
SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
(swKo)

na:
na Swiadczenia zdrowobre wykonywane pr zez lekar z1r w zakresie:

:@In*

KONKURS OFERT zostal ogloszony:
. na stronie internetowej zarnawiaj4cego: www.spzozaon,pl
. na tablicy ogloszefr

Postgpowanie prowadzone jest w jgzyka polskimT z zachowaniemformy pisemnej.

War szaxu a, 24, 0 8,202L r,

I. Tryb zam6wienia
1.. Konkurs ofert prow adzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy Ustawy

o dzialatro (;cileczriczej z dnia L5 kwiebei a 2011, r. (t. j. Dz. U . z 2021. r. poz. 711)
napodstawieart.26ust3i4ustawyzdtia1^1.04,20ll,r.odzialalnoScileczniczej(t.i.Dz.U.
22020r.pou.295 zezrn.)w zwi4zkuzatt.L40,afi.'J.41.,art.-1.46 ust.1, art.'I..47,art.1'48 ust" 1,

art.'1.49, art, 150, art. 15L ust. 1, 2i4-6, aft.'l-.52, art. 153 i art. 154 ust. L i 2 ustawy z dnia27
sierpnia 2004r. o Swiadczeniach opieki zdrowofirej finansowanych ze Srodk6w publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych"szczeg6lowych warunkach konkursu ofert -
SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt 1'powy|ei.

II. DEFINICIE
1) Przyjmui4cy zam6wienie/Oferent - podmiot wykonuj4cy dzialalnodi lecznicz4zgodrie

z ustaw4 z dnia 1.5 kwiebri a 201'1, r . o dzialalno6ci lecznic zej (t. j. Dz. U . z 202L r. poz. 711).

2) UdzielajEcy zam6wieni/'Zarnawiaj4cy - podmiot Ieczticzy spelniaj4cy przeslanki okre6lone
w art. 4 ust. L ustawy z dniaTLwrze(;nia2019 r. - Prawo zarn6wieitpublicznych (Dz.U.22019
r. poz.2019, ze zrfl.) - Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska ,,Speclek"
S amo dzielny Publicz ny Zaklad Opieki Z drowotne j w Warszawie

3) Przedmiot lionkursu ofert - Swiadczenie uslug zdrowohrych przez \ekarzy, kt6rzy nabyli
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.

4) Formularz ofertowy - rozumip sigprzez to druk,,OFERTA" przygotowany przez
Zamawiaj4cego, a wypebriony przez oferenta, stanowi4cy zaNEczniknr 1 do niniejszych
warunk6w.

5) Swiadczenia zdrowotnef przedmiot zam6wienia - Swiadczenia bgd4ce przedmiotem umowy
zawieranej z PrzyjrnujEcym zam6wienie.

6) Umowa-wz6r umowy opracowany przez TJdzielaj4cego zarn6wienia, stanowi4cy zal4cznik
nr 2.

7) Polisa OC - umowa ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej zaszkody bgd4ce nastgpstwem

udzielania Swiadczeri zdrowotnych albo niez godne go z pr aw em zaniechania udzielania

6w iadczen zdrowotnych.
8) Sl4lKO/\{aterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postgpowanie

ozrraczorle: sprawa nr PL AON/KO/4/2021..
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III. Przedmiot zam6wienia
'1,. Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczefizdrowotnych w zakresie 6wiadczeri

stomatologicznlrch i w zakresie Podstawowej opieki Zdrowotnej'
Kody Wsp6lnego Slownika Zam6wiefi:

85121000-3 uslugi medyczne

851211A0-4 og6lne uslugi medyczne

85140000-2 r62ne uslugi w dziedzitie zdrowia

2.Informacie og6lne
Rozliczenie zPrzyyntjAcym zam6wienie nastgpowa(bgdzie wedlug cen jednostkowych

wynikaj4cych z ofefty oraz fiaktycznych ilo6ci udzielonych Swiadczeri.

