. poz" 295 ze
2
Na
p
otwierdz eni e sp elnienia p owy Lszy ch warunkriw zarnaw ilj qcy wymaga:
"
a) zlo|etia wypeLrionego i podpisanego druku formularza ofertowego/OFqRTA, zgodnie
zewzorem- zal.nr 1 do SWKO.
b) zloLeria wymaganych w formularztt ofe
3. Zamawiaj4cy dokona oceny speL:rienia waru
dokument6w i o6wiadczef.
4. Oferent, kt6ry nie speLri warunk6w uprawni
w ust. 1 zostanie wykluczony z postgpowerl:ri4 a jego oferta zostalrie odrzucona.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent spotz4dza ofertg zgodrie zwymogami okre6lonymi w nihiejszej SWKO.
2. Ofertg nale|y zLoLyCna drukach zal4czonych do niniejszej specizf{kacji (zal.nr 1
{o SWKO).
3' Oferent moze zloLy( tylko jedn4 ofertg. Ofertg sklada sig w formie pisemnej pod rygorem

4.
5.
6.

niewaznoSci.

nale|y sporz4dzi(w jgaykupolskim.
zprzygotowaniem i z:lotzenjernoferty.
umenty i :zal4czriki wymagane w ',Sl,czeg6lowych

7. Ofeftg podpisuje oferent lub osoba upowa
zlozonego w formie pisemneji dol4czonego
8. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych nani
osoba Przez niego upowazniona na podstawie pisemnego pehrQmocnictwa. P{prawki mog4
by6 dokonane jedynie poprzez przekre6lenie blgdnego zapisr1 i umieszczenib obok niego
czytelnego

zapisupoprawnego.

/

9"

Ofertg oraz wszystkie wymagane dokumenty naleLy zlo2y( w zamknigtej i opipanej kopercie,
opatrzonej danymi oferenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:

Dane oferenta:
Nazwa:.
adres:.
telefon, fax, e-mail;

...
KONKURS OFERT - sprawa nr I'L AON /KA/4/202
OFERTA na badania diagnostyczne EEG i EMG
nie otwiera1 przed dniem 02.72.2020 r., godzinall:3O (tertnin otzoarcia

1,0.

..

,.

Zaleca sig, aby strony oferty byly trwale ze sob4 zl4czc:ne np. wpigfe

ofe 1I t)

w skoroszyt i ulozone

w kolejno6ci ponumerowanych stron.
winien we wtasnym interesie, w taki spos6b przygotowa1przesylkg,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jejuszkodzeniu w czasie trqnsportu.
12. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w formie elektroniczrfej.
L3. Celem dokonania zmiart, b4d2 poprawek Oferent rnoie wycd,fa1 wcze5niej
iztoLyCj4 ponownie, pod warunkiem zachowaniawyz:,naczonego w SWKO termi
1L. Oferent

ofertg
skladania

ofert.
14. O6wiadczeria

i wyja6nienia przekazywane

za pomocE fax-u uv,ralLa sig za z
jezeli ich tre6i dotarla do adresata przed upLywem terminu i zosltala riezwlocz
na pi6mie pr zez pr zekazuj4cego.

w terminie,
potwierdzona

VII. Wymagane dokumenty:
1) Oferent zobowi1zany jest zlo2y( w wymag
forrnularza OFERTA w formie oryginalu,z,go
1.1 dokumenty:

a) koria aktualnego odpisu z wla6ciwego

nej

przepisy wymagajE wpisu do rejestru sEdowego.lub CEIDC],
wykonujEcyc.h dzialalnLo$f lecznicz4, o $t6rym mowa
w art.100 i 106 ust. L ustawy o dzialalnoSciLeczniazej,
c) kopia polisy ubezpieczeniowej,
d) nadanie numeru NIP, REGON,
e) ewentualne pelnomocnictwo do repreze
zam6wienia albo reprezentowania Ofere
o udzielenie zam6wienia - (w formie ory
Wszystkie dokumenty mozna skladai w oryginal
,,za zgodt:rol1 z oryginalerrl' przez Oferenta lub o

