SZCZEGOT,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT

(swKO)
na:

na 6w iadczenia zdrowotne wykonywane pr zez

Iekavy w zakre:sie

:

o endokrynologii
o badari diagnostycznych - opis zdjgd RTG
KONKURS OFERT zostal ogloszonlz:
. na stronie internetow ej zarnawiaj4cego: W_v,lw_.Wzgzgon d
. na tablicy ogJoszef,
Postgpowanie prowadzone jest w jgzyka polskim, z zacltowaniemformy pisemnej.
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Warsznton, 07.12,2020 r.
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Tryb zarndwienia

\-

1. Konkurs ofert prow adzony jest na zasad,ach ptzewid.zianych'przez prze y Ustiwy
o dziaLalno1cileczrjczej z dnia 15 kwietnia201l r. (t. j. Dz.U. z 2020 t. poz.295 ze zm)
napodstawie art,26ust3 i4ustawy 2dnia15.04.2011r.o dzialalnoScileczniczej(t. j.Pr.U.
z 2020 r. poz. 295 ze zrn.) w zwi4zku z art.'L40, art. 1-4L, afi.1,46 ust. L, aft. 1.47 , art.1.48 ust, 1, art.
'L49, art.150, art,151 ust. L,2i4-6, aft.152, art. 153 i art. L54 ust. 1 i 2 ustawy z dnialT sierprua
2004r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze Srodk6w pgblicznych.
L. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczeg6lowych warunkach konlkursu ofert
SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt 1' powyLei.

-

II. DEFINICJE
1) Przyjrnujqcy zarn6wienie/Of erent - podrniot wykonuj 4cy dzialalno6d lecznic z4 zgo[nie z ustaw4
z dria 15 kwietnia21ll r. o dziatalno6ci lecznic
2) Udzielajqcy zamfwieniaf Zarnawiaj4cy - pod
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia2004r.
r. po2.1843 zp62n" zn.) - Wojskowa Specjal
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warrszawie.
3) Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie ustug zdrowotnych ptzez Lekarzy, kt6re nabyly
fachowych kwalifikacji do ich udzielania .

4) F
a

5) S

1
(

iai4cego,

umowy

zawieranej z Przyjrn\4cym zam6wienie.

6) Umowy-wzoty urn6w opracowaneptzezUdzielaj4cego zant6wienia, stanowi4cy zalEcznikm 2.
7) Polisa OC - umowa ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilhrej zaszkody bgd4ce nzistgpstwem
udzielania 3w iadczen zdrowotnych albo nie z go dne go z p ralvem zaniechania udziel{nia
Swiadczef, zdrowotnych, zgodnie z:
-aft.25 ust. 1pkt. 1)ustawy 2dnia15.04.20'11, r. o dzialalnoi;cileczniczej(t.j.DzU.k2020t.poz.
295 ze zrn.) oraz w wysoko6ci okre6lonejw Rozporz4dzenia Ministra Finans6w z d\:.a29
kwietnia 2019 r. (Dz. U . z, 2019 r. poz. 866) w sprawie obowi4zkowego ubezpieczeniv
odpowiedzialno6ci cywilnej podmiotu wykon
obowi4zkowe go ub ezpieczenia o dp ow ie dzial
p o dmiotem wykonuj 4c y rn dzialalno 66 lecznic
za szkody wyrz4dzone przy udzielaniu Swiad
na podstawie umowy o rrdzielanie Swiadczerl opieki zdrowotnej.
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8)

Sla/KO/N{aterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki kontriursu ofert - postgpowa{rie
oznaczone: sprawa nr PL AON/KO/ 6/2020"

e)