3. Doprtszcza sig ztoLenie ofert czgsciowych tj. na mniejsz4lloi( godzinPtacy tygodniowo
niz okreSlona w tabelizamieszczonej w formularzu ofertowym.

4. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
5. Prowad.zone postgpowanie konkursowe nie wymagazabezpieczenia oferty w wadium.
6. Istotne warunki zam6wienia
6.1 Oferent zobowi4zanyjest poddad sig kontroli przeprowadzonejprzezUdzielai4cego

Zam6wienia lub inny organ upowazniony do kontroli w zakresie objgtym niniejszym

zam6wieni em i zagw arantuje prowadzenie dokumentacji medycznej, zgodnie

z ob ow i4zui4cymi przepisami pr aw a.

6.2 Oferent nie moze bez zgody Zamawiaj4cego przenie6e zobowi4zaflwynikai4cych z ntnieiszei

umowy na osoby trzecie.
7. Obowiezki Oferenta:
7.1 Oferent zobowi4zany jest do udzielania iwiadczeri zgodnie zwymogami okre6lonymi

w niniejszych SWKO.
7.2 Oferent, kt6ry bgdzie rcalizowal. Swiadczenia bgd4ce przedmiotem konkur s;,t, zobowi4zany iest

do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych okre6lonych w odrgbnych przepisach.

7.gW postgpowaniu konkursowym mog4 bra1:udzial Oferenci, kt6rzy spehriaj4 wymogi okre6lone

w art. 26 TJstawy z dnia 15 kwietni a 2011 r. o dzialalno6ci lecznic zej (t.j. Dz'U . z 2021t. poz. 711) '

IV. Okres obowiqzyw ania zamfwienia:
- stomatolog od dnia podpisania umowy do 30.09.2022r,

- Iekar z Po dstawowej opieki zdr ow olnej od 01 . 1 0. 20 21 r . do 3'1.05.2022 r .

V" Warunki przyptqpienia do konkursu stawiane oferentom:
t, O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie otaz posiadaj4 odpowiednie kwalifikacje i s4

zdolni do wykonani a zarn6trli.enia,

posiadaj4 uprawnienia do wykonydania przedmiotu umowy lub czynnoSci, jezeli przepisy

nakladaj 4 obowi4zek p osiadania takich uprawnieri,
spelniaj4 wymogi okre6lone w art. 26 tstawy z dnia L5 kwietnia2}l'l' r. o dzialalno6ci leczniczej

(t.j. Dz.U. z 202'L r. poz. 711).

2. Na potwierdzenie spelnienia powyLszych lvarunk6w ZarnawiaiEcy wymaga:

a) zloieria wypelnionego i podpisanego druku fonnularza ofertowego/OFERTA, zgodnie ze

wzorem - zal.nr 1do SWKO,
b) ztohetiawymaganych w formularzu ofertowym dokument6w.
g'. Zamawiaj4cy dokona oceny spehrienia warunk6w na podstawie zlolonych w konkursie

dokument6w i o6wiadczeri.
4. Oferent, kt6ry nie spehri warunk6w uprawniaj4cych do udziaty w postgpowaniu okre6lonych

w ust.L zostanie wykluczony z postgpowania, ajego oferta zostanie odrzucona.

PONADTO:
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1. Warunkiem :udzials w konkursie ofert iest zlo2erie oferty w
zasad okre3lonych w niniejszych SWKO.

2. Oferent zobowi4zany bgdzie na biez4co wprowadza(
i medyczne zrealizowanych Swiadczefi zdrowotrych
obowi4zuj4cegodlaUdzielaj4cegoZam6wienie.