b) kopia wpisu do rejestru podmiot6w

VIII. Termin skladania ofert
1. Ofertg w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisarni, juk W rcszdziale powj,Zei nalezy
zLoLy( do dnia 2 grudnia 2020 roku do god2.10.00 w sek.retariacie V/djskowej Specjali$tycztej
w Warszawie, al. gen. A. Chrrr6[iela "Montera'|1,03
w godz.7.30 - 15.00 (wylacznie w dni powszed
2. Na wniosek Oferent ofizyrna pisemne potwi enie zlolenia ofeltfi wraz z numer$m, jakim
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" SPZOZ

z.ostala
oferta.
zo
stala oznakowana of
erta,
3. Celem dokonania zmlanb4dlpoprawek, Oferent moze wycofa( wczeSniej

pfertg izlo2y(
zlolon4pfertg

io po
r^,r,2€^^-A<
cl|fi/r-\
r^-.-^i--j4
-^^t^
ponownie,
-^ modyfikacji
pod
warunkiem zachowania
-^-^-^'-;^
^^'1 -^'^-"-1.:^^
wyznaczqnego w SWKO
terminu
-^J-,fi1.-^;;

skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nast4pi na posiedzeniu
w siedzibie Zamawiaj4cego pok" 117 przy A1. Gen. A"
2020 roku o god2.10.30.
X. Przebieg konkursu, wyb6r oferenta
1.

2.

3.

i ogloszenie o wyniku konku4su ofert

W celu przeprowadzeniakonkursu ofert Udirielaj4cy zam6wienia powoluje komisji konkursow4
w skladzie co najmniej3 czlonk6w iwyznacz:,a
ada
sig z czgicijawnej i niejawnej.
Komisja konkursowa dokona wyboru najkorz
dokumentacjg oraz informacje zawartew for
brutto za badanie udzielania Swiadczefi zd
? a--+---,-^i^^
1.^^1...-^
- ^,^1 -,,,,- ^*: ^:^ konkursowa
^C^-L L
Rozstrzygaj4c
konkurs
ofert
Komisja
poqe;mule Kore;rno nastgpul4ce czynnoscl:
a) stwierdza prawidlowo66
prawidlowofl( ogloszenia
ogloszenia kon.kursu orazlicz ,g
,9 otr:15l6nanych
otr:lVtrnanvch ofert,
ofert, I
b) stwierdzawaLnol1 ofert pod wzglgdem zabezpieczeria,
c) otwiera koperty z ofertami,
d) przyjrnuje do protokolu wyjadnienia zgleszane przez oferent6vrl,
e) odczytuje ceny ofertowe,
arunki konkursu
0
ceniu;
g)
kursu i nie podle
h)
stawie o Swiadcz
tne.i
1

i)
i)

k)

ru rqr

rDv vv ru Ll vL L L|= Dr \rLrl\tJ

w p uu tLaLLly cLL,

w przypadku, gdy oferent nie przedstawilwszystkich wymaganych dokumenlow lub gdy
vrqAUw w w y LLrdrLUrryrrr rerrrurue poq Iygolem oo.Izucerua oterty;
oglasza oferentom, kt6re z ofert speLriaj4 warunki konkursu, a ict6re zostaly odrzucone,

wybiera najkorzystniejsz4 ofertg albo nie przyjrnuje Ladnej z ctfQtt,
m) w czasie przeprowadzania konkursu przyjrnuje irozpatruje jedynie umotyw
skargi
i protesty oferent6w.
4. Komisja konkursowa dziaLa na posiedzeniach zamknigtychbez udhiaht o
z wyj4tkiem
czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).
5. Komisja moze nieprzyj4( ofert, kt6rych cena przewyLsza kwotg przQznaczona na
wanie
zamowlenla.
6. Zamawiaj1cy udzieli zam6wienia Oferentowi, kt6rego ofert
z am6wien ia, a takie z o s tanie Llznana za najkor zystniej s z
4.
7. Zarnawiaj4cy powiadomi o wyniku konkursu podaj4c nazwg (f
i nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zarnieszkania i adres Swildczeniodawcy,{ kt6ry zostal
wybrany.
r)

