SZCZEGOT,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT

(swKo)
na:
na Sw iadczenia zdrowotne wykonywane przez Iekarzy w zakresie:

r

stomatologii

:
KONKURS OFERT zostai oglo
. na stronie internetowej zarnawiaj4cego: www.spzlozaon.p-l
. na tablicy ogloszen
Postgpowanie prowadzone jest w jgzykupolskim, z zachtcwartiem formy pisemnej.

Warszmun, 09,02,202L r,

I"

Trvb zam6wienia
1.. Konkurs of ert prow adzony j est na zasadach pr zetuidziany cIt pr zez pr zepisy Ustawy
o dziaLalno(;cileczriczej z dnia 15 kwietnia 201'1. r " (t. j. Dz. U . z 2020 r. poz. 295 ze zm.)
rra podstawie art. 26ust3 i 4 ustawy z dnia15.04.2011.r. o dziaLalno6ci leczniczej (t. j,Dz.U.
z 2020 r. poz.295 ze zm.) w zwi4zku z aft.140, ail:141", art.'I-,46 ust. 1, aft. L47, art. L48 ust. 1,
aft. L49, art. 150, art. 151 ust. L, 2 i 4-6, att, 152, art. 153 i art. 154 ust. 1" i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004r. o dwiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze Srodk6w publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych"szczeg6lowych warunkach konkursu ofert SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt 1' powyhei.

II. DEFINICJE
1) Przyjmuj4cy zam6wienie/Oferent - podmiot wykonuj4cy dziatalno6i lecznicz4zgodnr<>
z ustaw4 z dria 15 kwietni a 2011, r , o dzialalno6ci lecznic zej (t. j. Dz. U . z 2020 r. poz. 295
ze zrr.,),

2) Udzielajqcy

zam6wieniafZarnawiajqcy - podmiot leczniczy spehriaj4cy przeslanki okre6lone
wrze6nia2019 r. - Prawo zarn6wiehpublicznych (Dz.U.22019
r. poz.20'!,9, ze zrfl.) - Wojskowa SpecjalistycznaPtz.ychodnia Lekarska ,,Speclek"
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie uslug :zdrowotnych przez lekarzy, kt6rz:"y nabyli
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.
Formularz ofertowy - rozumie sigprzez to druk,,OFERTA" ptzygotowany ptzez
Zamawiaj4cego, a wypelniony przez oferenta, stanowiEcy zalqczniknr 1 do niniejszych
warunk6w.
Swiadczenia zdrowotnef przedmiot zam6wienia - Swiadczenia bgd4ce przedmiotem umowy
zawieranej z P r zyjrnujAcym zam6wienie.
Umowa-wz6r urnowy opracowany ptzez Udzielaj4cego zarn6wienia, stanowi4cy z:,alEcznik

w art.

3)
4)
5)
6)

4

ust.l ustawy z dria11

rr2.

7)

Polisa OC - umowa ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej zaszkody bgd4ce nastgpstwem
udzielania Swiadczenzdrowotnych albo niezgodnego zprawem zaniechania udzielania
Swiadczef, zdrowohrych.
B) Sl4lKO/Vlaterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postgpowanie
oznaczone: sprawa nr PL AON/KO/2/2021'.
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III. Przedmiot zam6wienia

1.

Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczert zdrowotnych w zakresie Swiadcze4
stomatologiczn)zch.
Kody Wsp6lne go Slownika Zam6wiei't
85121000-3 uslugi medyczne
851211.00-4 o g6lne uslugi medyczne
85140000-2 r6zne uslugi w dziedzirie zdrowia