VI. Opis sposobu ptzygotowania oferty
1. Oferent sporzqdza ofertg zgodnie zwymogami okre6lonynu w niniejszej SWKO.

2. Ofeftg naleLy zloLyt na drukach zal4czonych do niniejszej specyfikacji (zal. nr L do SWKO).

3. Oferent rnoLe zloty( tyttco lean4 ofertg. Ofertg sklada sig w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci.

4. Ofertg i wszystkie wyrnagane dokumenty nalezy sporz4dzi1w jezyku polskim.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
6. Oferta powinna zawiera( wszelkie dokumenty i zal4czruki wymagane w "Szczeg6Lowych

warunkach konkursu ofett".
T.Ofertg podpisuje oferent lub osoba upowazniona na podstawie oryginalu pelnomocnictwa

zloLonego 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 jedynie poptzez przekre6lenie blgdnego zapisu i ttmieszczenie obok niego

czytelne go zapisu poprawne go.
9. Ofertg oraz wszystkie wymagane dokumenty naIe|y zloLy(. w zamknigtej i opisanej kopercie,

opatrzonej danymi oferenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:

Dane oferenta:
Nazwa:..
adres:..
telefon/faxrioNxtiiis' 

orror - sprawa nr pL AoN/Ko/4/202L
OFERTA na Swiadczenia w zakresie

nie otwiera1 przed dniem 07.09.2021. r., godzinal}:3O (termin otwarcia ofert)

-J.0. ZaIeca sig, aby strony oferty byly trwale ze sob4 zl4czone np. wpigte w skoroszyt i ulozone
w kolejno6ci ponumerowanych stron.

1L. Oferent winien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesylkg,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzetiuw czasie transportu.

12. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skLadania oferty w formie elektronicznej.
L3. Celem dokonania zmiant,b4dL popraw6k Oferent moze wycofai wcze6niej zlo2on4 ofertg

i zloLy(j4 ponownie, pod warunkiem zachowaniawyznaczonego w SWKO terminu skladania
ofert.

14. Oswiadczeniai wfa6nieniaprzekazywane zapornoc4flax-uuwala sig za zlo2one w terminie,
je2eli ich tre6i dotarla do adresataprzeduplywem terminu izostalaniezwlocznie potwierdzona
na pi6mie pr zez pr zekazuj4cego.

VII. Wymagane dokumenty:
1) Oferent zobowi4zany jest zLoLy( w wymaganym terminie:

l.L wypelniony i podpisany druk formularza OFERTA w formie oryginalu, zgodnie
zewzorem- zal.nr L do SWKO,

1.2 dokumeng:
a) kopia aktualnego odpisu z wla1ciwego rejestru sEdowego lub CEIDG, jeLeli odrgbne

ptzepisy wymagajq wpisu do rejestru sqdowego lub CEIDG,
b) kopia wpisu do rejestru podmiot6w wykonui4cych dzialalno6d lecznicz4, o kt6rym mowa
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i rejestrowad dane statystyczne
do programu informatycznego



w art.l,0O i L06 ust.l ustawy o dzialalnoScileczniczei,
c) kopie dokument6w potwierdzajEce kwalifikacje do wykonywania dzialalno6cileczniczei

wymienionych w OFERCIE - (prawo wykonywania zawods, zalwiadczenia, dyplomy,
c ertyf ikaty, sp ecj alizaci e, kursy, inne),

d) kopia nadania numeru NIP, REGON,
e) kopia polisy ubezpieczeniowej,
f) ewentualne pelflomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia albo reprezenfowania Oferenta w postgpowaniu i zawarciu umowy
o udzielenie zam6wienia -(w formie oryginalu lub kopii polwiadczonej notarialrrie)

Wszystkie dokurhenty rnolrtaskladai w oryginale. Kopie dokument6w rnusz4by(
podpisane ,,za zgodno1l z oryginalem" przez Oferenta lub osoby upowaznione.

VIII. Termin skladania ofert
1. Ofertg w e onej napisami, jak w rczdziale powyZej nale|y
zlo1y1dod o 0wsekretariacieWojskowej Specjalistycznei
Przychodni Lekarskiej ,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie (pok. 106) 00-910 Warszawa, A1. Gen. A. Chru6ciela "Montera" 103 (poniedziatek -

pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00).

