SZCZEGOI,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT

(swKo)
na (;wiadczenia zdlowotne wykonywane pr ze:z lekaruy w zakresie:

'

P-qYehi4EA
- realizacji 6.wiadczeri p sychiatry czny ch

r
.
.
.

ambulatoryj nych dla doroslych

oraz
- konsultacji lekarza.psychiaJrV os6b ubiegaj4cych sig o'pozwolenie na brori
Podstawowei Opieki Zdrowotnej dla dzieci
lekaru sp ecj alis ta pe diatrii, me dycyny ro dzinnej
Badarl diagnos9cznych USG Doppler
badarl diagnosfcznych - USG
Ambulatoryinej Opieki Specjalistycznej:
- specjalista chirurgii og6lnej

KONKURS OFERT zostal ogloszqny:
. na sttonie internetowej zamawiaj4cego:vrww.spzozaon.pl
. na tablicy ogJoszei'r
Postgpowanie prowadzone jest w jgzykr polskim, z zachowariem formy pisemnej.

DY

Warszaua,

I.

OR

1.4.L2 :202L r.

Twb zam6wienia

1.

2.

Konkurs ofert plowadzony jest na zasadach przewidzianychprzez przepisy Ustawy
o dziatalno1cileczniczej z dnia15 kwietria 201L r. (t. j.Dz.U. 2202L r. poa.711, zp62n. zrn.)
na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dnia15.04.2011, r. o dzialalno;Scileczniczej (t. j. Dz.U.
z 2021, r, poz. 71'1,, z p62n. zm.) w zwi4zku z art. 1,40, art. L41-, art. '1,46 ust. 1, aft. '147 , art. '1,48
ust. 1, art. L49, art.150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art.1,52, art. L53 i art. 154 ust. L i 2 ustawy z
drua27 sierpnia 2004r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanychze Srodk6w
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. pou.1285, z p62n, zm.).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych"Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt 1, powyLej.

II. DEFINICIE
1)Ptzyjmu14cyzam6wienie/oferent-podmiotwykonuj4cydziata1no561ecznicz4zgodlie
zustaw4zdniaLSkwietniaZ0ll.r.oQziatalno6cileczniczej(t.j.D2.U.22021.r. po2.771.,
zp62n. zrn.).
2) Udzielaj4cy zam6wienia/ZamawiajEcy - podmiot leczniczy spetriajqcy przeslanki okreSlone
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia11" wrze1nia2}l9 r. - Prawo zarn6wieit publicznych (t,j. Dz. U. z
2019 r.po2.1129, zp62n. zrn.) - Wojskowa SpecjalistycznaPtzychodnia Lekarska,,Speclek"
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
3) Przedmiot konkursu ofert - Swiadczenie uslug zdrowotnych przez lekarzy, kt6rzy nabyli
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.
4) Formtrlarz ofertowy - rozumie sig przez to druk ,,OFERTA" przygotowany przez
Zarnawiaj4cego/ a wypelniony przez oferenta, stanowi4cy zalEczniknr L do niniejszych
warunk6w.
5) Swiadczenia zdrowotne/przedmiot zam6wienia - Swiadczenia bgd4ce przedmiotem umowy
zaw ier anej z

Pr

zyjrnujAcym zam6wienie.

6) Umowa-wz6r umowy
nt 2,2a.
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opracowany przez Udzielaj4cego zam6wienia, stanowiEcy zalEcznik

7) Polisa

OC . umow a ubezpieczenta odpowiedzialno6ci cywilnej za szkody bgd4ce nastgpstwem
udzi e lania 6w iadc ze{t z dt ow otnych alb o ni ez go dne go z p t aw em z ani e chan ia sdzielania
1wiadczen z drowotnych.
B) Sl4lKO/Ndaterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postgpowanie
ozrlaczone: sprawa nr PL AON/KO/6/2021,.

III. Przedmiot zam6wienia

1.

2.

Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczef zdrowotnych w zakresie Swiadczeri
psychiatrii: realizacji Swiadczeri psychiatryczrlych ambulatoryjnych dla doroslych
oraz konsultacji lekarza psychiatry os6b ubiegaj4cych sig o pozwolenie na brori; Podstawowej
Opieki Zdrowotnej dla dzieci - lekarz specjalista pediatrii, medycyny rodzinnej; badari
diagnostycznych USG, USG Doppler Duplex; Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej specjalista chirurgii og6lnej.

Kody Wsp6brego Slownika Zarn6wiefl:
85121000-3 uslugi medyczne
851211,00=4 o g6L:re uslugi medyczne
85140000-2 t62ne uslugi w dziedzinie zdrowia

2.Informacje og6lne
1. Rozliczenie zPrzy1muj4cym zam6wienie nastgpowa(.bgdzie wedlug cen jednostkowych
wynikaj4cych z oferty oraz faktycznych ilo6ci udzielonych fwiadczeA.
2. Dopuszcza sig zlo2erie ofert czgsciowych tj. na mniejsz4 ilo6i godzin /punkt6w/badah*
tygodniowo niz okre6lona w tabeli zamieszczonej w formrs,Iar zu ofertowym.
3, Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
4.Prowadzone postgpowanie konkursowe nie wymagazabezpieczenia oferty,w wadium.
5. Istotne warunki zam6wienia
5.1. Oferent zobowi4zany jest poddai sig kontroliprzeprowadzonej przez Udzielaj4cego
Zam6wienia lub inny organ upowa2niony do kontroli w zaktesie objgtym niniejszym
zarn6w ienierr. i z a gw ar antuj e p r ow adzetie dokumentacj i me dyc znej, z go dtie
z obow i4zuj4cymi przepis ami prawa.
5.2 Oferent nie moze bez zgody Zamawiaj4cego przeniei( zobowi1zafwynikaj4cychzntniejszej
umowy na osoby trzecie.
6. Obowiqzki Oferenta:
6.1 Oferent zobowi4zany jest do udzielania Swiadczert,zgodrie zwymogami okreSlonymi
w niniejszych SWJ(O.
6.2 Oferent, kt6ry bgdzie realizowat swiadczenia bgd4ce przedmiotem konkursu, zobowi4zarry jest
do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych okredlonych w odrgbnych przepisach.
6.3 W postgpowaniu konkursow/m rnog4bra1udzial Oferenci, kt6rzy spebriaj4 wymogi okre6lone
w art. 26 Ustawy z dnia L5 kwietnia2}l'L r. o dzialalno6ci leczniczej (t.j. Dz.U. z 202'Lr. po2.711., z
po1n. zm.).
IV. Okres ob owiEzywania zam6wienia: 0'1..01..2022 r. do 31.12.2022 r.
V. Warunki przystqpienia do konkursu stawiane oferentom:
'/... O udzielenie zam6wienia mogE ubiegad sig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie ora.z posiadaj4 odpowiednie kwalifikacje i s4
z dolni do wykona nia zarn6wienia,
b) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy lub czynrroici, jeLeli ptzepisy
nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawnief ,
c) spelniaj4 wymogi okre6lone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia2011. r. o dzialalno6ci leczniczej
(t.j.Dz.U.22021. t. paz.71'1,, zp62n. zm).
2. Na potwierdzenie spelnienia powyilszych warunk6w ZamawiajEcy wymaga:
a) zLozeria wypehrionego i podpisanego druku formttlarza ofertowego/OFERTA, zgodnie ze
wzorem - zal. nr 1 do SWKO,
:
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b)z|ozeriawymaganychwformu|atnlofeftowymdokument6w"
3, Zarnawiaj4cy dokona oceny spelnienia warunk6w na podstawie zlo|onych

4,

w konkursie
dokument6w i o6wiadczeri.
Oferent, kt6ry nie spelni warunk6w uprawniaj4cych do udzialu w postgpowaniu okre6lonych
w ust.1 zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

PONADTO:
1. Warunkiem udzial:u w konkursie ofeit jest zloLenie oferty w wyzrraczonyrr. terminie i wedlug
zasad okreSlonych w niniejszych SWKO.
2. Oferent zobowi4zany bgdzie na bie24co wprowadzad i rejestrowa6 dane statystyczne
i medyczne zrealizowanych. lwiadczefi zdrowotnych do programu, informatycznego
obowi4zuj4cegodlaUdzielaj4cegoZarn6wienie.
l