2.Informacje og6lne
Rozliczenie z P r zyjrnt \acym zam6wienie nastgp ow a( b g,Jzie wedlu g cen je dnostkowych
wynikaj4cych z oferty otaz faktycznych ilo6ci udzielonych Swiadczeri.
3. Dopuszcza sig zloLenie ofert czg6ciowych tj. na mniejt;z4ilo11 godzin pracy tygodniowo
niz okre6lona w tabeli zamteszczonej w fotmulatzts. c,fertowym.
4. Zamawtaj4cy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
5. Prowadzone postgpowanie konkursowe nie wymaga zabezpieczenia oferty w wadium.
6. Istotne warunki zam6wienia
6.1 Oferent zobowi4zany jest poddai sig kontroliprzeprdwadzonej przez Udzielaj4cego
Zarn6wienia lub irury organ upowazniony do kontroli w zakresie objgtym niniejszym
zarn6w ieniern i zagw ar antuj e p r ow a dz enie d o kumentacj i me dyc znej, z go dnie
z ob ow iEzaj4cymi przepis ami prawa.
6.2 Oferent nie moze bez zgody Zarnawiaj4cego przenie66 zobowi4zanwynikaj4cych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
7. Obowiazki Oferenta:
7.1 Oferent zobowi4zany jest do udzielania Swiadczehzgodnie z wymogami okre6lonymi
w niniejszych SWKO.
7.2 Oferent, kt6ry bgdzie realizowal Swiadczenia bgd4ce przedmiotem konkursu, zobowi4zany jest
do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych okreSlonych w odrgbnych przepisach.
7.3W postgpowaniu konkursowym *og4 braCudzial Oferenci, kt6tzy spelrriaj4 wymogi okre6lone
w art. 26Ustawy z dnia L5 kwietnia2}l-J. r. o dzialalncSci leczniczej (tj.Dz.U. z 2020 r. poz.295
ze zm.).
IV. Okres obowiEzywania zam6wienia: od dnia podpisania umowy do3'1,.12.202Ir.
V. Warunkiprzyst4pienia do konkursu stawiane oferentom:
'1,. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad sig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie ora:z posiadaj4 odpowiednie kwalifikacje i s4
zdolni do wykonania zam6wienia,
b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy lub czynno1ci, jeLeIi przepisy
nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawnien,
c) spelniaj4 wymogi okre6lone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia21l1, r. o dztalalno6ci Ieczniczej
(t.j.DzU. 22020 r. poz.295 ze zm.).
2, Na potwierdzenie spelnienia powyiszych warunk6w ZamawiajEcy wymaga:
a) zlo2enta wypehrionego i podpisanego druku fonnttlarza ofertowego/OFERTA, zgodnie ze
wzorem - zal. nr 1 do SWKO,
b) zloLeria wymaganych w formularzu ofertowym dokument6w.
3. Zamawiaj4cy dokona oceny spelnienia warunk6w na podstawie zlo2onych w konkursie
dokument6w i o6wiadczeri.
4, Oferent, kt6ry nie speLri warunk6w uprawniaj4cych do udzialy w postgpowaniu okre6lonych
w ust.1 zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

PONADTO:
1. Warunkiem ludziaLu w konkursie ofert jest zloLenier oferty w wyznaczonym terminie i wedlug
zasad okre6lonych w niniejszych SWKO.
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2. Oferent zobowi4zany bgdzie na biei1co wprc,wadza6 i rejestrowad dane statystyczne
i medyczne zrealizowanych (;wiadczef zdrowotnych do programu inlormatycznego
obowi4zuj4cegodlaUdzielaj4cegoZarn6wienie.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofelent sporz4dza ofertg zgodnie z wymogami okre6lonymi w niniejszej SWKO,
2. Ofertg naleLy zloLy( na drukach zal4czonych do niniejszejspecyfikacji(zat. nr 1 do SWKO).
3. Oferent moze zloLy( tylko jedn4 ofertg. Ofertg sl:lada sig w formie pisemnej pod rygorem
niewazno6ci.
4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty naleLy sptorz4dzi(w jgzykupolskim.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane z przygot:awaniem i zloLeniem oferty.

