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        Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 24/2014  
Kierownika Samodzielnego Publicznego Miejskiego 

         Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni z dnia 12.12.2014 r. 
 

 

                      

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  KONKURSU  OFERT 

                                     na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 

 

 

Przedmiotem konkursu jest zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni 
 w zakresie wykonywania badań USG/ ECHOKARDIOGRAFII w  Przychodni SPMZOZ w Bochni 

 

 

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej  (Dz. U. z 2013 poz. 217)  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych  (Dz. U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.). 

 

        

Przedmiot postępowania konkursowego 

 

 

1. Termin zawarcia umowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

2. Oferent będzie zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie  SPMZOZ  

w Bochni. 

3. Oferent składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu 

Ofert. 

4. Szczegółowy sposób oraz warunki udzielania świadczeń zdrowotnych zawiera umowa zawarta 

pomiędzy Udzielającym Zamówienia i Przyjmującym Zamówienie.  

 

 

Warunki ogólne udzielania świadczeń 

 

1. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza zakres  udzielanych świadczeń będący        

przedmiotem umowy. 
 

Wymagania ofertowe 

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty u Udzielającego  

Zamówienie w formie pisemnej w sposób staranny i czytelny. 

2. Oferta zawiera w szczególności:  

1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia (zawartym w formularzu ofertowym). 

2) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej   

dla oferentów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym umową,  

o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217)  w 

przypadku udzielania świadczeń wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

 (w SPMZOZ)  zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich zgodnie z 

Ustawą o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217)  lub kserokopię wpisu do rejestru 

indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich; 

3) kserokopie dokumentów   uprawniające do  udzielania  świadczeń zdrowotnych zgodnych  

z przedmiotem zamówienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem): 

a) dyplom ukończenia uczelni; 

b) prawo wykonywania zawodu lekarza; 
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c) posiadanie specjalizacje (I lub II stopień specjalizacji lub jej  odpowiednik w nowym systemie 

specjalizacji) w zakresie objętym zawarta umową; 

d) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, a przydatne przy udzielaniu świadczeń; 

e) decyzje o nadaniu numeru NIP i/lub REGON; 

f) kserokopię polisy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku  

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, również w zakresie odpowiedzialności cywilnej  

z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zarażenia wirusem HIV i WZW na okres ich 

udzielania, objęte umową ubezpieczenia; 

g) zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku lekarza; 

h) oferowaną cenę za udzielane świadczenia; 

3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Wszystkie  dokumenty załączone do oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez 

oferenta; 

5. W przypadku braku oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej lub złożenia 

dokumentów w niewłaściwej formie, Udzielający Zamówienia może wezwać Oferenta do 

usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty, w wyznaczonym terminie. 

 

Termin  i  miejsce  składania  ofert 

 

1. Oferty składa się w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą konkursu na udzielanie świadczeń. 

3. Wszystkie dokumenty zawarte w kopercie należy podpisać . 

 

Kryteria odrzucenia oferty 

 

1. Udzielający Zamówienia odrzuca ofertę w następujących przypadkach: 

 

a)  oferta została złożona po terminie, 

b)  zawiera nieprawdziwe informacje, 

c)  nie został określony przedmiot oferty lub nie została podana proponowana liczba lub cena za 

udzielanie świadczeń zdrowotnych, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

f) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną, 

g) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa, 

h) złożenia przez oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia umowa 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie 

natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta. 

2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w 

części dotkniętej brakiem. 

3. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera 

braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod 

rygorem odrzucenia oferty. 

 

 

Postępowanie konkursowe 

 

1. Konkurs ofert rozpoczyna się w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu i trwa do czasu jego 

rozstrzygnięcia. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu. 
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3. Do chwili otwarcia ofert Udzielający Zamówienia przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w 

swojej siedzibie. 

4. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może 

przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach 

konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

5. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół. 

 

Zasady wyboru ofert 

 

1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert lub oferty komisja konkursowa kieruje się w 

szczególności: 

a) kwalifikacjami zawodowymi; 

b) ceną  udzielanych świadczeń; 

c) dyspozycyjnością oferenta; 

d) doświadczeniem zawodowym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym umową. 

2. W trakcie badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. 

 

 

Rokowania z Oferentami 

 

1. Komisja konkursowa może przeprowadzić rokowania z oferentami, którzy złożyli 

       najkorzystniejsza ofertę. 

2. O zamiarze  przeprowadzenia rokowań komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wybranych 

oferentów. 

4. Komisja konkursowa sporządza protokół podpisany przez wszystkich członków komisji  

i  oferenta w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

5. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza nie obejmuje pełnego zakresu udzielanych świadczeń  

Komisja jest uprawniona do wyboru dwóch lub więcej oferentów, w celu zabezpieczenia udzielania 

świadczeń. 

6. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza wartość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację przedmiotu konkursu Udzielający Zamówienia ma prawo do 

unieważnienia konkursu. 

 

Rozstrzygnięcie  konkursu i zawarcie umowy 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym  

w ogłoszeniu o konkursie ofert oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia    

podając nazwę oferenta (imię i nazwisko) lub nazwę firmy, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 

zamawiającego, który został wybrany. 

2. Udzielający Zamówienia  informuje  oferentów o wyborze ich oferty i  określa termin i miejsce 

zawarcia umowy. 

3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Kierownika SPMZOZ w Bochni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi 
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1. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217)   oraz 

art. 152 i 153 ustawy z dnia 27.08.2011 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania 

konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni od 

dnia zaskarżonej czynności, nie później niż do czasu zakończenia postępowania. 

2. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217)   oraz 

art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2011 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. z 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oferentowi w toku postępowania 

konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienia odwołania w terminie 7 

dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. 

3. Środki odwoławcze nie przysługują na: 

a) wybór trybu postępowania, 

b) niedokonanie wyboru oferenta, 

c) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń. 

                Unieważnienie postępowania konkursowego 

 

Przewodniczący komisji składa wniosek do Kierownika SPMZOZ w Bochni o unieważnienie 

postępowania konkursowego w sytuacji, gdy: 

1) nie wpłynęła żadna oferta, 

2) odrzucono wszystkie oferty, 

3) cena najkorzystniejszej oferty spełniająca warunki określone w SWKO przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie postępowania konkursowego. 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć. 

 

Informacje ogólne 

 

Samodzielny Publiczny Miejski Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bochni zastrzega sobie prawo do 

odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz prawo do przesunięcia terminów składania, otwarcia, 

rozstrzygnięcia ofert. 

 

 

 

                    Zatwierdził 

     Kierownika SPMZOZ w Bochni 
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