SZCZEGOI,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT

(swKo)
na:

na Swiadczenia zdrowolne wykonywane przezlekarzy w zakresie:
. qlqlqetqlqgu

KONKURS OFERT zostal qgloszony:
. na stronie internetowej zamawiaj4cego: www,spzozaon.pl
o na tablicy ogloszen
Postgpowanie prowadzone jest w jgzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

Warszaua, 30.11.2020 r.

I.

Tryb zarn6wienia

1'. Konkurs ofertprowadzonyjestnazasadach przewidzianychprzezprzepisy Ustawy
odzialalnoScileczniczejzdnialSkwietnia20ll.r. (t.j.Dz.tJ.z2020t.poz.295zezn.)
na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dnia15.04.201-J r. o dzialalno(;cileczniczei (t. j Dz.IJ.
z2020r.poz.295zezrn,)wzwi4zkuzart.1.40,art.141,art.1,46ust. 1, art.147,art.'1.48ust.1,
art.149, art. 150, art. 151ust.1,2i4-6,art.152, art.153 iart.154ust.1i 2 ustawy zc1nia27

2,

sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych"szczeg6lowych warunkach konkursu ofert SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt l powyzej.

II. DEFINICIE
Przyjmuj1cy zarn6wienie/Oferent - podmiot wykonuj1cy dziaLalno66 lecznic z4 zgodnit:
ztstaw4z dnia 15 kwietnia21llr. o dzialalno6ci leczniczej (t. j.Dz.TJ" 22020r. poz.295

1)

ze zrn,\"

2) Udzielaj4cy zarn6wienia/Zarnawiaj4cy - podmiot leczniczy spehriaj4cy przeslanki okre6lone
w art.3 ust.

3)
4)

1 ustawy z dnia29 stycznia2004r. - Prawo zam6wief,publicznych (t.j. Dz.IJ.
22019 t.poz.1,843 zp62n. zn.) - Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek"
Samodzielny Puhliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie uslug zdrowotnych przez lekarzy, kt6rzy nabyli
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.
Formularz ofertowy - rozumie sigprzez to druk,,OFERTA" ptzygotowany przez
Zarnawiaj4cego, a wypehriony ptzez oferenta, stanowi4cy zal1czniknr L do niniejszych

warunk6w.

5) Swiadczenia

zdrowotne/przedmiot zarn6wienia - Swiadczenia bgd4ce przedmiotem umowy
zy jmtj4cym z am6wienie.
IJmowa-wz6r umowy opracowany przez Udzielaj4cego zarn6wienia, stanowi4cy zal4cznik
zaw ier anej z

6)

Pr

m2.

7)

Polisa OC - umowa ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej zaszkody bgd4ce nastgpstwem
udzielania lwiadczefzdrowotnych albo niezgodnego zprawemzaniechaniaudzielania
Swiadczefi zdrowotnych.
8) SWKO/IVIaterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofelt - postgpowanie
oznaczone: sprawa nr Pl, AON/KO/5/2020.
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III. Przedmiot zam6wienia

1,

Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczefizdrowotnych w zakresie Swiadczerfr
stornatologiczn)zch.
Kody Wsp6lnego Slownil<a Zam6wiert
85121000-3 uslugi medyczne
85721100-4 og6lne uslugi medyczne
85140000-2 r62ne uslugi w dziedzirie zdrowi

2.Informacje og6lne
Rozliczenie zPruyjrnuj4cym zam6wienie nastgpowa(bgdzie wedlug cen jednostkowych
wynikaj4cych z oferty or az fakty czny ch ilo6ci udzielonych Swiadczefl .
3. Nie doptszcza sig zloLenia ofert czgsciowych tj. na mniejsz4 1lo6( godzin pracy tygodniowo
niz okre6lona w tabeli zanrieszczonej w fotrrrularnt ofertowym.
4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
5" Prowadzone postgpowanie konkursowe nie wymaga zabezpieczenia oferty w wadium.
6. Istotne warunki zam6wienia
6.L Oferent zobowi4zany jest podda6 sig kontroli przeprowadzonej przez Udzielaj4cego
Zam6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli w zakresie objgtym niniejszym
zam6wieniem i za gwarantuj e prowadz enie dokumentacji medyc znej, zgo dnie
z ob owi4zuj4cymi przepisami prawa.
5.2 Oferent nie moze bez zgody Zarnawiaj1cego przenie66 zobowi4zafwynikaj4cych zniniejszej
umowy na osoby trzecie.
7. Obowi4zki Oferenta:
7'L Oferent zobowi4zany jest do udzielania Swiadc zen zgodnie z wyrnogami okreslonymi
w niniejszych SWKO.
7,2 Ofercnt, kt6ry bgdzie realizowal Swiadczenia bgd4ce przedmiotem konkur su, zobowi4zany jest
do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych okre6lonych w odr.gbnych przepisach.
7.3 W postgpowaniu konkursowym mogA bta(udzial Oferenci, kt6rzy spehriaj4 wymogi okreslone
w art. 26Ustawy z dnia 15 kwietnia2}11r. o dzialalno6ci leczniczej (t.j.Dz.IJ. 22020 t. p<>2.295
ze zrr..).

