
Zata.cznik nr 2 do Zarza.dzenia nr 687

SZCZEGOtOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Artykull. Uwagi wste.pne

§1
1. Post^powanie konkursowe prowadzone bqdzie w oparciu o art. 26 i 27 ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 2013r., Nr 217 z pozn. zm) oraz art. 140,

art.141, art.146 ust.l, art.147-150, art.151 ust.1,2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust.1-2 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2004r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz.

U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z poz. zm.).

2. Konkurs ogtasza Dyrektor Zespotu ZakJadow Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

3. Niniejsze Szczegotowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych, zwane dalej

SWKO okreslaja.:

a) zatozenia konkursu ofert,

b) wymagania stawiane Oferentom,

c) tryb sktadania ofert,

d) sposob przeprowadzenia konkursu.

4. W celu przeprowadzenia post^powania konkursowego Dyrektor Zespptu Zaktadow Opieki Zdrowotnej

w Czarnkowie powotuje komisje^ konkursowa,. t

5. W celu prawidtowego przygotowania i ztozenia oferty, Oferent winien zapoznac sî  ze wszystkimi

informacjami zawartymi w Szczegoiowych Warunkach Konkursu Ofert.

•j ':i

Artykut II. Definicje i poj^cia

§2
Ilekroc w Szczegotowych Warunkach Konkursu Ofert jest mowa o:

1. Oferencie - rozumie siQ przez to podmiot wykonuja.cy dzialalnosc lecznicza., lub osob^ legitymuja.c^

SJQ nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania swiadczen zdrowotnych w okreslonym zakresie lub

okreslonej dziedzinie medycyny, zwany inaczej Przyjmuj^cy zamowienie - zgodnie z art. 26 ust. 1

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 2013r., Nr 217 z pozn. zm).

2. Zamawiaja.cym — rozumie si$ przez to Zespor Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, zwany

inaczej Udzielajqcy zamowienie - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o

dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 2013r., Nr 217 z pozn. zm).

3. Przedmiocie konkursu ofert - rozumie si§ przez to wybrany przez oferenta zakres swiadczen

zdrowotnych.

4. Formularzu ofertowym - rozumie si§ przez to druk oferty stanowia.cy zat^cznik do SWKO.

5. Umowie - rozumie si§ wzor umowy opracowany przez Zamawiaja^cego.

Artykuf III. Uszczegotowienie przedmiotu konkursu

§3

1. Przedmiotem konkursu na udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej jest wykonywanie

swiadczen zdrowotnych w rodzaju swiadczen :



1.1 Badania endoskopowe

1.2 Badania gastroskopowe

1.3 Badania USG
;

§4 f

Organizacja udzielania swiadczeh okreslonych w § 3 ust.l w rodzaju Leczenie szpitalne:

2. Miejscem wykonywania swiadczeh sa. wybrane Pracownie szpitalne.

3. Osoba udzielaja_ca swiadczeh w wybranej pracowni :

• odpowiada za prawidtowe funkcjonowanie pracowni - pod wzgle.dem lekarskim,

administracyjnymi i finansowym w trakcie wykonywania swiadczen zdrowotnych. Jest

odpowiedzialna za realizacje. umow kontraktowych na swiadczenia zdrowotne .

4. W zakresie organizacji i realizacji zadah diagnostyczno-leczniczych Oferent podlega Z-cy Dyrektora

ds. Medycznych lub innej osobie wyznaczonej przez Zamawiaja.cego.

5. Zamawiaja.cy zawrze umowy z Oferentami w formic kontraktu cywilno - prawnego.

§5

1. Osoba uprawniona do wykonywania swiadczen: lekarz specjalista w dziedzinie medycyny maja.cej

zastosowanie przy udzielaniu swiadczeh danego zakresu iub lekarz legitymuja.cy sie. innymi

kwalifikacjami - osoba posiadaja.ca kwalifikacje zgodne z wymaganiami Narodowego Funduszu

Zdrowia, z zastrzezeniem ust.2.

2. Ogtaszaja.cy konkurs zapewni odpowiednie, niezbe.dne warunki lokaiowe (zwia.zane bezposrednio z

udzielaniem swiadczeh zdrowotnych), wyposazenie w aparature. i sprze.t medyczny, srodki transportu.

3. Oferent jest zobowia.zany do posiadania wtesnej odziezy ochronnej zgodnie z obowia.zuja.cymi

przepisami.
'• (.

