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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)  
NA REALIZACJ Ę ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE  

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
 

 

I. UWAGI WSTĘPNE  
1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych w w/w zakresie zwane dalej "Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert" – SWKO 
określają: 
• założenia konkursu ofert 
• wymagania stawiane oferentom 
• tryb składania ofert 
• sposób przeprowadzania konkursu 
• tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz protestów związanych z tymi czynnościami. 

2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, oferent winien zapoznać się ze 
wszystkimi informacjami zawartymi w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert". 

3. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy Ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1638 ), Ustawę z dnia 27 
sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2016 roku  poz. 1793 )  oraz w Regulaminie Komisji Konkursowej w sprawie 
przeprowadzania konkursów ofert na świadczenia zdrowotne. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczegółowych Warunkach Konkursów Ofert" 
zastosowanie mają przepisy i postanowienia wskazane w ust. 3. 

 

II. DEFINICJE   
Ilekroć w "Szczegółowych Warunkach Konkursów Ofert" oraz w załącznikach do tego ‘dokumentu 
jest mowa o: 

1) Oferencie  - to rozumie się przez to podmiot wykonujący działalność w rozumieniu art. 5 ust. 
1 i 2 pkt. 1) lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 1638 ), w formie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego posiadający wpis do Okręgowej Izby Lekarskiej 

2)  Zamawiaj ącym/Udzielaj ącym zamówienia  - rozumie się przez to SPMZOZ w Bochni przy 
ul. Floris 16 

3) przedmiocie konkursu ofert  - rozumie się przez to świadczenia zdrowotne w zakresie 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w SPMZOZ w Bochni realizowany w okresie                               
od 01-09-2017r.     do 31-08-2018r. z możliwością przedłużenia w formie aneksu do umowy 
bez przeprowadzania konkursu. 

4) formularzu ofertowym  - rozumie się przez to druk „OFERTA’ przygotowany przez 
Zamawiającego, a wypełniony przez Oferenta. 

5) świadczeniach zdrowotnych – rozumie się przez to świadczenia będące przedmiotem 
umowy zawieranej z Przyjmującym zamówienie 

6) umowie – rozumie się przez to wzór umowy opracowany przez Udzielającego zamówienia, 
stanowiący załącznik do niniejszych warunków 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w SPMZOZ przy ul. Floris 16 w Bochni na zasadach określonych w projekcie 
umowy. Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają wymogi wykonywania świadczeń 
zawarte w szczegółowych materiałach informacyjnych opracowanych przez płatnika świadczeń, tj. 
Narodowy Fundusz Zdrowia, z którymi Oferent może się zapoznać w siedzibie Zamawiającego oraz 
postanowieniami zawartymi w projekcie umowy. 
 

IV. SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Oferenta - 

Oferentów w SPMZOZ przy ul. Floris 16 w Bochni. Udzielający zamówienia wybiera jednego 
Oferenta do realizowania przedmiotu konkursu.  
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2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Floris 16 
w Bochni  oraz w zależności od potrzeb również w Poradni poza siedzibą SPMZOZ w Bochni. 

3. Wymagany jest tygodniowy wymiar czasu świadczenia usług zdrowotnych w ilości nie mniej niż  
10 godzin we czwartki i pi ątki ( dni robocze ) w porze popołudniowej,  

4. W ramach czasu świadczenia usług zdrowotnych określonych w pkt. 3 Oferent może realizować 
wizyty domowe  na zasadach uzgodnionych z Udzielającym zamówienie.   

 
 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa kieruje się kryterium: 
          ceną za 1 godzin ę : 

                   Wartość punktowa oferty ocenianej Nr …  wynosi: 

                                                                cena najniższa wg ofert 
                                                            --------------------------------------- x 100 pkt. 

                                     cena oferty ocenianej Nr .. 
          
2. Maksymalna Ilość punktów możliwych do uzyskania dla kryterium wynosi: 100  
3. Zamawiający wymaga aby Oferent posiadał kwalifikacje zawodowe  lekarza spełniającego 

wymagania określone  w art. 55 ust. 2a pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 roku  
poz. 1793)   

4. Wymagania zawodowe wynikające z ust. 3 winne być udokumentowane stosownymi 
dokumentami poświadczającymi posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień. 