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent sporzqdza ofertg zgodnie zwymogami okre6lonymi w niniejszej SWKO.
2. Ofertg naLe?y zloLyCna drukach zal4czonych do niniejszejspecyfikacji (zal.nr 1 do SWKO).
3. Oferent moze ztoLy( tylko jedn4 ofertg. Ofertg sklada sig w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci;
4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenby naleLy sporz4d,ziCw jgzykupolskim.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi4zarre z przygotowaniem i zloiieniem oferty.
6. Oferta powinna zawiera( wszelkie dokumenty i zalqcznlki wymagane w "Szczeg6lowych
warunkach konkursu ofert".
T.Ofertg podpisuje oferent lub osoba upowazniona na podstawie oryginalu pehrornocnictwa
zlozonego 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 pelnomocnictwa. Poprawki mog4
byi dokonane jedynie poprzez przekreSlenie blgdnego zapisu i smieszczenie obok niego
czyteJne go zapisu poprawnego.
9. Ofeltg otaz wszystkie wymagane dokumenty naleLy zloLy( w zamknigtej i opisanej kopercie,
opatrzonej danymi ofelenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:
Dane oferenta:
Nazwa:.
adres:..

telefon/fax: .....,
KONKURS OFERT - sprawa nr PL AON/KO/6/2027
'
OFERTA na(iwiadczenia w zakresie
nie otwiera( przed dniem 22.12.2021, r., godzinal.0:30 (termin otzuarcia ofert)
aby strony oferty byty trwale ze sob4 zl4czone np. wpigte w skoroszytiutohone
w kolejnoSci ponumerowanych stron.
1.1. Oferent winien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa( przesylkg,
aby w maksymalnym stopniu zapobiec jejuszkodzeniu w czasie transportu.
12. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w formie elektronicznej.
1.0. Zaleg.a sig,

13. Celem dokonania zmian,bEdL poprawek Oferent moze wycofa( wcze6niej zloi2on4ofertg

izLoLyCj4 ponownie, pod warunkiem zachowaniawyznaczonego w SWKO terminu skladania
ofert.
14. O6wiadczenia i wyjaSnieniaprzekazywane zapomoc4faksu uwaLa sig za zlozone w terminie,
jezeli ich tre56 dotarla do adresataprzeduplywem terminu izostalaniezwloczrie potwierdzona
na pi6neie pr zez pr zekazuj4cego.

VII. Wymagane dokumenty:

1) Oferent zobowi4zany
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jest zLoLyC w wymaganym terminie:

wypelniony i podpisany druk formularza OFERTA w formie oryginalu, zgodnie
zewzorem- zal. nr 1 do SWKO,
1.2 dokunen'Ee
a) kopia akttralnego odpisu z wlaiciwego rejestru sqdowego lub CEIDG, jeileli odrgbne
przepisywymagajqwpisu do rejestru sqdowego lub CEIDG,
b) kopia wpisu do rejestru podmiot6wwykonujqcych dzialalno6d leczniczq, o kt6rym mowa
w art. 100 i L06 ust. 1 ustawy o dzialalno Scileczniczej,
c) kopie dokument6w potwierdzaj4ce kwalifikacje dolwykonywania'dzialalno6ci leczniczej
wymienionych w OFERCIE - (prawo wykon;rwania zawodu, za1wiadczetria, dyplomy,
certyfikaty, specj alizacj e, kursy, inne),
d) kopia nadanih numeru NIP, REGON,
e) kopia polisy ubezpieczeniowej,
f) ewentualne pelnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawatciu umowy
o udzielenie zam6wienia -(w formie oryginalu lub kopii poiwiadczonejnotarialnie)
Wszystkie dokumenty moLna skladai w oryginale. Kopie dokum€nt6w musz4by1
podpisane ,,za zgodno6( z oryginalem" przez Oferenta lub osoby upowaznione.
1.1