Artyku* IV. Wymagania formalno-prawne w odniesieniu do oferentow

§6
1. Kompletna oferta powinna posiadac ponumerowane strony i zawierac ,naste.puja.ce dokumenty:

a) wypelniony Forrnularz Ofertowy - Zala.cznik A, j

b) dokumenty potwierdzaja.ce kwalifikacje zawodowe osob, ktore be.da. udzielaty swiadczeh

zdrowotnych w postaci: I

- dyplomu ukohczenia studiow medycznych na wydziale lekarskim,

prawa w>^konywania zawodu, ;,

- dyplomu specjalizacji,

- zaswiadczeh potwierdzaj^cych ukohczenie kursow specjalistycznych lub nabycie

dodatkowych uprawnieh lub kwalifikacji,

c) kopie. zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub oswiadczenie o

posiadaniu takiego wpisu na dzieh rozpocze.cia udzielania swiadczeh

d) kopie. wpisu do rejestru podmiotow wykonuj$cych dziatelnosc leczniczq lub rejestru

indywidualnych praktyk lekarskich we wtasciwej Izbie Lekarskiej,

e) kopie^ decyzji o nadaniu REGON i NIP. :

Dokumenty wymienione w ust.l b-e moga^ bye przedlozone w formie kopii, poswiadczonej ,,za

zgodnosc z oryginatern" przez Oferenta. ,

2. W przypadku gdy oferent nie przedstawit wszystkich wymaganych dokumentow lub gdy oferta

zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usuniepa tych brakow w wyznaczonym
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terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Do konkursu moga. przysta.pic jedynie podmioty lub osoby, ktore w zakresie dziatalnosci maja.

swiadczenie uslug medycznych.

4. Brak FORMULARZA OFERTOWEGO lub jego niewypeJnienie skutkuje odrzuceniem oferty.

Artykul V. Sposob przygotowania i ziozenia oferty

§7

1. Oferent sktada oferte, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszych Szczegotowych

Warunkach Konkursu Ofert pod rygorem odrzucenia oferty,

2. Oferenci ponosza. wszelkie koszty zwia.zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

3. Oferte. nalezy opracowac na druku ,,FORMULARZ OFERTOWY" zgodnie z za^cznikiem A.

Oferentowi nie wolno>dokonywac zadnych zmian merytorycznych; we wzorze druku ,,FORMULARZ

OFERTOWY".

4. Formularz ofertowy dost^pny jest w siedzibie Zamawiaja.cego oraz na jego stronie internetowej:

www.szpital.czarnkow.x.pl

5. Oferta pod rygorem jej odrzucenia, powinna bye napisana w j^zyku polskim (z wyJa_czeniem pojqc

medycznych), na maszynie, komputerze lub re.cznie niescieralnym atramentem oraz podpisana

czytelnie i/lub opatrzona imienn^ piecz^tk^ przez osobey osoby upowaznione do ztozenia oferty,

wraz z podpisem. ;

6. Oferty ztozone po wyznaczonym terminie lub nadane jako przesylka pocztowa niezaleznie od daty

nadania, jesli wpfynej do Zamawiaj^cego po terminie okreslonym do ich ztozenia, nie be^da.

rozpatrywane. ( •,

7. Wszystkie dokumenty i oswiadczenia sporz^dzone w j^zykach obcych nalezy ztozyc wraz

z ttumaczeniem na j^zyk polski sporzqdzonym przez ttumacza przysi^gtego.

8. Oferta pod rygorem .odrzucenia musi zawierac wszystkie wyrnagane dokumenty wymienione

w §6.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza. bye parafpwane przez osobe. podpisuja.ca.

ofert^. :; ,

10. Ofertq przed uplywem terminu sktadania ofert mozna zmienic lub,wycofac.

11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostac zlozone w sposob

i w formie przewidzianej dla oferty, z tym, ze koperta wir^na bye dodatkowo oznaczona

okresleniem ,,ZMIANA OFERTY" lub 'WYCOFAIMIE OFERTY".

§8

1. Oferty wraz ze wszystkimi zatqcznikami na ponumerowanych stronach nalezy umiescic

w zapiecze.towanej kopercie opatrzonej napisem:
*

î  i nazwisko Oferenta

Adres Oferenta
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KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

NA RZECZ ZZOZ Czarnkow W ZAKRESIE:

wpisac: rodzaj swiadczeri - oddziat, poradnia, pracownia lub zakres

Nie otwierac przed dniem r. godz.10.00

2. Oferent sktada ofertQ w siedzibie Zamawiaja.cego:

Zespol Zaktadow Opieki Zdrowotnej

w Czarnkowie

ul. Kosciuszki 96, 64-700 Czarnkow

Administracja - Sekretariat,

3. Termin sktadania ofert uptywa 07.01. 2015r. o godz. 12.00

4. Oferty ztozone po wyznaczonym terminie, a takze nadane drogg faksu lub e-mail nie

rozpatrywane (b^dq podlegac odrzuceniu). W przypadku przesytki pocztowej decyduje data

i godzina wpfywu przesytki do Zamawiaj^cego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przelozenia terminu sktadania ofert bez podania przyczyny.