IV. Okres obowi4zywania zam6wienia: od dnia po.dpisania urnowy do 31,12,2021r.
V. Warunki przystEpienia do konkursu stawiane oferentom:
L. O udzielenie zarn6wienia mogE ubiegad sig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie oraz posiadaj4 odpowiednie kwalifikacje i s4
zdolni do wykonania zarn6wienia,
b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy lub czynrro1ci, je2eIi przepisy
naktadaj4 obowi4zek posiadania takich uprawnieri.,
c) spehriaj4 wymogi okreSlone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia20ll r. o dziaLalnoici leczntczej
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm),
2. Na potwierdzenie spelnienia powyLszych warunk6w zamawiaj4cy wymaga:
a) zkoLetia wypeh:rionego i podpisanego druku forrntlarza ofertowego/OFERTA, zgodnie ze
wzorem - zal.nr 1 do SWKO,
b) zlo|eniawymaganych w formularzu ofertowym dokument6w.
3. Zamawiaj4cy dokona oceny spelnienia warunk6w na podstawie zLo2onych w konkursre
dokument6w i o6wiadczeri.
4. Oferent kt6ry nie speLri warunk6w uprawniaj4cych do udzia|y w postgpowaniu okreslonych
w ust.l" zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

PONADTO:
1. Warunkiem udziaht w konkursie ofert jest zl
zasad okre6lonych w niniejszych SWKO.
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2. Oferent zobowi4zany bgdzie na biez4co wprowadza( i rejestrowai dane statystyczne
i medyczne zrealizowanych Swiadczeri zdrowotnych do programu informatycznego
obowi4zuj4cegodlaUdzielaj4cegoZam6wienie.

VI. Opis sposobu przygatowania oferty
1. Oferent spotz4dza ofertg zgodnie zwymogami okre6lonymi w niniejszej SWKO.
2. Ofeftgnale|y zLoLy( na drukach zal4czonych do niniejszej specyfikacji (zaL. nr 1 do SWKO).
3. Oferent moze zloLy( tylko jedn4 ofertg. Ofertg sklada sig w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci.
4. ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nale|y sporz4dzi(w jgzykupolskim.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlozeniemoferty.

6. Oferta powinna zawiera( wszelkie dokumenty i zal4czriki wymagane w "szczeg6lowych
warunkach konkursu ofert".
T.Ofertg podpisuje oferent lub osoba upowazniona na podstawie oryginalu peheomocnictwa
zloionego w formie pisemneji dol4czonego do oferty.
8. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zostaLy poprawki, podpisuje oferent lub
osoba przez niego upowazniona na podstawie pisemnego pehromocnictwa. Poprawki mog4
byi dokonane jedy'nie poprzez przekre6lenie blgdnego zapisrt i tmteszczenie obok niego
czytelne go zapisu poprawne go.
9"

Ofertg orazwszystkie wymagane dokumenty nale|y zLoLyC w zamknigtej i opisanej kopercie,
opatrzonej danymi oferenta i opisanej nastgpuj4cymi danyrni:

Dane oferenta:
Nazwa:.
adres:.

telefon/fax: ......
KONKURS OFERT - sprawa nr PL AON/KO/S/2020
OFERTA na lwiadczenia stomatologiczne
nie otwiera( przed dniem 1,4.12.2020 r., godzinal"0:30 (termin otuarcia ofert)

10. ZaIeca sig, aby strony oferty byly trwale ze sob4 zl4czone np. wpigte w skoroszyt i utozone
w kolejnoSci ponumerowanych stron.
11" oferent winien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesyLkg,
aby w maksymalnym stopniu zap obiec jej uszko dzeniu w czasie transportu.
12. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w formie elektronicznej.
13. Celem dokonania zmiant,b4dt poprawek Oferent moze wycofai wcze6niej zloilon4ofertg
i ztoLy(j4 ponownie, pod warunkiem zachowaniawyznaczonego w SWKO terminu skladania
ofert.
14" O6wiadczenia i wyja6nieniaprzekazywane zapornoc4fax-uuwa2a sig za zlozone w terrrrinie,
jeZel.i ich tre6i dotarla do adresataprzed uplywem terrninu i zostalaniezwhocznie potwierdzona
na pi6rnie przez przekazuj4cego.