6. Oferta powirura zawiera( wszelkie dokumenty i zat4czniki wymagane w "Szczeg6lowych
warunkach konkursu ofert".
T.Ofertg podpisuje oferent lub osoba upowazniona na podstawie oryginalu pelnomocnictwa
zloionego w formie pisemnej i doi4czonego do oferty.
B, Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesionr: zostaLy poprawki, podpisuje oferent lub
osoba przez niego upowazniona na podstawie pisemnego pelnomocnictwa. Poprawki mog4
byd dokonane jedynie poprzez plzekre6lenie blgdnego zapisu i umieszczenie obok niego
czytelne go zapisu poprawne go.
9. Ofertg otaz wszystkie wymagane dokumenty nalezy zloLy( w zamknigtej
opatlzonej danymi oferenta i opisanej nastgpuj4cyrni dany mi:

i opisanej

.kopercie,

Dane oferenta:

Nazwa:.
adres:.

telefon/fax:

.....

..

KONKURS OFERT - sprawa nr PL AON/KO/UAU2L
OFERTA na Swiadczenia stomatologiczne
nie otwiera( przed dniem 02.03.2021, r., godzinal,O:3O (termin ottunrcin ofert)

10. Zaleca sig, aby strony oferty byly trwale ze sobE zl4czone np. wpigte w skoroszyt i ulozone
w kolejno3ci ponumerowanych stlon.
11. Oferent winien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesyLkg,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.
12. Zarnawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w formie elektronicznej.
13. Celem dokonania zmiall,b4dlpoptawek Oferent moze wycofai wcze6niej zlolon1 ofeltg
i zLozy(j4 ponownie, pod warunkiem zachowaniawyznaczonego w SWKO terminu skladania
ofert.
14. Oswiadczenia i wyja6nieniaprzekazywane zapornoc4f.ax-uuwaLa sig za zLo2one w terrninie,
jezeli ich tre56 dotarta do adresataprzed uplywem terrminu i zostalaniezwloczrtre potwieldzona
na pi6mie pt zez przekaztj4cego,

VII. Wymagane dokumenty:

1) Oferent zobowi4zany

jest zLo2y( w wymaganym terrninie:

l.L wypelniony i podpisany druk formtlarza OFEITTA w formie oryginalu, zgodnie
ze wzorer;r. - zal. nr 1 do SWKO,
1.2 dokumenty:

a) kopia aktualnego odpisu z wla6ciwego rejestru

b)
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sEdowego lub CEIDG, jeieli odrgbne
przepisy wymagajq wpisu do rejestru sqdowego lub CEIDG,
kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonuj4cych dzialalno6d lecznicz4, o kt6ryrn mowa
w art.L00 i 106 ust. L ustawy o dzialalno(;cileczniczej,

c)
d)
e)

0

kopie dokument6w potwierdzajEce kwalifikacje do wykonywania dzialalno6cileczniczej
wymienionych w OFERCIE - (prawo wykonywania zawodu, zalwiadczenia, clyplomy,
certyfikaty, specjalizacje, kursy, inne),
kopia nadania numeru NIP, REGON,
kopia polisy ubezpieczeniowej,
ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o udzrielenie
zam6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawarciu umowy
o udzielenie zam6wienia -(w formie oryginalu lrrb kopii po1wiadczonejnotarialnie)
Wszystkie dokumenty rnoLna skladai w oryginale. Kopie dokument6w musz4by(
podpisane ,,za zgodrtol( z oryginaleryr" przez Ofelrenta lub osoby upowaznione.