Artykut VI. Miejsce i termin otwarcia ofert

§9
1. Otwarcie kopert z ofertami nast^pi w Sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Czarnkowie,

ul. Kosciuszki 96, 64-700 Czarnkow - dnia 07.01. 2015 r. o godz. 12.30.

2. Po otwarciu ofert Komisja Konkursowa w trybie niejawnym dokona sprawdzenia ofert

pod wzgle.dem formalhym.
ti

3. Komisja Konkursowa odrzuci oferty:

a) nie spetniaj^ce wymogow okreslonych w "Szczegotowych warunkach konkursu ofert",

b) ztozone po terminie.

4. Oferent zwi^zany jest oferty w ci^gu 90 dni od uptywu terminu skfedania ofert.

Artykul VII. Kryteria oceny ofert <

.-, § 10
1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, ktora odpowiada wszystkim

wymaganiom przedstawionym w SWKO i w oparciu o nast^puj^ce,kryteria:

a) Cena/stawka

Za najkorzystniejsz^ zostanie uznana oferta z najnizsza, cen^/stawk^ oraz koncepcj^ najbardziej

dopasowanq do specyfiki Szpitala powiatowego w Czarnkowie.

§11 :
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Dokonuj^c wyboru najkorzystniejszych ofert Zamawiajqcy stosuje zasady okreslone w ,,Szczegotowych

warunkach konkursu ofert". '; :

Artykul VIII. PostQpowanie Konkursowe

§12
1. Konkurs przygotowuje i prowadzi komisja konkursowa w sktadzie trzyosobowym, powotana

Zarza.dzeniem Dyrektora Zespotu Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

2. Cztonkiem komisji nie moze bye osoba, ktora jest matzonkiem lub krewnym albo powinowatym do

drugiego stopnia wta_cznie osoby, ktorej dotyczy poste.powanie konkursowe albo pozostaje wobec

niej w takim osobistym stosunku, ktory moze budzic wa_tpliwosci co do bezstronnosci jako cztonka

komisji konkursowej. ; ^

3. Wyta_czenie z prac Komisji dotyczy rowniez cztonka Komisji, gdy jest on jednoczesnie oferentem

w zakresie, w jakim poste.powanie konkursowe dotyczy jego samego.

4. Udzielajqcy zamowienia w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 2 i 3, tdokonuje wylqczenia i powoluje

nowego cztonka komisji konkursowej.

5. Pracy komisji przewodniczy jej przewodnicz$cy.

6. Komisja w toku swego dziatania kieruje sie. przepisami prawa oraz, postanowieniami SWKO.

7. W razie rozbieznosci, pogl^dow co do interpretacji przepisow komisja moze zasi^gn^c opinii

prawnej.

8. Obsluge. techniczn^ komisji konkursowej prowadzi Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej w

Czarnkowie. ,

§13

1. Komisja prowadzi konkurs zgodnie ze Szczegorowymi Warunkami Konkursu Ofert, Ogloszeniem

oraz obowia.zuĵ cymi przepisami.

2. Komisja konkursowa, przyste_puJ3c do rozstrzygni^cia konkursu ofert, dokonuje kolejno

naste.puĵ cych czynnosci:

a) stwierdza prawidtowosc ogtoszenia konkursu oraz okresla liczbe. otrzymanych ofert,

b) otwiera koperty.z ofertami,

c) ustala, ktore z ofert spetniajq warunki,

d) odrzuca oferty nie odpowiadaj^ce warunkom lub zostaty zgtoszone po wyznaczonym

terminie, ^

e) ogtasza oferentom, ktore z ofert speJniaja. warunki,

f) przyjmuje do protokolu wyjasnienia i oswiadczenia zgtoszone przez oferentow,

g) w przypadku ztozenia wie.kszej liczby ofert spetniaj^cych warunki dla wyboru

najkorzystniejszych ofert niz wynosi zapotrzebowanie Zamawiaj^cego, o wyborze decyduje

Zamawiajqcy zgodnie z § 22 ust.2, ,

h) wybiera najkorzystniejsze oferty,

i) komisja konkursowa ma prawo nie przyje.cia zadnej z ofert lub grupy ofert,

3. Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecnosci przybytych oferentow (obecnosc oferentow nie jest

obowia.zkowa), ktorzy, moga. uczestniczyc w czqsci jawnej konkursu i sktadac oswiadczenia oraz

wyjasnienia.

4. Konkurs be.dzie uznany za wazny, chocby wpfyn^ta jedna oferta w danym zakresie.

§14

1. Komisja Konkursowa rnoze zarzqdzic przeprowadzenie negocjacji zOferentami:
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a) negocjacje przeprowadza si<? z Oferentami, ktorzy uzyskali taka. sama. ocene. w celu

wytonienia ofert zamykajqcych liste^ przyje_tych ofert,

b) negocjacje przeprowadza SJQ z Oferentami, ktorzy zJozyli oferte^ z cenami wyzszymi niz max.

cena oczekiwana przez Zamawiaja.cego.