2. Na wniosek Oferent otrzyrnapisemne potwierdzetie zlo|enia oferty wraz z numerem, jakim

zostala oznakowana of erta.

3. Celem dokonania zmianb4dlpoprawek, Oferent moze wycofad wcze6niej zlo2on4ofertg izloLy1
j4 po rnodyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowatiawyznaczonego w SWKO terminu
skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisfne otwarcie ofert nast4pi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, kt6re odbqdzie sig

w siedzibie Zarnawiaj4cego pok. 117 przy A1. Gen. A. Chru6ciela "Montera" 103 w dniu 7 wrzeSnia

2021r. o god2. L0.30.

X. Przebieg konkursu ,vryb6r oferenta i ogloszenie o wyniku konkursu ofert

L. W celu ptzeprowadzetiakonkursu ofert Udzielaj4cy zam6wienia powoluje komisjg konkursow4

w skladzie co najmniej3 czlonk6w iwyznacza spo6r6d nich przewodnicz4cego. Konkurs sklada

sig z czgicijawnej i niejawnej.
2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zloiton4

dokumentacje oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym bior4c pod uwagg - CENA
brutto - waga 100% - cena za punkt udzielanych 6wiadczefifcena za godzing udzielanych
Swiadczefi.

3.Rozstrzygaj4c konkurs ofertKomisjaJconkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynnoSci:

a) stwierdza prawidlowoSd ogloszenia konkursu otazliczbg otrzymanych ofert,

b) stwierdza waLno1( ofert pod wzglgdem zabezpieczetia,
c) otwiera koperty z ofertami,
d) przyjmuje do protokolu wyja6nienia zglaszarLe ptzez oferent6w,
e) odczytuje ceny ofertowe,

0 ustala, stwierdza,kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie podlegaj1odrzuceniu;
g) ustala, kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie podlegai4odrzuceniu;
h) odrztca oferty na zasadach okre6lonych w art. 1,49 ustawy z dnia 27 sierpria 2004 r.

o 6wiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanychze Srodk6w publicznych (t.j. Dz. U'
z 2021, r. pou.1285);

0 w przypadku 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 rygorern odrzucenia oferty;
j) oglaszaoferentom, kt6re z ofert spetniaj4 warunki konkr.lrsu, a kt6re zostaly odrzucone,
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k) przyjrnlrje do protokolu wyjaSnienia i oSwiadczenia zgJoszone przez oferent6w,
1) wybiera najkorzyskriejszE ofertg albo nie przyjmuje iadnei z ofett,
m) w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rczpatruje jedynie umotywowane skargi

i protesty oferent6w.
4. Komisja konkursowa dziaLa na posiedzeniach zamknigtych bez udzialu oferent6w, z wyj4tkiern

czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).

5. Komisja rno2enteprzyj4( ofert, kt6rych cena przewyLsza kwotg przeznaczonq na sfinansowanie
zam6wienia.

6, Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiadae bgdzie warunkom
zam6wieni a, a takLe zostanie uzrrarta za najkorzystniejsz4.

7. Zamawiajqcy 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 poprzez zamleszczenie wyniku konkursu na tablicy ogloszefw siedzibie

zarnawiaj4cego otaz na wlasnej stronie internetowej.

XI. Kryteria oceny ofert
1. Ceng nalezy rozumiei jako calkowity kosz! kt6ry zawiera kalkulacjg wszystkich element6w

nalezno6ci. Zaptoponowane w ofercie ceny jednostkowe brutto pozostaj4 stale przez caly
okres r ealizacji Swiadczerl.