VII. Wymagane dokumenty:

1)

Oferent zobowi4zany jest zloLyC w wymaganym terminie:
L.1 wypetniony i podpisany druk formularza OFERTA w formie oryginalu, zgodnie
ze wzorern - zal, nr 1 dlo SWKO,
1.2 dokumentlr:
a) kopia aktualnego odpisu z wlalciwego rejestru s4dowego lub CEIDG, jeLeli odrgbne
przepisy wymagajE wpisu do rejestru sqd
b) kopia wpisu do rejestru podmiot6w wyk
w art.100 i 106 ust. 1, ustawv o dzialalno6c
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c)
d)
e)

f)

kopie dokument6w potwierdzajqce kwalifikacje do wykon;rwania dzialalnoSci leczniczej
wymienionych w OFERCIE - (prawo wykonywania zawodu, zaSwiadczenia, dyplomy,
certyfikaty, sp ecjalizacj e, kursy, inne),
kopia nadania numeru NIP, REGON,
kopia polisy ubezpieczeniowej,
ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu izawarclu umowy
o udzielenie zam6wienia -(w formie oryginalu lub kopii po6wiadczonej notarialrrie)
Wszystkie dokumenty mozna skladai w oryginale. Kopie dokument6w musz4by(
podpisane ,,za zgodno6( z oryginahem" przez Oferenta lub osoby upowaznione.

VIII" Termin skladania ofert
1. Ofertg w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w rozdziale powylej naIe2y
zLoLyf do dnia 1.4 g'rudl;ria 2020 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Wojskowej Specjalistycznei
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie (pok. 106) 00-910 Warszawa, A1. Gen. A. Chru6ciela "Montera" 1.03 (poniedz:iaiek pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00).
2. Na wniosek Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie zlohenia oferty wtaz z numerem, jakim
oznakowana of erta.
3. Celem dokonania zmtanb4d1 poprawek, Oferent moze wycofa6 wcze6niej zho|on4 ofertg i zloLy(
j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyzrLaczonego w SWKO terminu
skladania ofert.
zo stala

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nast4pi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, kt6re odbgdzie sig
w siedzibie Zarnawiaj4cego pok. 117 przy A1. Gen. A. Chru6ciela "Montera" L03 w dniu 14 grudnia
202O r. o 9od2.10.30.
X. Przebieg konkursu

,wyb6r oferenta i ogloszenie o wyniku konkursu ofert

1" W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielaj4cy zam6wienia powoluje komisjg konkursow4
w skladzie co najmniej3 czlonk6w iwyznacza spo6r6d nich przewodnicz4cego. Konkurs sklada
sig z czgF,cijawnej i niejawnej.
2, Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zLoLon4
doku.mentacjg oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym bior4c pod uwagg - CENA
bfgtlq- waga L00o/o - cena za punkt udzielanych 6wiadczeri.
3. Rozstrzygaj4c konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynnosci:
a) stwierdza prawidlowoSi ogloszenia konkursl:- otazliczbg otrzyrnanych ofert,
b) stwierdza wa2no6( ofert pod wzglgdem zabezpieczeria,
c) otwiera koperty z ofertami,
d) przyjrmtje do protokotu wyja6nienia zglaszarrc przez oferent6w,
e) odczytuje ceny ofertowe,
0 ustala, stwierdza,kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;
g) ustala, kt6re z ofert spehLiaj4 warunki konkursu i nie podle gaj4 odtzuceniu;
h) odrzuca oferty rra zasadach okre6lonych w art. 149 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r
o Swiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanychze 6rodk6w publicznych (t.j. Dz. U.
z 2020 r, poz. 1398 ze zrn.);
w ptzypadku gdy oferent nie przedstawil wszystkich wymaganych dokument6w lub gdy
oferta zawiera braki formalne Komisja konkursowa wzywa oferenta do usunigcia tych
brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;
oglasza oferentom, kt6re z ofert speh-riaj4 warunki konkursu, a kt6re zostaly odrzucone,
J)
k) przyjrnuje do protokotu wyja6nienia i o6wiadczenta z
ptzez oferent6w,
1)
wybiera najkorzystniejsz4 ofertg albo nie przyjrnujgi
z ofert,
,
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czasie przeprowadzania konkursu przyjrnuje i rozpatruje jedynie umotywowane skargi
i protesty oferent6w.
4. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach zamknigtychbez udziafu oferent6w, z wyj4tkiem
czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).
5. Komisja moze nie przyj4( ofert, kt6rych cena przewyLsza kwotg przeznaczonA na sfinansowanie
zam6wienia.
6. Zamawiaj4cy udziels. zam6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada( bgdzie warunkom
z am6wieni a, a taki e z o stanie :uzrLarta z a najkor zystniej s z
4.
7. Zamawiaj4cy powiadomi o wyniku konkursu podaj4c nazwe (firmg) oraz numer oferty albo imig
i nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Swiadczeniodawcy, kt6ry zostal
wybrany,
8. Powiadomienie nast4pi poptzez zamteszczenie wyniku konkursu na tablicy oghoszehw siedzibie
zamawiaj4cego oraz na wlasnej stronie internetowej.
XI" Kryteria oceny ofert
1. Ceng nalezy rontmie( jako calkowity koszt kt6ry zawiera kalkulacjg wszystkich element6w
nalezno6ci. Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe brutto pozostaj4 stale przez caly
okres rcalizacji Swiadczei'r.
2. Jedynym kryterium oceny zlo|onych ofert bgdzie cena.
3. Zamawiaj4cy zasttzega mozliwoi( przeprowadzenia negocjacji w przypadku zhoLenia ofer.t
o tych samych stawkach. W takim wypadku decyduj4ce zraczenie bgdzie rnialo
dotychczas owe do6wiadczenie of erenta or az kw alif ikacje p ersonelu.