5. Cena za wykonywanie usługi objętej niniejszym konkursem stanowi całkowity koszt 
uwzględniający kalkulacje elementów należności oraz wszystkie opłaty dodatkowe jakie ponosi 
oferent w ramach świadczenia usługi ( m.in. koszty dojazdu ). 

6. Oferta nie spełniająca wymagań określonych w ust. 3 będzie odrzucona. 
7. Wybrana będzie 1 oferta o najwyższej wartości punktowej z uwzględnieniem ustaleń Działu IV 

– Szczegółowy Przedmiot Zamówienia. 
 
 

VI. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFER T 
1. Ofertę składa Oferent prowadzący działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i 

posiadającym uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych i spełniający wymagania 
opisane w niniejszym SWKO.  

2. Do postępowania konkursowego może przystąpić Oferent, z którym SPMZOZ w Bochni ul. 
Floris 16  nie rozwiązał umowy na świadczenia zdrowotne wskazane w niniejszym 
postępowaniu konkursowym w trybie natychmiastowym z winy oferenta. W tym zakresie 
Oferent składa stosowne oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik SWKO. 

3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty wzgl. najkorzystniejszych ofert Udzielający 
zamówienia stosuje zasady określone w niniejszych "Szczegółowych Warunkach Konkursów 
Ofert" oraz ”Regulaminie pracy komisji konkursowej”. 

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo negocjowania ceny udzielanych świadczeń 
zdrowotnych przy ofertach równorzędnych, odwołania konkursu ofert na każdym etapie 
postępowania, jego unieważnienia, przesunięcia terminu składania ofert  oraz terminu 
rozstrzygnięcia konkursu bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie. 

5. O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiadamia oferentów 
na stronie swojej internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPMZOZ w Bochni. 

 
 

VII. PRZYGOTOWANIE OFERTY 
1. Oferenci składają oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w "Szczegółowych Warunkach 

Konkursów Ofert" na formularzach udostępnionych przez Zamawiającego,  
2. Ofertę uznaje się za prawidłowo sporządzoną pod warunkiem wypełnienia wszystkich rubryk. 
3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w "Szczegółowych 

warunkach konkursów ofert", z uwzględnieniem zapisu  Działu VIII pkt. 1-3 SWKO. 
5. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.  
6. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia 
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oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych. 
7. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje Oferent lub osoba upoważniona na podstawie 

pełnomocnictwa złożonego w oryginale w formie pisemnej, poświadczonego przez notariusza. 
8. Strony oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent lub osoba, 

o której mowa w pkt. 7. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego 
zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.  

9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej 
powiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż 
przed upływem terminu składania ofert. 

10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem 
"Zmiana oferty" lub "Wycofanie oferty". 

11. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i 
poufność do terminu otwarcia ofert.                                                                                                      
Na kopercie winno być:  
� Dokładny adres  Oferenta i telefon kontaktowy ( w celu zwrotu nie naruszonej koperty w 

przypadku wpłynięcia po terminie składania ofert ) 
� Napis na kopercie:  

� Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowot nej 
32 –700 Bochnia ul. Floris 16                                                                                                                

„ Oferta na realizacj ę świadcze ń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej  oraz „nie otwiera ć do dnia 4 sierpnia 2017r. do godz. 9:15 “ 

12. Oferta winna być dostarczona zgodnie z zapisem w Dziale X pkt. 1 SWKO – liczy się data i 
godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

 

VIII. INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁ ĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA 
1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do 

oferty wszystkie dokumenty wskazane w Dziale XVIII – Wymagane dokumenty w ofercie. 
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału oferent przedkłada w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.  
3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Zamawiający może zażądać 

od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy 
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
 

IX. OKRES ZAWARCIA  UMOWY 
Oferent składa ofert ę na realizacj ę zadań w zakresie obj ętym zamówieniem na okres                                         
                                od 1 wrze śnia  2017r.  do 31-08-2018r.  
z możliwością przedłużenia w formie aneksu do umowy bez przeprowadzania konkursu 
 