VIII. Termin skladania ofert
w zamknigte'1/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jakw rozdziale powyhej nale2y
zlozy( do dnia'2}"gr:udnia202Lroku do godz. L0.00 w sekretariacie Wojskowej Specjatistycznej
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielny Publiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie (pok. 106) 00-910 Warszawa, A1. Gen. A. Chru6ciela "Ivlontera't 103 (poniedzialek pi4tek, czynne w godz. 7.30-15.00).
2. Na wniosek Oferent ofuzyrna pisemne potwierdzenie zloLenia oferty vtrtaz z numerem, jakim
zostala oznakowana of erta.
3. Celem dokonania zmianb1dipoptawek, Oferent moZe wycofai wczedniej zlo2on4 ofertg izlo2yC
j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu
L. Ofertg

skladania ofert.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nast4pi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, kt6re odbgdzie sig
w siedzibie Zamawiajqcego pok. 117 przy Al. Gen. A. Chru6ciela "Montera" 103 w dniu 22 grudnia
2O2Tr. o godz,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 iwyznaczaspo6r6d nich przewodnicz4cego. Konkurs sklada
sig z czg(cijawneji niejawnej.
2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzysheiejiszej oferty w oparciu o zto|on4
dokumentacjg oraz informacje zawartE w formularru oiertow'ym bior4c pod lr*ugg - CENA
brutto - waga 700o/o - cena zapunkt/godzing/ilo6i* udzielanych Swiadczeri:
3. Rozstrzfgaj4c konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynno6ci:

a) stwierdza prawidlowoSd ogloszenia konkursu orazliczbg otrzyrnanych ofert,
b) stwierdza waznol1 ofert pod wzglgdem zabezpieczenia,
c) otwiera koperty z ofertami,
d) przyjrnuje do protokolu wyja6nienia zgtaszane przez oferent6w,
e) odczytuje ceny ofertowe,

0 ustala, stwietdza,kt6re z ofert speheiaj4 walunki konkursu i nie podlegajq odrzuceniu;
g) ustala, kt6re z ofert speh:riaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;
h) odrzuca oferty na zasadach okreSlonych w art. '1,49 ustawy z dnia27 sierptia 2004 r.
o 1wiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze Srodk6w publicznych (t.j. Dz.IJ.
2 202'L t, poz. 1285 ze zrn.);
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w przypadku, gdy oferent nie przedstawil wszystkich wymaganych dokument6w lub gdy

i)

ofeita iawiera braki formalne Komisja konkursowa wzywa oferenta do usunigcia tych
brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;

oglaszaoferentom, kt6re z ofert speLriaj4 warunki konkursu, a kt6re zostaly odrzucone,
k) przyjrn\e do protokolu wyja6nienia i o6wiadczenia zigloszone prz,ez oferent6w,
1)
wybiera najkolzystniejsz4 ofertg albo nie przyjmuje ladnei z ofert,
m) w czasie przeprowadzania konkursu przyjrnuje i rozpatruje jedynie umotywowane skargi
i protesty oferent6w,
4. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach zamknigtirchbez tdziaht oferent6w, z wyj4tkiem
czynno6ci okre6lonych w pkt a) do e).
5. Komisja rnoze nte przyj4t ofert, kt6rych cena przewyLsza kwotg przezn czonA na sfinansowanie
zam6wienia.
6. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada1. bgdzie warunkom
z am6w ienia, a takLe z o s tanie uznana za najkor zy stniej s z 4.
7, Zamawiaj4cy powiadomi o wyniku konkursu podajEc rrazwg (firmg) oraz numer oferty albo imig
i nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Swiadczeniodawcy, kt6ry zostal
wybrany.
8. Powiadomienie nast4pi poprzez zamieszczenie wyniku konkursu na tablicy ogloszeiw siedzibie
zarnawiaj4.cego oxaz na wlasnej stronie internetowej.
i)

XI. Kryteria oceny ofert
1. Ceng nalezy rontmie(jako calkowlty koszt, kt6ry zawiera kalkulacjg wszystkich element6w
naleznoSci . Zaproponowane w ofercle ceny jednostkowe brutto pozostaj1 stale ptzez caly okres
realizacji lwiadczefi.
2. Jedynym kryterium oceny zLo2onych ofeftbgdzie cena.
3. Zarnawiaj4cy zasi,trzegamo2liwo6i przeprowadzemianegocjacji w przypadku.zloL'eria ofert o
tych samych stawkach. W takim wypadku decyduj4ce znaczeniebgdzie mialo dotychczasowe
do(;w iadczenie of erent a or az kwalifikacj e p ersonelu.

