
Sprawa nr PL AON /KO/42022

SZCZEGoT,OWE WARUNKI KONKURSU OFERT
(swKo)

na wykonywanie Swiad czen zdr owoteych w zakresie
o psychologii:

- realizacji ambulatoryjnych 6wiadczefi psychologicznych (w ramach umowy z NFZ)
oraz

- konsultacji psychologicznych os6b ubiegaj4cych sig o pozwolenie na brof
KONKURS OFERT zostal ogloszony:

. na stronie internetowej zarnawiaj4cego: www.spzozaon,pl

. na tablicy ogJoszefr
Postgpowanie prowadzone jest w jgzyku polskim, z zachowariem formy pisemnej.

Warszawa, L3,06.2022 r.

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

o dzialal:roficileczniczej z dria15 kwietrria 2011-, r. (t. j.Dz.tJ. 22022r. pot.633, zp62n. zm.)
na podstawie art. 26 lust 3 i 4 ustawy z dtia15.04.2011r. o dzialalno6ci leczniczej (. j.Dz.lJ.
z 2022 r. Poz. 633, z p62n. zrn.) w zwi4zku z aft. 'J,40, art. L41,, att. 1,46 ust. L, art. 1,47 , aft. 1-.48

ust. L, afi.'1,49, art. L50, art. 15L ust. L, 2i 4-6, aft.152, art. 153 i art.154 ust. 1 i 2 ustawy z
dnta27 sierpnia 2004r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w
publicznych (t.i. Dz. U . z 2021. t. poz. 1285, z p62n. zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych"Szczeg6lowych warunkach konkursu ofert -
SWKO " zastosowanie maj4 przepisy wskazane w pkt l,powy|ej.

II. DEFINICIE
1) Przyjmuj4cy zamfwienie/Oferent - podmiot wykonuj 4cy dzialalno6i lecznic z4 zgodnie

ztstaw4z dnia 15 kwietnia2}l'1, r. o dzialalno6ci leczniczej (t. j.Dz.U.22022r. po2.633,
zp62n. zm.) i posiada uprawnienia niezbgdne do wykonania zarn6wienia.

2) Udzielajqcy zam6wieniafZamawiaj4cy - podmiot leczniczy spehriaj4cy przeslanki okre6lone
w art. 4 ust. L ustawy z dtrial'l.wrzelnia2}l9 r. - Prawo zam6wieftpublicznych (tj. Dz.TJ. z
2021,r.poz.ttiO, zp62n. z:rr.,) - Wojskowa SpecialistycznaPtzyctroania Lekarska',,Speclek"
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnei w Warszawie

3) Przedmiot konkursu ofert - rea,hzacja ambulatoryjnych Swiadczeri psychologicznych
oraz konsultacji psychologicznych os6b irbiegaj4cych sig o pozwolenie na brofl, kt6rzy nabyli
fachowych kwalifikacji do ich udzielania.

4) Formularz ofertowy - rozumie sigptzez to druk,,OFERTA' przygotowany ptzez
Zamawiaj4cego, a wypehriony przez oferenta, stanowi4cy zalEczniknr 1 do niniejszych
warunk6w.

5) Swiadczenia zdrowotnefprzedmiot zam6wienia - 6wiadczenia bgd4ce przedmiotem umowy
zaw ier anej z P r zylmuj4cym zam6wienie.

6) Umowa-wz6r umowy opracowany przez Udzielaj4cego zam6wienia, stanowi4cy zalqcznik
nr 2.

7) Polisa OC - umowa ubezpieczeria odpowiedzialno6ci cywilnej zaszkody bgd4ce nastgpstwem
udzielania 6wiadczeri zdrowotnych albo niez godnego z prawem zaniechani a udzielatia
3w iadczefi z drowotrych.