VIII. Termin skladania ofert
w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w tozdziale powyzej nalezy
zLoLyC do dnia 2 marca 202Lroktt do god2. L0.00 w sekrertariacie Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiei
Samodzielny Public:zny Zaklad Opieki Zdrowotnej
"Speclek"
w Warszawie (pok" 106) 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chru6ciela "Montera" 103 (poniedzialek pi4tek, czyrvrc w godz. 7.30-15.00),
2. Na wniosek Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie izloLenia oferty wraz z numerem, jakim
1. Ofertg

zostala oznakowana

of

erta.

zmtanb4di poprawek, Oferent moze wycofad wcze6niej zLo2on4 ofertg i zLoLy(
j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terrninu

3. Celem dokonania

skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nast4pi na posiedzeniu Komisj.i Konkursowej, kt6re odbgdzie sig
w siedzibie Zarnawiaj4cego pok. 177 przy Al. Gen. A. Clrru6ciela "Montera" 1.03 w dniu 3 marca
202'1.r. o godz. L0.30.
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 najmniej 3 czlonk6w iwyznacza spo6r6d nich przewodnicz4cego. Konkurs sklada
sig

z czg(cijawnej i niejawnej.

2, Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zlozonE
dokumentacjg onz informacje zawarle w formularz;u ofertowym bior4c pod uwagg - CENA
brutto - waga 10001' - cena za punkt udzielanych swiadczeri.
3. Rozstrzygaj4c konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynnoSci:

a) stwierdza prawidtowo6i ogloszenia konkursu orilz liczbg otrzyrnanych ofert,
b) stwierdza waLno(( ofert pod wzglgdem zabezpie:czetia,
c) otwiera koperty z ofertami,
d) przyjmuje do protokolu wyjaSnienia zgLaszane ptzez oferent6w,

e) odczyt:trje ceny ofertowe,
0 ustala, stwierdza, kt6re z ofert spelniaj4 warunki konkursu i nie podle gaj4 odrzuceniu;
g) ustala, kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie podle gaj4 odrzuceniu;
L) odrzuca oferty na zasadach okre6lonych w art. 149 astawy z dnia27 sierpnta2004r.

i)
j)

k)

t)
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o lwtadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 6rodk6w publicznych (t.j, Dz. U,
22020 t. poz.1398 ze zrn.);
w przypadku gdy oferent nie plzedstawiL wszystkich wymaganych dokument6w lub gdy
oferta zawiera braki formalne Kornisja konku:rsowa wzywa oferenta do usunigcia tych
brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;
oglasza ofelentom, kt6re z ofert spebriaj4 warunl,:i konkursu, a kt6re zostaly odrzucone,
przyjmuje do protokotu wyja6nienia i o6wiadczenia zgloszone przez oferent6w,
wybiela najkorzystniejsz1 ofeftg albo nie przyjrnr\e 2adnej z ofert,

-) *

czasie ptzeptowadzania konkursu przyjrnuje i rczpatruje jedynie umotywowane skargi
i protesty oferent6w.
4. Komisja konkursowa dziata na posiedzeniach zamknLigtychbez udzialu oferent6w, z wyj4tktern
czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).
5. Komisja moLenie przyj4( ofert, kt6rych cena przewyLsza kwotg przeztlaczon4 na sfinansowanie
zam6wienia.

6. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada( bgdzie warunkom
z am6wieni a, a tak| e z o s tanie Ltzrrana z a najkor zy s tnie j s z 4.
7. Zarnawtaj4cy powiadomi o wyniku konkursu podaj4c rlazwe (firmg) oraz numer oferty irlbo imig
i nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Swiadczeniodawcy, kt6ry zostal
8.

wybrany.
Powiadomienie nast4pi poptzez zamieszczenie wyniku konkursu na tablicy ogLoszef.w siedzibie
zamawiaj4cego otaz na wlasnej stronie internetowej.

XI. Kryteria oceny ofert
1. Ceng nalezy rozumie6 jako caikowiLy koszt, kt6ry zawiera kalkulacjg wszystkich element6w
nalezno6ci. Zaproponowane w ofelcie ceny jednostkowe brutto pozostaj4 stahe przez caly
okres r ealizaqi 1wiadczen.
2. Jedynym kryterium oceny zLo2onyclt ofert bgdzie, cena.
3. ZamawiajEcy zastrzega mozliwoS( przeprowadzenia negocjacji w ptzypadku zLoLe>nia ofert
o tych samych stawkach. W takim wypadku decyduj4ce zr:raczerrre bgdzie mialo
dotychczasowe do6wiadczenie oferenta oraz kwalifikacje personelu.