 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę składa się w siedzibie SPMZOZ 32-700 Bochnia, ul. Floris 16 pok. 39 - Sekretariat w 

terminie do dnia 4 sierpnia 2017r. do godz. 9:00. 
2. Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami ze strony Udzielającego zamówienie 

uprawniona jest Pani Jolanta Gałka  tel. 14 611 70 28 wewn. 51  w godz. 8:00 – 12:00  
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Oferent związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
 

XII. KOMISJA KONKURSOWA 
1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową. 
2. Szczegółowe zasady pracy komisji konkursowej określa „Regulamin pracy Komisji konkursowej” 

obowiązujący na podstawie zarządzenia Kierownika SPMZOZ w Bochni  wskazanego w Dziale I 
– Uwagi wstępne pkt. 3  

3. Prace Komisji odbywają się w części jawnej i w części zamkniętej. 
4. W części jawnej Komisja Konkursowa mając na celu rozstrzygnięcie konkursu ofert dokonuje 

następujących czynności: 
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert z 

wskazaniem ilości ofert złożonych w terminie. 
b) ustala ilość ofert złożonych po terminie ( nie otwiera się i w stanie nienaruszonym 

odsyła się do oferenta na jego adres uwidoczniony na kopercie ) 
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c) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich składania i ogłasza nazwy/dane Oferentów; 
d) ustala, które z ofert spełniają wymagane warunki określone w Dziale XVIII –  

Wymagane dokumenty w ofercie  na podstawie treści tych dokumentów 
e) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia 

5. Komisja Konkursowa w części zamkniętej posiedzenia bez udziału Oferentów dokonuje 
następujących czynności: 

a) ustala, które z ofert spełniają warunki określone SWKO  
b) odrzuca oferty nieodpowiadające warunkom określonym SWKO lub: 

� złożone po terminie 
� zawierają nieprawdziwe informacje 
� oferent nie zaoferował ceny jednostkowej  w Załączniku Nr 1 do SWKO – 

Formularz ofertowy 
� jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w 

przepisach prawa oraz warunków określonych na podstawie art. 149 Ustawy z dnia 
27-08-2004. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 )   

� złożona przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Oddział Wojewódzki 
Funduszu Zdrowia umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
objętym niniejszym postępowaniem 

c) w przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów 
wymienionych w Dziale XVIII – Wymagane dokumenty w ofercie lub gdy oferta zawiera 
braki formalne, Komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym 
terminie pod rygorem odrzucenia oferty 

d) Komisja może wybrać najwyżej 2  oferty, które zapewnią ciągłość udzielania 
świadczeń, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy 
bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia art. 142 ust. 5 pkt. 1 Ustawy 

e) Komisja może nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie spełniają one wymogów 
określonych w niniejszej SWKO 

6. Komisja może przeprowadzić negocjacje z oferentami, których oferty są identyczne w celu 
wybrania najkorzystniejszych – z uwzględnieniem pkt. 5d 

7. Z przebiegu konkursu Komisja konkursowa sporządza protokół  z wnioskiem. 
8. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania konkursowego, Komisja ogłasza 

rozstrzygnięcie konkursu 
9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania winno zawierać podstawowe dane Zamawiającego, 

nazwę ( tytuł ) konkursu, nazwę( firmę ) lub nazwisko i imię oraz siedzibę lub miejsce 
zamieszkiwania i adres Oferenta, który został wybrany. 

10.  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie przesłane do wszystkich Oferentów drogą 
pocztową lub pocztą  elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej i na tablicy 
informacyjnej Zamawiającego. 

11. Z chwilą ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego następuje jego zakończenie 
i Komisja ulega rozwiązaniu. 

 
 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG  KONKURSU 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 39  w dniu 4 sierpnia 2017r.  o  

godz. 9:15.  
2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia   

          otwarcia ofert z uwzględnieniem zapisu pkt. 5c z Działu XII 
 
 

XIV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Zamawiającego, podając nazwę wybranego Oferenta ( Oferentów ),  
2. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Zamawiający wskazuje termin i 

miejsce zawarcia i podpisania umowy. 
3. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 1 wrze śnia  2017r.  do 31-08-2018r.  
      z możliwością jej przedłużenia w formie aneksu bez konieczności przeprowadzania nowego   
      konkursu ofert. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień umownych w zakresie 
dotyczącym spraw organizacyjnych, sposobu rozliczeń finansowych i zakresu 
sprawozdawczości oraz w trakcie realizacji treści umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzania 
wynikać będzie z okoliczności, których nie można była przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5. Zamawiający zawiera umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Oferentem, którego oferta 
została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejszą w terminie do 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia konkursu ofert. Przy wyborze oferty z uwzględnieniem pkt. 2 z Działu XV nie 
obowiązuje podany termin zawarcia umowy. 