8) SWKO/\{aterialy konkursowe - szczeg6lowe warunki konkursu ofert - postgpowanie
oznaczone: sprawa nr PL AON/KO/2/2022.

str. l-

D'!Vo.jsk



Sprawa nr PL AON /KO/42022

III. Przedmiot zam6wienia
1. Przedmiotem zam6wienia jest udzielanie Swiadczef zdrowotnychw zak'resie ambulatoryjnych

Swiadczerfi psychologicznych oraz konsultacji psychologicznych os6b ubiegaj4crych sig

o pozwolenie na brori
2. Kody Wsp6hrego Slownika Zam6wie:it:

85121270-6 - Ustugi psychiatryczne lub psychologiczne

2.Informacje og6lne
L . Rozlicze nie z P r zylmujAcym zam6wienie nastgpow a( bgdzie wedlu g cen j ednostkowych

wynikaj qcych z of erty omz f .akty czny ch ilo Sci udzielonych 6w iadczen
2. Nie dopuszcza sig zloLenia ofert czgsciowych tj. na mniejsz4 ilo1( godztn/prtrJr.;t6w /badar1*

tygodniowo niz okre6lona w tabeli zamfeszczonej w formularzu ofertowym.
3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
A.Prowadzone postgpowanie konkursowe nie wymagazabezpieczenia oferty w wadium.
5. Istotne warunki zam6wienia
5.1 Of erent zobow i4zany j est poddad sig kontroli przeprow adzonq Pr zez Udzielaj 4ce go

Zam6wietia lub inny organ upowazniony do kontroli w zakresie objgtym niniejszym

zam6wieni ern i zagwarantuje prowadzenie dokumentacji medyc znei, zgodrie
z ob owi4zajAcymi przepisami prawa.

5.2 Oferent nie mo2e bez zgody Zarnawiaj4cego przenie1( zobowi4zaflwynikaj4cych z nniejszei

umowy na osoby trzecie.
6. ObowiEzki Oferenta:
6.L Oferent zobowi4zany jest do udzielania Swiadczeri zgodnie zwymogami okreSlonymi

w niniejszych SWKO.
6.2Of.erent,kt6ry bgdziereallzowal6wiadczenia bgd4ce przedmiotem konkursu, zobowi4zarry iest
do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych okreSlonych w odrgbnych przepisach.,

6.3 W postgpowaniu konkursowym mogA bra1 udzial Oferenci, kt6rzy spelniaj4 wymogi okre3lone

wustawie zdtialSkwietnia2}l1,r.odzialaino6cileczniczej(tj,D2.U.22022r.poz.633, zp62n.

zm.).
IV. Okres obowiEzywania zam6wienia: 01'.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
V. Warunkiprzyst4pienia do konkursu stawiane oferentom:
t. O udzielenie zam6wienia mogE ubiegad sig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie oraz posiadaj4 odpowiednie kwalifikacje i s4

zdolrri do wykonani a zam6wienia,
posiadaj4 uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy lub czynno1ci, ieLeli ptzepisy

nakladaj 4 obowi4zek posiadania takich uprawnieri,
spehriaj4 wymogi okre6lone w art. 26 ustawy z dnia L5 kwietria2011. r. o dzialalnoilcileczriczei
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z p62n. zm).

2, Na potwierdzenie spelnienia powyilszych warunk6w ZamawiaiEcy wymaga:

a) zloierua wypehrionego i podpisanego druku f.orunularza ofertowego/OFERTA, zgodnie ze

wzorem - zal.m 1 do SWKO,
zLoLeniawymaganych w formularzu ofertowym dokument6w.
Zamawiaj4cy dokona oceny spebrienia warunk6w na podstawie zlohonych w konkursie

dokument6w i o6wiadczerl.
4. Oferent, kt6ry nie spelni warunk6w uprawniaj4cych do udzialuw postgpowaniu okreSlonych

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

PONADTO:
1. Warunkiem udzialu w konkursie ofert jest zloLenie oferty w wyznaczonym terminie i wedlug

zasad okre6lonych w niniejszych SWKO.
2. Oferent zobowi4zarty bgdzie nabiez4co wprowadzad i rejestrowai dane statystyczne

i medyczne zr eahzow anych Swiad czen zdr o

obow i4zuj4ce go dla U dzielaj4ce go Zam6w ie
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zam6wienia albo reprezentowania Oferenta w postgpowaniu i zawarciu umowy
o udzielenie zam6wienia -(w formie oryginalu lub kopii polwiadczonejnotarialrrie)
Wszystkie dokumenty rrrolna skladai w oryginale. Kopie dokument6w musz4by(
podpisane ,,za zgodro6( z orygrnalerd' przez Oferenta lub osoby upowaznione.