XIL Wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z Oferentami i spos6b
porozumiewania.
1,. Oferent rnoLe zwraca( sig do Udzielaj4cego Zam6wienie o wyja6nienia dotycz4ce wszelkich
w4tpliwoSci zwi4zanych z SWKO, sposobem przygotowania oferty, kieruj4c swoje
zapytanie na pi6mie najp6Lniej w terminie 3 dni roboczychprzedterminem skladalia ofelt.
2. Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami jest: Lidia Rokicka, tel.22 673 5235

XIII. Istotne warunki umowy
Szczeg6ly dotycz4cerealizacjizam6wieniazawarte
nr 2 do SWKO.

sA

we wzotze umowy, kt6ry stanowi zalEcznik

XIII. Prawo oferent6w
W toku postgpowania w spawie zawarcia umowy o uclzielenie fwiadczerl opieki zdrowohnej
do czasu zakofuczenia postgpowania oferent moze zloLy( do komisji umotywowany protest
oraz odwolanie, dotycz4ce rozstrzygrigcia postgpowania, kt6re Oferent sklada
bezpo6rednio do Kierownika Zarnawiaj4cego - Dyrektora.
2, Oferentmoze zloLyC umotywowany plotest do Komisji Konkursowej, jednak2eniep62niejniz
pr zed r ozstr zy gnigciem konkursu.
Do
3.
czasu tozstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszone.
4. Komisja KonkursowarozpaL-ruje protest w ci4gu 7 dni od daty jego otrzymania.
5. O wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwlocznie
informuje skladaj4cego plotest oraz pozostatych Oferent6w iudzieLaj4cego zam6wienie.
6. W ci4gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnigciu konkursu Oferent moze
zLo 2y C do kierownika zarnawiaj 4ce go o dwolanie dot. r o zstr zy gnigcia.
7. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
B, Srodki odwolawcze nie przysluguj4 na:
a) wyb6r trybu postgpowania
b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c) uniewaznienie postgpowania konkursowego.
1.
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XIV. Prawo udzielaj qcego zatn6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek" Samodzielny Publiczny ZakladOpieki
ZdrowotnejwWarszawie zastrzega sobie prawo odwolania konkursu w calo6ci, uniewaznienia
albo plzesunigcia terminu skladania ofertbez podania przyczyny.
XV. Postanowienia koficowe
1. Zamawiaj4cy rozstrzygnie konkurs w ci4gu 5 dni od uplywu terminu skladania ofert.
2. Umowg w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zarnawiaj4c:y
zawtze w terrninie nie kr6tszymniL 7 dni od dnia przekazania zawiadomtenia o wyborz:,e oferty
tniep62ruejniz przed uplywem terminu zwi4zania ofert4 chyba, ze w postgpowaniu zostanie
zLoLonatylko 1 oferta - wtedy zamawiaj4cy moze zawrze(umowe nlezwlocznie po wyborze
ofelty.
3. Termin zwi4zania ofelt4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do sktadania ofert.

Zalqcznikiz
c Zal4cznik L- Formularz ofertyf druk OFERTA
. Zal4cznik 2 - Istotne postanowienia umowy - wz6r umowy
. ZaL4cznik nr 3 -Klauzula informacyjna RODO

Podpisy Komisj i Konkursowej

1.. Przewodnicz4cy Komisji

-

2.

Czlonek Komisji

- Agnieszka Sikorska

3.

Czlonek Komisii

-

4.

Czlonek Komisji

data 09.02.2021,r.
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-

Ztzanrra Domafska

Marzena Karpowicz

Lidia Rokicka

J

t.