XI. Kryteria oceny ofert
1.. Ceng naleZy tozumieCjako calkowlty kosz
nalezno6ci. Zaproponowane w ofercie ce
okres r ealizagi Swiadczen.
2. Jedynym kryterium oceny zloLonych ofert
3. zamawiaj4cy zastrzega mozliwo6( przeprowadzenia negocjacji w
9 tych samych stawkach. W takim wypadku decyduj4ce
dofychczas owe do6wiadcz enie of erenta or az kw ahf ikacje p ers orielu.

str.4

XII. Wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z Ofrerpntami i spos6$
rrrg w allld.
POrOZumlewanta.

L. Oferent
)ferent rnole zwraca( sig do rJdzielaj4cego Zam6wienie o w'FjA6nienia
w'FjA6nienia dotycz[ce
dotyczfice wszelkich
r,r

w4tpliwo6ci zwi4zanych z SWKO, sposobernprzygotowania oferty, kieruj4c lwoje
znntrtsnia
l-:
L^-.-^:-^ ^,-- ^1 -a- ) zapytanie na
na ni6mia
pi6mie nqinA4ninl
najp62niej rrr
---^t
w +ngmi.ni^
termirnie 3
-.-L^)
roboczychprhedterminem
s(ladania ofert,
" dni '^L^2. Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami jest: Lidia Roldcka, tel. 22 6Tg 92 35.

XIII. lstotne
Alll.
Istotne warunl{
warunki umowy
umowv
Szczeg6Ly dotyczEcerealizacjizam6wieniazawarte

sE

we wzorzeunlowy, kt6ry standwi zalEcznik

2 do SWKO.

IX. Prawo oferent6w

7.

awarcia um.owy o udzie
zdrowotnej
nia oferent moze zloLy(
anJr protest
gnigcia ppostgpowania
zy
zygngcia
o stgp owania
bezpoSrednio do Kierownika Zarnawiaj4cego - Dyrektora.
2. Oferent moze zLoLy( umotywowany protest clo Komisji Konkursow ej, jednak2e nie!6zniei niZ
pr ze d r o zstr zy gnigciem konkursu.
3' Do czasu rczstrzygnigcia protestu postgpowa e konkursowe zosta4ie zawieszorte.
4" Komisja Konkursowarozpatruje protest w cia;gu 7 dni od daty jego etrzyrnania.
5. O wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu Komi
inf ormuj e skla daj 4c e go prote st or az p o zo staL.y c
6. W ci4gu 7 dni od daty otrzyrnania zawiado
zLo 2y t do kierownika zarnaw iaj 4ce go o dwolani
7, OdwoLanie wniesione po terminie nie podlega r
8. Srodki odwolawcze nie przysluguj4 na:
a) wyb6r trybu postgpowania
b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c) uniewaznienie postgpowania konkursowego.

XIV. Praw o udzielaj

ego zam6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek SPZOZ w Warspawie zastrzega sobie prawo
odwoiania konkursu w calo6ci, uniewaznienia albo przesunigcia ternrilru skladania of{rtbez
qc

podania przyczyny.
XV. Postanowienia koricowe
1'.
r' Zamawiaj4cy
z-dLLLawrd)4cy rozsLrzygme
tozstrzygnie KonKuIS
konkurs w c14gu
ci4gu C
5 clnl
dni oO
od Up{ywu
uplywu telnunU
terminu Sktadarua
skladania ofe{t.
2. Umowg w sprawie zarn6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zarnaluiai4cy
zawtze w terminie nie kr6tszymni2T dni od dnia przekazania
orze oftefty
iniep61ruejniz przed uplywem terminu zwi4zania ofert4 chy
zostanie
zloLona tylko 1 oferta - wtedy zarnawiaj4cy rnoLe zawrzecurno
yborze
oferty.
3' Termin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni od dnia uptywu terminu do $kladania ofert.

Zal4czniki:
. Zal4cznik 1- Formularz ofeftyf druk OFIIRTA
. Zal4cznik 2 - Istotne postanowienia umc,wy - wz6r umowy na lbadania diagnostyczne
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Podpisy Komisji Konkursowei

1,. Przewodniczqcy Komisji

-

Zuzalta Domariska

2.

Sekretarz

3.

Czlonek

Komisii

-

MarzenaKarpowicz

4.

Czlonek

Komisii

-

Lidia Rokicka

Komisji

data 23 listopada 2020 r.
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-

Agnieszka Sikorska