VIII. Termin skladania ofert
1. Ofertg w zamknigtej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w rozdziale powyilej nalely
zlolyt do dnia 2L czei,rwaa2D22roku do godz. t0:00 w sekretariacie Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie (pok. 106) 00-910 V,{arszawa, A1. Gen. A. Chru6ciela "Montera" 103 (poniedzialek -
pi4tek, czynrLe w godz. 7.30-15.00).
2. Na wniosek Oferent ofrzyrna pisemne potwierdzenie zloilenia oferty wraz z numerem, jakim

zostaha oznakowana of erta.
3. Celem dokonania zmian b4d2 poprawek, Oferent mo2e wycofai wcze6niej zlo2on4ofertg i zloty1

j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowarriawyznaczonego w SWKO terminu
skladania ofert.

IX. Mieisce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nast4pi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, kt6re odbgdzie sig
w siedzibie Zamawiaj4cego pok. 117 przy A1. Gen. A. Chru6ciela "Montera" 103 w dniu 2! czerwca
2022r. o 9od2,10.30.

X. Przebieg konkursu ,wyb6t 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 zczg$cijawnej i niejawnej.

2. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej of.efty w oparciu o zlo2on4dokumentacjg
oraz informage zawarte w formularzu ofertowym bior4c pod uwagg - CENA brufto - waga L00o/o

- cena zapunkt/i1o6d udzielanych 6wiadczeri (jak z jednostk4 miary okre6lon4 w tabeli
zamieszczonej w frirmularzu oferta).

3.Rozstrzygaj4c konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynno6ci:
a) stwierdza prawidlowo6d ogloszeria konkursu orazliczbg otrzyrnanych ofert,
b) stwierdzawa2nofl( ofert pod wzglgdem zabezpieczenia,
c) otwiera koperty z ofeftami,
d) przylmuje do protokolu wyja6nienia zglaszane przez oferent6w,
e) odczytuje ceny ofertowe,

0 ustala, stwierdza,kt6re z ofert spelniaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;
g) ustala, kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4odtzuceniu;
h) odrzuca oferty na zasadach okle6lonych w art. 'l,49 tstawy z dnia27 sietpnia2}} r.

o Swiadczeniach opieki zdrowohrejfindnsowanych ze 6rodk6w publicznych (tj. Dz.IJ.
z 2021.. r. poz.1285, z p62n. zrn.);

1) w przypadku, gdy oferent nie przedstawilwszystkich wymaganych dokument6w lub gdy oferta
zawiera braki formaLre Komisja konkursowa wzywa oferenta do usunigcia tych brak6w
w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;

t) ogtasza oferentom, kt6re z ofert spehriaj4 warunki konkursu, a kt6re zostaly odrzucone,
k) przylmuje do protokolu wfa6nienia i o6wiadczeniazgloszoneprzez oferent6w,
1) wybiera najkorzystniejsz4 ofertg albo nie przyynuje 2adnej z ofert,
m)w czasie Plzeprowadzatiakonkursu przylmajeirozpafiujejedynie umotywowane skargi

i protesty oferent6w.
4. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach zamknigtychbez udziahu oferent6w, z wyl4tkiem

czynnoSci okre6lonych w pkt a) do e).
5. Komisja mo|e nte ptzyl4l ofert, kt6rych cena ptzewylsza kwotg p

zam6wienia.
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6. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada1 bgdzie warunkom
z am6wieni a, a takle z o stanie uzrtarLa za najkor zystniej sz 4.

7. Zarnawiaj4cy powiadomi o wyniku konkursu podaj4c nazwe (firmg) oraz numer oferty albo imig
i nazwisko oyaz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Swiadczeriodawcy, kt6ry zostal
wybrany.