6. Jeżeli Oferent, który został wybrany  przez Komisję Konkursową do zawarcia umowy na 
świadczenie zdrowotne uchyla się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienia wybierze 
kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. 

 

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 
1. Kierownik Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 

unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 
będących przedmiotem niniejszego konkursu, gdy: 

a) nie wpłynęła żadna oferta 
b) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 
c) odrzucono wszystkie oferty 
d) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt. 2, lecz wybrany 

Oferent uchylił się od zawarcia umowy. 
e) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu 
f) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęły tylko dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, Komisja 
może przyjąć te oferty, gdy z okoliczności wynika, że ogłoszony ponownie na tych samych 
warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

 
 

XVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE   
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o 
udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze. 

2. Środki odwoławcze nie przysługują na:  
� Wybór trybu postępowania 
� Nie dokonanie wyboru Oferenta 
� Unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej 
3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do 

czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany 
protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on 
oczywiście bezzasadny. 

5. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i 
udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga 
uzasadnienia. 

6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego 
8. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja Konkursowa powtarza zaskarżoną czynność. 
9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika SPMZOZ w Bochni, w 

terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące 
rozstrzygnięcia postępowania.  

10. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu 
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11. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej 
odpowiedzi składającemu odwołanie. Nieuwzględnienie odwołania wymaga uzasadnienia. 

12. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 
do czasu jego rozpatrzenia. 

13. Informację o wniesieniu odwołania i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego 

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zapytania dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert można składać pisemnie   
       (drogą pocztową, elektroniczną lub faksem) nie później niż na 3 dni przed terminem 

wyznaczonym na składanie ofert. 
2. Odpowiedzi na zapytania dot. SWKO będą udzielane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

Internetowej Zamawiającego w dniu następnym po terminie wynikającym z pkt. 1. 
3. Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie 

Zamawiającego 
 

XVIII. WYMAGANE DOKUMENTY  W OFERCIE. 
1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

1) Formularz ofertowy - wg wzoru Załącznik Nr 1 do SWKO 
2) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i SWKO - wg wzoru  Załącznik Nr 2 

do SWKO 
3) Oświadczenie o dostępności dokumentów ( dotyczy pracowników SPMZOZ w Bochni ) - 

wg wzoru  Załącznik Nr 3 do SWKO 
4) Oświadczenie o poddaniu się kontroli - wg wzoru  Załącznik Nr 4 do SWKO 
5) Zaparafowany projekt umowy - wg wzoru  Załącznik Nr 5 do SWKO 
6) Oświadczenie  o nie rozwiązaniu umowy  - wg wzoru  Załącznik Nr 6 do SWKO 
7) Poświadczona kopia dokumentów dotyczących wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą  
8) Poświadczona kopia dokumentów o posiadaniu odpowiednich uprawnień i kwalifikacji 

niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem oferty ( dyplom, 
prawo wykonywania zawodu lekarza, posiadana specjalizacja, zaświadczenie o 
odbywaniu specjalizacji itp. ) 

9) Aktualne świadectwo zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy. 
10) Poświadczona kopia dowodu zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej ( OC ) obejmujące szkody będące następstwem udzielania 
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń 
zdrowotnych ( na cały okres obowiązywania umowy ) zawartą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Dopuszcza się złożenie oświadczenia o dostarczeniu polisy najpóźniej w dniu 
podpisania umowy. 

2. Załączone dokumenty jako kopie winne być poświadczone dopiskiem „Za zgodność z 
oryginałem” i podpisane z pieczątką imienną  Oferenta biorącego udział w konkursie. 
 
 

Bochnia, dnia 26 lipca  2017r.         
                                                                                               ZATWIERDZAM: 