III. Przedmiot zam6wienia
L. Przedmiotemzam6wienia jestudzielanie Swiadczenzdrowotnychwykonywanych przezlekarzy,
szczeg6towo wymienione w druku forrnttlarz:a ofertowego- zal. nr 1 do niniejszych SpKO.
Kody Wsp6lnego Slownika Zarn6wien:
85121000-3 uslugi medyczne
85121200-5 specjalistyczne uslugi medyczne
851.21700-4 og6lne uslugi medyczne
85140000-2 r6zne uslug:i w dziedzitie zdrowia
2.Informacje og6lne
Rozliczenie zPrzyjrnuj4cym zam6wienie za Swiadczenie endokrynologiczne nastgpowa(bgdzie
wedlug cen jednostkowych wynikaj4cych z oferty oraz faktycznych ilo5ci udzielonych 6iwiadczeri.
Rozliczenie zPruyjmuj4cym zam6wienie za opis badan diagnoslycznych rtg nastgpowa( bgdzie
w kwocie ryczaltowej (do 200 opis6w) wedlug kwoty brutto okre6lonejw formularz"''t offrtowyrn,
aprzy realizacjipowy2ej 200 opis6w dodatkowo miesigczne wynagrodzenie z tytutu udpielonych
Swiadczeri zdrowotnych stanowi(bgdzie rloczyrtwykonanych opis6w i stawki jednostkbwej
zabadanie okre6lonej odpowiednio w zaL1czriku nr L do niniejszego SWKO,

zloilenie ofefi czg(ciowych tj. na wybrany przez siebie zakres Swiadczeri
okre6lonych w tabeli zamieszczonej w forrnularzu ofertowym,
4" ZamawiajEcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
5. Prowadzone postgpowanie konkursowe nie wymaga zabezpieczenia oferty w wadiuqn.
6" Istotne warunki zam6wienia
6.L Oferent zobowi4zany jest podda6 sig kontroliprzeptowadzonejprzez Udzielaj4cego
Zarn6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli w zakresie objgtym niniejs4ym
zam6wieniem i zagwarantuje prowadzenie dokumentacji :rnedyc znej, zgodnie
z ob ow i4zuj4cymi plzepis ami prawa.
6.2 Oferent nie moze bez zgody Zarnawiaj4cego przeniefi( zol>owi4zafiwynikaj4cych 2 niniejszej
umowy na osoby trzecie.
7" Obowiazki Oferenta:
7.1, Oferent zobowi4zany jest do udzielania lwiadczeri zgodrrie zwymogami okreSlonymi
w niniejszych SWKO.
7.2 Oferent, kt6ry bgdzie realizowal 6wiadczenia bgd4ce przedmiotem konkursu, zopowi4zany
jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowlrsh okre6lonych w odrg$nych
przepisach.
7.3 W postgpowaniu konlcursowym mog4 bra( tdzial Oferenci, kt6rzy spelniaj4 wyiprog
okre6lone w art. 26ustawy z dnia L5 kwietrria 201'1,r. o d;zialalnolcileczniczej (t.j.Dz.U.22020
r. poz.295 ze zrn.).
IV. Okres obowiqzywania zarn6wienia: od 0L.0L.202Lt:. da 30,06,202Tr"
3. Dopuszcza sig

V. Warunki przyst1pienia do konkursu stawiane oferentorn:
L. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegaf sig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie oraz posiadaj4 odpowiednie kvyalifikacje i s4
zdolni do wykonania zarn6wienia,
b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy lub czynnoSci, jbzeli przepisy
nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawniery
c) spelniaj4 wymogi okreSlone w art. 26 astawy z dnra 15 kwietnia 2011 r. p dziatalno6ci
leczniczej (t.j. Dz. LI. z 2020 r. poz.295 ze zrn.).
2. Na p otwierdzenie sp elnienia p owy 2szy ch. warunk6w Zarnaw iaj 4cy wymaga:
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zloheria wypelnionego i podpisanego druku formuLlarza ofertowego/OFERTA, zgodnie
zewzorery:.- zat.nr 1 do SWKO,
b) zloLenia wymaganych w formularnt ofeftowym dokument6w.
3, Zamawiaj1cy dokona oceny spelnienia warunl..6w na podstawie zlo2onych w konkursie
dokument6w i o6wiadczeri.
4. Oferent kt6ry nie spelni warunk6w uprawniaj4cych do tdzialy w postgpowaniJr okreSlonych
w ust. 1 zostanie wykluczony z postgpowania, ajego oferta zostanie odrzucona.
PONADTO:
L. Warunkiem udzialu w konkursie ofert jest zLoLenie oferty w wyznaczonym terrninie i wedlug
zasad okre6lonych w niniejszych SWKO.
2. Oferent zobowiqzany bgdzie nabiel4co wprowadzai i rejr:strowad dane statystyczne
i medyczne zreallzowanych Swiadczenzdrowotnych do programu informatycznego
ob ow i4zttj 4c e go dla U dziel aj 4c e go Z am6wienie,

a)