XII. Wskazanie os6b upowaznionych do porozumiewania sig z Oferentami i spos6b
porozumiewania.
L. Oferent moze zwtaca( sig do Udzielaj4ce go Zarn6wienie o wyjaSnienia dotycz1ce wszelkich
w4tpliwo6cizwi4zanych z SWKO, sposobernprzygotowania oferty, kieruj4c swoje
zapytanie na pi6mie najp62niej w terminie 3 dni roboczychprzed terminem sktadarria ofert.
2. OsobE uprawnion4 do kontaktu z Oferentami jest: Lidia Rokicka, tel.22 673 5235

XIII. Istotne warunki umowy
Szczeg6lly dotyczEcerealizacjizam6wieniazawarte
nr 2 do SWKO.

sA

we wzorze umowy, kt6ry stanowi zal.qcznik

XIII. Prawo oferent6w
W toku postgpowania w spawie zawarcia umowy o udzielenie lwiadczerl opieki zdrowobnej
do czasu zakoitczenia postgpowania oferent rnoLe zloLy( do komisji umotywowany protest
oraz odwolanie, dotycz4ce rozstrzygrigcia postgpowania, kt6re Oferent sktada
bezpo6rednio do Kierownika Zarnawiaj4cego - Dyrektora.
2. Oferent rnoLe zloLy( umotywowany protest do Komisji Konkursowej, jednakleniep62niejni2
pr zed r o zstt zy gnigciem konkursu.
3, Do czasu rozstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszone.
4. Komisja Konkursowarczpatruje protest w ci4gu 7 dni od daty jego otrzymania.
5. O wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu Kornisja Konkursowa w formie pisemnej niezwlocznie
informuje skladaj4cego protest otazpozostalych Oferent6w iudzielaj1cego zam6wienie.
6' W ci4gu 7 dni od daty otrzyrnania zawiadomienia o rozstrzygnigciu konkursu Oferent moze
zlozy( do kierownika zamawiaj4cego odwolanie dot. rozstrzygnigcia.
7. Odwolanie wniesione po terrninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Srodki odwoLawcze nie przysluguj4 na:
a) wyb6r trybu postgpowania
b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c) uniewaznienie postgpowania konkursowego.
1.

I

/
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XIV. Prawo udzielaj 4cego zarn6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek" Samodzielrry Publiczny ZakladOpieki
Zdrowotnejw Warszawie zastrzega sobie prawo odwolania konkursu w calo6ci, uniewaznienia
albo przesunigcia terminu skladania ofertbez podania ptzyczyny.
XV. Postanowienia korlcowe
1, Zamawiaj1cy rozstrzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uplywu terminu skladania ofert.
2. Umowg w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zarnawiaj4cy
zawrze w terminie nie kr6tszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
iruep61rnejriz przed uplywem terminu zwi4zania ofert4 chyba, ze w postgpowaniu zostanie
zlo2ona tylko 1 oferta - wtedy zamawiaj4cy moze zawrze1 umowg niezwlocztie po wyborze
oferty.
3. Tern'dn zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do sktadania ofert.

Zal4cznLkiz
. Zalqcznik 1- Formularz oferty/ druk OFERTA
. Zal4cznik 2 - Istotne postanowienia umowy - wz6r umowy
. Zal4cznTk nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

Podpisy Komisji Konkursowej

1.

Przewodnicz1cy Komisji

-

Zuzanrta Domarlska

2,

Czlonek Komisji

-

Agnieszka Sikorska

3.

Czlonek Komisji

-

Marzena Karpowicz

4.

Czlonek Komisji

data
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30.11," 2020

r.

-

Lidia Rokicka