XII. Wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z Oferentami i spos6b
porozumiewania.
1. Oferent rnoLe zwracal sig do UdzielajEce go Zan6wienie o wyja6nienia dotycz4ce wszelkich
w4tpliwoSci zwi4zanych z SWKO, sposobem przygotowania oferty, kieruj4c swoje zapytaniena
pi6mie najp62niejw terminie 3 dni roboczychprzed terminem skladania ofert.
2. Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami jest: Janusz Niewgglowski, teI. 22 673 5235.

XIII. Istotne waYunki umowy
Szczeg6Ly d.o$cz4cetealizacjizam6wieniazawarte
nr2,2a do SWI(O,
€

s4 we

wzotzeumowy, kt6ry stanowi zalEcznik
:

XIII. Prawo oferent6w
W toku postgpowania w spawie zawarciaumowy o udzielenie 6wiadczerl opieki zdrowotnej
do czasu zakoiczenia postgpowania oferent rno|e ztozy( do komisji umotywowany protest
oraz odwolanie, dotycz4ce rozstrzygnrgcia postgpowania, kt6re Oferent sklada
bezpo6rednio do Kierownika Zamawiaj4cego - Dyrektora.
2. Oferent rnoLe zloLy(umotywowany protest do Komisji Konkursowej, jednak?,eriep62nieiru?
pr zed r o zstr zy gnigciem konkursu.
3. Do czasu rozstrzygnigcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszorrc.
4. Korrrisja Konkursow a rozpatruje protest w ci4gu 7 dni od daty jego otrzymania.
5. O wniesieniu i rozstrzygrugciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwlocznie
informuje skladaj4cego protest otaz pozostalych Oferent6w i tdzielai4cego zarn6wienie.
6. W ci4gu 7 dni od daty otrzyrnania zawiadomienia o rozstrzygtttgciu konkursu Oferent rno2e
zlo|y( do kierownika zamawiaj4cego odwoianie dot. tozstrzygnigcia.
7. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega tozpatrzenht8. Srodki odwolawcze nie przysluguj4 na:
L.

str.

5

wyb6r trybu postgpowania
b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c) uniewaZnienie postgpowania konkursowego'
a)

XIV. Prawo udzielaj I cego zam6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek" Samodzielny Publiczny ZakladOpieki
Zdrowotne jwWarszawie zastrzega sobie prawo odwolania konkursu w calo6ci, uniewaznienia
albo przesunigcia terrninu skladania ofeftbez podania przyczyny.
XV. Postanowienia koficowe
'!..Zarnawiaj1cy rozstrzygniekonkurs w ci4gu 5 dni od uplywu terminu skladania ofert.
2. Umowg w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zatnawiai4cy
zawrzew terminie nie kr6tszymniz 7 dni od dnia przekazanrazawiadomienia o wyborue oferty
i nie p6Zniejni2 przed uplywem terminu zwi4zania ofert4 chyba, ze w postqpowaniu zostanie
zloilonatylko 1 o?erta - wtedy zamawiaj4cy rrrole zawrze1umowg niezwlocznie po wyborze
oferly.
3. Termin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.

Zal}czniki:
. Zal4czrik 1- Formularz oferty/ druk OFERTA
. ZaL4cznik 2 - Istotne postanowienia umowy - wz6t umowy
. Zal4cznik2a - Istotne postanowienia umowy na badania diagnostyczlle - wz6r umowy
t Zahacztik nr 3 - Klauzula inJormacyina RODO
Podpisy Komisj i Konkursowej

1.

Przewodnix.zEcy Komisji

2.

Czlonek

3.

Czlonek

4.

Czlonek

data

str. 6

-

Zuzanrra Domariska

Komisji

-

Agnieszka Sikorska

Ko'misji

-

Marzena Karpowicz

Komisji

'1,4.12.202'1,

r.

-" Lidia Rokicka