8. Powiadomienie nast4pi poprzez zamieszczenie wyniku konkursu na tablicy ogloszehw siedzibie

zarnawiaj4cego oraz na wlasnej stronie internetowej.
XI. Kryteria oceny ofert
1. Ceng nalezy rozumiei jako calkowity koszt, kt6ry zawiera kalkulacjg wszystkich element6w

naleznoSci. Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe brutto pozostaj4 stale przez caly okres
rcalizacji Swiadczerl.

2. Jedynym kryterium oceny zlo1onych ofert bgdzie cena.
3. Zamawiaj4cy zastrzega mo2liwo(;(przeprowadzenianegocjacji w przypadkuzLoLeria ofert o

tych samych stawkach. W takimwypadku decyduj4ce znaczeniebgdzie mialo dotychczasowe
do6wiadczenie oferenta oraz kwalifikacje personelu.

XII. Wskazanie os6b upowa2nionych do porozumiewania sig z Oferentami i spos6b
porozumiewania.
1. Oferent moze zwraca( sig do lJdzielaj4cego Zam6wienie o wyjaSnienia dotycz4ce wszelkich

w4tpliwo6cizwi4zanych z SWKO, sposobem przygotowania oferty, kieruj4c swoje zapytaniena
pi6mie najp62ntej w 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 dotycz4cercaltzagizam6wieniazawante sA we wzorze umowy, kt6ry stanowi zal4cznik
nr 2 do SWKO.

XIII. Prawo oferent6w
1. W toku postgpowania w spawie zawarciaumowy o udzielenie Swiadczefi opieki zdrowotrej

do czasu zakonczetia postgpowania oferent moze ztoLyC do komisji umotywowany protest
oraz odwolanie, dotycz4ce rozstrzygnigcia postgpowania, kt6re Oferent sklada
bezpo6rednio do Kierownika Zanawiaj4cego - Dyrektora.

2. Oferent moze zloLy( umotywowany protest do Komisji Konkursow ej, jednakie nre p62niej ru2
ptzed r ozstrzy gntgciem konkursu.

3. Do czasu rczstrzygntgcia protestu postgpowanie konkursowe zostanie zawieszone.
4. Komisja Kontcurso*-a fr€E r itF ;lb d {r
5. O rmiesierritr i rozstqgn$iu FEat€$u KmftF K':rftusnra r f,ruc pirurt nstrhau

informuje skladajEcego protest orazpozosbafych Oferent6w i udzielaj4cego zam6wienie.
6. W ci4gu 7 dfi od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygntgciu konkursu oferent moze

zlo 2y C do kier ownik a zantaw iaj4c e gc o dwolanie dot. r o zstr zy gni gcia.
7. Odwolanie wniesione po terminie nie podlegarozpatrzeniu.
8. Srodki odwolawcze nie przysluguj4 na:

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

XIV. Prawo udzielaj4cego zam6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek" Samodzielrry Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Warszawie zasfizega sobie prawo odwolania konkursu w calo6ci, uniewa2nienia
albo przesunigcia terminu skladania ofertbez podania przyczyny.

XV. Postanowienia koricowe
'1.. Zamawiaj4cy rozstrzygne 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 kr6tszymni|T drtod dnia przekazaria zawiadomienia o fuyborze
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i nie p6zniej ni, ptzed'uplywem terrrrinu zs,tti4z*iaofert4 chyba)ze w postgpowaniu zostaniezloLona tylko 1 o?erta - ##ay zamawiai4y 
^ii" "uwrze(umow' niezwrocznie po wyborzeoferty.

3' Termin zwi4zariaofert4 wlmosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.

Zalaczniki:
o Zal1cznik L_ Formulau oferty/ druk OFERTAo Zal4cznik2 _ Istotre postanowieni":_"_yi_ wz6rumowyo Zal4cznik nr 3 _ Klauzula iruormacyjna RooJzor 

umowy

Podpisy Komisji Konkursowej

1. PrzewodniczycyKomisji _ Zuzawta Domariska

2. Czlonek Komisji

3. Czlonek Komisji

4. Czlonek Komisji

data 18.06.2022t.

- Agnieszka Sikorska

- Marzena Karpowicz

- Lidia Rokicka
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