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent sporz4dza ofertg zgodnie z wymogami okr:e6lonymi w niniejszej SWK.O.
2. Ofertg naIeLy zloLyC na drukach zal4czonych do nini jszej specyfikacji (zal. nr 1, dQ

3. Oferent moze zloLy1 tylko jedn4 ofertg. Ofertg sklada

srig

swKo).

w formie pisemnej pod rygorem

nlewaznoscl.
4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty naIeLy sporz4dzi(w jgzyku polskim.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloLeniem oferty.

6. Oferta powinna zawiera( wszelkie dokumenty i zal4czriki wymagane w

"Sl,czeg6Lowych

warunkach konkursu ofert".
T.Ofettg podpisuje oferent lub osoba upowazniona na podstawie oryginalu peftnomocnictwa
zlo|onego w formie pisemnej i dol4czonego do oferty"
8. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zostaly;roprawki, podpisuje ofefent lub osoba
przez niego upowazniona na podstawie pisemnego pehromocnictwa. Poprar,tki rnog4 by(
dokonane jedynie poprzez przekre6lenie bigdnego zapistt i umieszczenie obok niQgo czytelnego
zapisu poprawnego"
9. Ofertg oraz wszystkie wymagane dokumenty nale?y zlo:zyC w zamlnigtej i opi$anej kopercie,
op atr zonej danymi of elenta i opisanej nastgpuj 4cymi dan;rmi ;
Dane oferenta:
Nazwa:.
adres:.

telefon/fax: "......
KONKURS OFERT - sprawa nr PL AON/KO/6/2020
OFERTA na lwiadczenia zdrowotne wykonywane w zakresie
-16.12-.2020,
nie otwiera ( przed dniem
godzina 10:30.
(termin

otru

...t

.. . ..

arcia ofert)

Zaleca sig aby strony oferty byly trwale ze sob4zl4czone np. wpigte w skoroszyt i ulbzone
w kolejno6ci ponumerowanych stron.
11. Oferent winien we wtasnym interesie, w tak.i spos6b przygoLowa( przesylkg,
aby w maksymaL:rym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w cz:asie transportu.
12. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w formie elektronicznej.
L3. Celem dokonania zmian't,b4d2 poprawek Oferent moze wy<:ofa( wcze6niej ztoi,onq ofertg i ztoLy(
j4 ponownie, pod warunkiem zachowaniawyznaczonego w SWKO terminu skladania ofert.
14. O6wiadczenia i wyja6nienia przekazywane za pornoc4 faksu uwa2a stg za zloiotle w terminie,
jezeli ich tre6i dotarla do adresata przed upiywem terminu i zostala rezwLocznie potwierdzona
na pi6mie pr zez przekan\4cego,
1"0.
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VII. Wymagane dokumenty:

1) Oferent zobowi4zany
L.1

jest z\oLy( w wymaganym terminie:
wypelniony i podpisany druk formuLarza OFERTA w f ormie oryginalu, zgod4ie ze wzorerrr

-zal.nr L do SIAtrKO,
L.2 dokumenty:

a) kopia aktualnego odpisu z wlaiciwego rejestru s4dowego lub

CEIDC], ifieli odrgbne
przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru s4dowego lub CIIIDG,
b) kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj4cych dziaNalno6d leczniczq, o ktQrym mowa
w art.100 i 106 ust. l ustawy o dzialalno6ciLeczniczej,
c) kopie dokument6w potwierdzajEce kwalifikacie do wykonywania dzial;alnd6ci leczniczej
wymienionych w OFERCIE - (prawo wykonywania. zawodu, za(wiadcze+ia, dyplomy,
certyfikaty, specjalizacje, kursy, inne),
d) kopia polisy ubezpieczeniowei,
e) ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawarciu. umoJvy
o udzielenie zam6wienia - (w formie olyginatu lub koplii poSwiadczonejnotaria]lnie)
Wszystkie dokumenty rnozna sklada6 w oryginale. Kopie dokurnent6w musz4 byi podpisarte ,,za
zgodno6( z oryginalerrf' przez Oferenta lub osoby upowazrrione.