2. 0 zarza_dzeniu negocjacji Komisja Konkursowa zawiadamia wybranych Oferentow.

§15

1. Z przebiegu konkursu sporza.dza si§ protokot, ktory powinien zawierac:

a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

b) imiona i nazwiska cztonkow komisji konkursowej,

c) liczbq zgloszonych ofert,

d) wskazanie ofert odpowiadaja.cych warunkom postepowania,'

e) wskazanie ofert nie odpowiadaja.cych warunkom postepowania lub zgtoszonych po terminie

- wraz z uzasadnieniem,

f) wyjasnienia i osWiadczenia oferentow,

g) wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielajqcego zamowienia ofert,

h) ewentualne odr^bne stanowisko czlonka komisji konkursowej,

i) wzmiankQ o odczytaniu protokofu,

j) podpisy cztonkow komisji. v:

2. Zamawiajqcy zastrzega sobie swobodny wybor ofert maja.c na wzgl^dzie prawidlowe

zabezpieczenie poszczegolnych komorek organizacyjnych Zakladu, jak rowniez nie zaburzona.

wspolprac^ zespotu , uslugodawcow i pracownikow na rzecz pacjentow i innych komorek

organizacyjnych oraz zdolnosc finansowg Zamawiaja.cego.

3. Wyniki rozstrzygni^cia konkursu ofert zostana. przestane na wskazany przez Oferenta adres e-mail

oraz umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiaj^cego poprzez podanie imienia

i nazwiska Oferenta, ktorego Oferta zostata przyj^ta.

4. W przypadku nie podpisania przez Oferenta umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiaja.cy ma

prawo wybrac nast^pna. ofert^. ,:

5. Z chwila. ogtoszenia rozstrzygni^cia post^powania nast^puje jego zakonczenie i komisja ulega

rozwia.zaniu.

6. Zamawiaja.cy zastrzega sobie prawo do odwofania konkursu oraz do przesuniecia terminow bez

podania przyczyn zmiany. ,c

7. 0 odwotaniu konkursu Zamawiaja.cy zawiadamia pisemnie Oferentow biora.cych w nim udzial.

Artykut IX. Zawarcie umowy
• ; I

§ 16

1. Umowa o udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie zawarta1 z oferentem wybranym w

post^powaniu konkursowym, na okres trzech lat z mozliwoscia, jej przedluzenia na okres

nastQpny. -

2. Z projektem umowy mozna zapoznac si^ w siedzibie Zamawiaja.cego w Dziale Zatrudnienia i Plac

- Administracja

3. Podpisanie umowy nasta.pi w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygniepa konkursu.
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Artykui X. Prawo oferentow do protestow i odwotari

§ 17

1. Oferentom, ktorych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku haruszenia przez Zamawiaj^cego

zasad przeprowadzania poste.powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki

zdrowotnej, przystuguj$ srodki odwotewcze i skarga na zasadach okreslonych w § 19 i § 20.

2. Srodki odwoJawcze nie przystugujq na:

a) wybor trybu poste.powania;

b) niedokonanie wyboru Oferenta;

c) uniewaznienie poste_powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki

zdrowotnej.

§18

1. W toku poste.powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej,

do czasu zakoriczenia post^powania, oferent moze zlozyc do komisji umotywowany protest

w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynndsci.

2. Do czasu rozpatrzenia protestu poste.powanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen

opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba ze z tresci protestu wynika, ze jest on oczywiscie

bezzasadny.

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci^gu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej

odpowiedzi sktadaj^cemu protest. Nieuwzgle.dnienie protestu wymaga uzasadnienia.

4. Protest ztozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

5. Informacje. o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnie.ciu Komisja konkursowa w formie pisemnej

niezwtocznie informuje pozostatych oferentow i Dyrektora Zaktadu.

6. W przypadku uwzgle.dnienia protestu komisja powtarza zaskarzon§ czynnosc.

' ,

§19
. i Ci'i

1. Oferent bior^cy udzial w post^powaniu moze wniesc w terminie 7 dni od dnia ogtoszenia

o rozstrzygnie.ciu poste.powania, do Dyrektora ZZOZ Czarnkow, odwotenie dotycz^ce

rozstrzygnie.cia post^ppwania. OdwoJanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

2. OdwoJanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

3. Wniesienie odwolania. wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej do

czasu jego rozpatrzenia.

JTOR

Dyrektor ZZ&Z Czarnkow

Sporzcjdzila :B. Wicfier

A. WawrzynialTJ
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