2. Jedynym kryterium oceny zlohonych ofert bgdzie cena.
3. Zarnawiaj4cy zastrzega mozliwol( przeprowadzenia negocjacji w przypadku zlohenia ofert

o Wch samych stawkach. W takim wypadku decyduj4ce znaczenie bgdzie mialo
dotychczasowe do6wiadczenie oferenta oraz kwalifikacje personelu.

XII. Wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z Oferentami i spos6b
porozumiewania.

t, Oferent moLe zwracal sig do Udzielaj4ce go Zarn6wienie o wyja6nienia dotycz4ce wszelkich
w4tpliwo6cizwi4zanych z SWKO, sposobernprzygotowania of.efiy, kieruj4c swoje
zapytanie na pi6mie najp62ntejw terminie 3 dni roboczychprzed terminem skladania ofert.

2. Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami jest Janusz Niewgglowski, tel. 22 673 5235

XIII. Istotne warunki umowy
Szczeg6ly dotycz1cerealizacjizam6wieniazawarte sA we wzorze umowy, kt6ry stanowi zal1cznik
nr 2 do SWKO. 

\

XIII. Prawo oferent6w
L. W toku postgpowania w spawie zawarciaumowy o udzielenie Swiadczefr opieki zdrowohrej

do czasu zakonczenia postgpowania oferent moLe zloLy( do komisji umotywowany protest
oraz odwolanie, dotycz4cerozsttzygntgcia postgpowania, kt6re Oferent sklada
bezpo6rednio do Kierownika Zamawiaj4cego - Dyrektora.

2. Oferent moze ztoLy( umotywowany protest do Komisji Konkursowej, jednak2e nie p62niejni2
pr zed r o zstr zy gnigciem konkursu.

3. Do czasu rozstrzygnigcia protesfu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszone.
4. Komisja Konkursowarozpafiuje protest w ci4gu 7 dni od daty jego otrzyrnania.
5. O wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwlocznie

informuje sktadaj4cego protest orazpozostalych Oferent6w iudzielaj4cego zam6wienie.
6. W ci4gu 7 dni od daty otrzyrnania zawiadomienia o rozstrzygntgciu konkursu Oferent moLe

zLoLy( do kierownika zamawiaj4cego odwolanie dot. rozstrzvgnigcia.
7. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpafizetiu.
8. Srodki odwolawcze nie przysluguj4 na:

a) wyb6r trybu postgpowania
b) niedokonanie wyboru Oferenta;
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c) uniewa2nienie postgpowania konkursowego.

XIV. Prawo udzielaj 4 cego zarn6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek" Samodzielrry Publiczny ZakladOpieki
Zdrowotnejw Warszawie zastrzega sobie prawo odwolania konkursu w calo6ci, uniewaznienia

albo przesunigcia terminu skladania of.eftbez podania przyczyny.

XV. Postanowienia koricowe
,L. Zamawiaj4cy rozstrzygne konkurs w ci4gu 5 dni od uplywu terminu skladania ofert.

2. Umowg w sprawie zarn6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zarctawiaj4cy

zawrzew terminie nie kr6tszym niz 7 dmod dnia przekazaniazawiadomienia o wyborze oferty

iniep62ruejni2 przeduplywem terminu zwi4zatiaofert4 chyba, ze w postqpowaniu zostanie

zlohonatylko 1 oferta - wtedy zamawiaj4cy rnoze zawrze( umowg riezwloczrie po wyborze

oferty.
3. Termin zwi4zaniaofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do sldadania ofert'

ZalEczniki:
. Zal4cznik L- Formularz oferty f druk OFERTA
. Zal4cznik2 - Istotne postanowienia urnowy -wz6t umowy
c Zal4cznik nr 3 - Klauzula informacfna RODO

Podpisy Komisji Konkursowei /7-
W//4)1. PrzewodniczEey Komisji - Zszanrra Domariska

2. Czlonek Komisji

3. Czlonek Komisji

4. Czlonek Komisji

data 24.08.2021r.

- Agnieszka Sikorska

- Marzena Karpowicz

- LidiaRokicka
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