VIII. Termin skladania ofert
1. Ofertg w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opatrzonejnapisami, jak w rozdzialepowyz,ej naleLy
zLozy1 do dnia 16 gtudnia 2020rcku do god2. L0.00 w sekretariacie Wojskowej Spetjalistycznej
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielnym PublicznyrnZakladzie Opieki Zdrowotnej
w Warszawie (pok. 106) 00-910 Warszawa, A1. Gen. A. Chru5ciela "Montera" 1.03,
(wyl4cznie w dni powszedniew godz.:7.30 - 15.00).
2. Na wniosek Oferent otrzyrna pisemne potwierdzenie zloLenia oferty wraz z numerer+, jakim
zostala oznakowana of erta.
3, Celem dokonania zmianbi4dL poprawek, Oferent mo:Ze wycofai wcze6niej zho|on4 ofbltg i zloLy( j4
po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowaniawyznaczonego w SWKO terthinu
skladania ofert.
IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nast4pi na posiedzeriu Komisji Konkursowej, kt6re odbgdzib sig w
siedzibie Zamawiaj4cego na I pigtrze pok,717 ptzy Al. Gen. A. Chru3ciela "Montera" 1"03
w Warszawie w dniu 16.12.2020 roku o godz. L0.30.

X. Przebieg konkursu

,wyb6r oferenta i ogloszenie o wyniku konkursu ofert

L. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzie
w skladzie co najmniejS czlonk6w iwyznacza
sig z czg(cijawnej i niejawnej.

2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkoruy
otaz inlormacje zawatte w formularzu ofertow
punkt/op i s udzi elania 6wi adczeri z drowotnyJ- ch- znaczenie 1 00%.
3. Rozstrzygaj4c konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czyfno6ci:
'1.,,
;^ 1.^
-\ .t-^,]^-A-stwierdza prawidtowo6i
ogloszenia
^I^-+
konkursu or:az 1:^-L^
--^,.,i,{}^-^,^4t
Ticzbg nrg--,*^.^-.^r
otrzymanych ofert,
^-L^--^

a)
b) stwierdza wa2no6( ofert pod wzglgdem zabezpieczenia,
c) otwiera koperty z ofeftami,
d) przyjrnt$e do protokolu wyja6nienia zglaszane przez oferent6w,
e) odczytuje ceny ofertowe,

0

g)

str.4

ustala, stwierdza,kt6re z ofert spelniaj4 warunki konkursu i nie podle gaj4 odrz,4ceniu;
ustala, kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie po<lle g aj4 o dt ztceniu;

h)

odrzuca oferty na zasadach okre6lonych w art.749 ustar.rrie z dria27 sierpnia20A4r.
o lwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srrcdk6w pwblicznych (t.j. Dz.IJ . z 2020
r. poz.1398 ze zrn.);
i) w
ch wymaganych dokument6r,y lub gdy
of
wzywa oferenta do usunigc{ tych brak6w
w
ucenia oferly;
j) oglasza oferentom, kt6re z ofert speLriaj4 warunki konkursu, a kt6re zostaby odr{ucone,
k) przyjmuje do protokolu wyja6nienia i o6wia dczenia zgloszone przez oferent6w,
1) wybiera najkorzystrriejsz4 ofertg albo nie przyjmaje 2adrej z ofert.,
m) w czasie przeprowadzania konkursu przyjmaje i rozpatruje jedynie umotywpwane skargi
i protesty oferent6w.
4. Komisja konkursowa dziaha na posiedzeniach zamknigtych bez :udzia}u ofererrt6w] z wyj4tkiern
czyruro6ci okre6lonych w pkt a) do e).
5. Komisja rnoLenieprzyj4( ofert kt6rych cena przewyLsza kwotg przezrraczonQ na sfingnsowanie
zam6wienia.

6. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada( bgdzle warunkom
am6wieni a, a takie z o s tanie :uznarta za najk<>r zystniej s z 4.
7. Zarnawiaj4cy powiadomi o wyniku konkursu podaj4c rtazwe (firmg) oraz numer oferty albo imig
i nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Sv'riadczeniodawcy, kt6ry zostal
wybrany.
z

XI. Kryteria oceny ofert

1. Ceng

nale?

calkowity koszt, kt6ry zawierakalkulacjg wszystkich element6w
w ofercie ceny jednostkowe brutto pozostaj4 stale pilzez caLy

e

okres

2.
3.

