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Gorzów Wlkp. 21.11.2019

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
OFERT

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ
UL. SIENKIEWICZA 10-11
66-400 GORZÓW WLKP.

Postanowienia ogólne
§1
Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych, zwane
dalej ,, Warunkami konkursu” określają przedmiot konkursu, warunki wymagane od
Przyjmującego zamówienie, kryteria oceny ofert, warunki, jakie powinna spełniać oferta, a
także zasady przeprowadzania konkursu.
§2
Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Wojskowa
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wlkp. ul. Sienkiewicza 10-11,
zwany dalej, ,,Udzielającym zamówienia”.
§3
1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne udzielane przez:
1) Lekarzy specjalistów w dziedzinie:
•

- endokrynologia

•

- ginekologia i położnictwo

•

- chirurgia ogólna

•

- chirurgia urazowo- ortopedyczna

•

- urologia

•

- psychiatria

•

- stomatologia

•

- okulistyka

•

- neurologia

•

- radiologia

•

- medycyna pracy

•
•

2) Psychoterapeutów

2. Podstawowy (minimalny) czas udzielania świadczeń zdrowotnych w grupie lekarzy
specjalistów oraz psychoterapeuty wynosi:
1) 8 godzin tygodniowo w przedziale czasowym od 7:00 do 14:00
2) 4 godziny tygodniowo w przedziale czasowym od 14:00 do 18:00
3. Lekarze stomatolodzy – 4 dni w tygodniu w przedziela czasowym od 08:00 do 14:00;
1 dzień w tygodniu w przedziale czasowym od 11:00 do 18:00.

4. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Udzielającego zamówienia, wniosek
Dyrektora limit godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach czasu
podstawowego może ulec zmianie.
5. Szczegółową organizację udzielania świadczeń zdrowotnych będzie ustalał dyrektor,
dział kadr, dział organizacji i nadzoru w porozumieniu z Przyjmującym zamówienie.
6. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje wszystkie czynności medyczne
charakterystyczne dla wykonania danego zawodu/stanowiska w danej komórce
organizacyjnej Przychodni konieczne dla prawidłowego realizowania w tym zakresie
zadań Przychodni w myśl obowiązujących przepisów prawa.
7. Z oferentami umowy zostaną zawarte na czas określony od dnia podpisania umowy
do dnia 30.06.2021.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zawarcie umowy z
wybranym oferentem nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili rozstrzygnięcia postępowania konkursowego Udzielający
zamówienia może odstąpić od zawarcia umowy.
Warunki wymagane od Oferentów
§4
1. Udzielający zamówienia może udzielić zamówienia na udzielanie świadczeń
zdrowotnych podmiotom leczniczym w zakresie odpowiadającym wpisowi do
właściwego rejestru lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub
określonej dziedzinie medycyny.
2. W związku z postanowieniem ust. 1, ofertę może złożyć osoba/podmiot
leczniczy spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 dla świadczeń
zdrowotnych, których dotyczy składana oferta.
3. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty Oferent powinien
zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w warunkach konkursu.
4. Warunkiem przystąpienia i udziału w konkursie jest złożenie przez Oferenta
oferty w formie pisemnej, na formularzu ofertowym, według wzoru
stanowiący załączniki do niniejszych Warunków Konkursu oraz dokumentów
potwierdzających, iż jest on uprawniony do udzielania świadczeń
zdrowotnych, których dotyczy oferta.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
Opis sposobu przygotowania oferty
§5
6. Pisemna oferta powinna zawierać formularz ofertowy zawierający dane
identyfikacyjne Oferenta oraz proponowaną cenę za udzielanie świadczeń
zdrowotnych, zgodny ze wzorem określonym w załącznikach do warunków
konkursu.
7. Do oferty należy dołączyć kserokopie następujących aktualnych dokumentów:

1) Wpis do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
wpis do KRS ( jeśli oferta dotyczy podmiotu leczniczego) wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą,
3) Dyplom ukończenia studiów medycznych/szkoły medycznej
4) Prawo wykonywania zawodu,
5) Dyplom specjalizacji, jeżeli oferent ją ukończył
6) Dyplom uzyskania stopnia lub tytułu naukowego, jeżeli oferent go uzyskał
8. W przypadku Oferentów, którzy dotychczas wykonywali na rzecz
Udzielającego zamówienia takie same świadczenia zdrowotne jakich dotyczy
składana oferta, nie ma obowiązku przedkładania dokumentów określonych
w ust. 2 pkt 2-6, pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż dokumenty te
znajdują się w posiadaniu Udzielającego zamówienia i są aktualne.
9. Oferent może do oferty dołączyć posiadane certyfikaty, dokumenty
potwierdzające odbyte przez niego kury i szkolenia lub inne dokumenty
potwierdzające jego kwalifikacje.
§6
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i
przejrzysty oraz zawierać wszystkie dokumenty wymagane przez
udzielającego zamówienie.
2. Poprawki mogą być dokonywane tylko przez przekreślenie błędnego
zapisu, umieszczenie obok niego treści poprawnej i opatrzenie
podpisem osoby uprawnionej.
3. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez oferenta. Udzielający zamówienia może żądać przedstawienia
oryginału dokumentów.
§7
10. Oferty muszą być złożone w miejscu i terminie określonym przez

udzielającego zamówienia w ogłoszeniu o konkursie ofert tj. w gab. 42 WSPL
SP ZOZ ul. Sienkiewicza 10-11, 66-400 Gorzów Wlkp. do dnia 10.12.2019 do
godziny 12:00.
11. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli
zostanie ona dostarczona do kancelarii WSPL SP ZOZ w terminie określonym
w ust. 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez ich otwierania.

12. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, podpisanej imieniem i
nazwiskiem oraz adresem Oferenta oznaczonej napisem ,, oferta na udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez ................( specjalność).
13. Okres związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni .
14. Otwarcie kopert nastąpi w gabinecie Dyrektora w dniu 10.12.2019 o godzinie

12:30.
Postępowanie konkursowe
§8
1. Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia
postępowania konkursowego .
2. W skład komisji konkursowej wchodzą, co najmniej trzy osoby.
3. Konkurs składa się z części jawnej ( sprawdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę
otrzymanych ofert oraz otwiera koperty w wraz z ofertami, uzupełnia protokół) i niejawnej .
§9
1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich, Komisja stosuje następujące kryteria:
1) kwalifikacje zawodowe oferentów
2) proponowana ceną należności za realizację zamówienia
3) dyspozycyjność
4) jakość udzielanych świadczeń
2. Komisja konkursowa wybiera ofertę , która łącznie przedstawia najkorzystniejszy bilans
kryteriów wymienionych w ust. 1
3. w przypadku, gdy wysokość złożonych ofert będzie przekraczała możliwości finansowe
Udzielającego zamówienie, dopuszcza się negocjacje cenowe
4. O rozstrzygnięciu konkursu ofert Udzielający zamówienia ogłasza na tablicy informacyjnej
oraz na stronie internetowej.
§ 10
Oferenci wyłonieni w drodze postępowania konkursowego zobowiązani są najpóźniej w dniu
podpisania umowy dostarczyć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

§ 11
1. W zakresie składania protestów i odwołań oraz w innych sprawach nieuregulowanych
niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednio przepisy: art. 146 ust.1, art.147
ust.1, art.148 ust.1, art. 149, art.150, art.151 ust.1,2,4-6, art. 152 i art.154 ust.1-2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych( j.t. Dz.U. z 2017r. poz.1938 z późn.zm.) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( j.t. Dz.U. 2018 r. poz. 160 z późn.zm.).