Jedynym kryterium oceny zloLonych ofert bgdzie cena.
Zamawiaj4cy zastrzega mozliwoS(przeptowadzenianeg;ocjacji w przypadku zloZenia ofert
o tych samych stawkach. W takim wypadku decyduj4ce lznaczerriebgdzie mialo
dotychczasowe do6wiadczenie oferenta oraz kwerlifikacje personelui

XII" Wskazanie os6b upowa2nionych do porozrnmiewania sig z Oferentami i spos6b
porozumiewania.
1. Oferent moze zwraca(. sig do Udzielaj4ce go Zam6wienie o wyja6nieni a dotyczqcd wszelkich
w4tpliwoScizwi4zanych z SWKO, sposobem przygotowania oferty, kieruj4c swQje zapytanie
na pi6mie najp62niej w terminie 3 dni roboczych ptz,ed terminem s ladania oferf,
2. Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami jest: Lidia lRokicka, tel. 22 673 52 36.
XIII. Istotne warunki umowv
Szczeg6ly dotycz4ce rcalizacji zam6wieniazawar e sA we wzorze umowy, kt6ry stanowl zalqcznik
nr 2 do SWKO.
IX. Prawo oferent6w
1. W toku postgpowania w spawie zawarcia umo
do czasu zakoitczenia postgpowania oferent m
zgodnie z art.153 ustawy z dnia27 sierpnia200
finansowanych ze Srodk6w publicznych (t.j. Dz.
dotycz4ce rozstrzygntgcia postgpowania zgodnie z aft.154 cytowanej wyLej ustawy, klt6re Oferent
sklada b ezp o 6r e dnio do Kierownik a Zarnaw iaj4 re go - Dyrektora.
2. Oferent moze zloLy( umotywowany protest do Komisji Konkursowej, jednakze nie p*zniejniz
pr zed r ozstr zy gnigciem konkursu.
3. Do czasu rozstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszorre.
4. Komisja Konkursowarczpatrrje protest w ci4gu 7 dniod daf jego otrzyrnania.
5. O wniesieniu i rozsvzygnigciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnejnieztrvlocznie
informuje skladaj4cego protest oraz pozostalych Oferent6w i udzielaj4c ego zarn6wierlie.
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W ci4gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o tozsttzygnigciu konkursu Ofererflt rnoLe zLoLy(
do kierownika zarnaw iaj 4ce go o dwolanie dot. r o zstr zy gnigc:ia.
7. Odwoianie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Srodki odwolawcze nie przystuguj4 na:
a) wyb6r trybu postgpowania
b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c) uniewaznienie postgpowania konkursowego.
6.

XIV. Prawo udzielaj4cego zam6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekalska,,Speclek" Samodzielny Publiczny Z4ktad Opieki
Zdrowotnejw Warszawie zastrzega sobie prawo odwolania konkursu w calo6ci, uniewhznienia albo
prze sunigcia terminu skla dania of er t b ez po dania pt zy czyny .
XV. Postanowienia koricowe
1." Zarnawiaj1cy rozstrzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uplywu terminu skladania oferf.
2. Umowg w sprawie zarn6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zarnav1iaj4cy zawrze
w terminie nie kr6tszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiildomienia o wyborze oferty i nie
p61niejni2 przed uplywem terminu zwi1zania ofert-4 chyba, ze w postgpowaniu zo$tanie zloilona
tylko 1 oferta - wtedy zarnawiaj4cy moze zawrze(umowg nsiezwlocznie po wyborze ofefty,
3. Termin zwi4zaria ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.

Zal4czniki:

.
.

ZaL4cznik 1- Formularz oferty/ fu:uk OFERTA
ZalTcznik 2- Istotne postanowienia umowy - wz6r umo,n/y dla lekarza

Podpisy Komisji Konkursowej

'L. Przewodniczqcy Komisji - Zuzanrta Domariska

Komisji

2.

Czlonek

3.

Czlonek Komisji

4.

Czlonek Komisji

-

Agnieszka Sikorska

- Marzena Karpowicz

-

Lidia Rokicka
I

Data. 7 grudnia2020 r.
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