Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Data 09 czerwca 2016 r.

Zdrowotnej Przychodnia Miejska
ul. Skłodowskiej 5/7
05-420 Józefów
P.M.341( 38)2016

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONKURSU OFERT
w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej w zakresie: pakiet nr I - ginekologii i położnictwa ; pakiet nr II w
zakresie dermatologii i wenerologii na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Józefowie, w terminie od dnia 01 sierpnia 2016 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Postępowanie konkursowe o udzielenie zamówienia prowadzone jest, na podstawie art. 26 i
27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz.
654) oraz art. 146 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze
zm.).
Termin złożenia ofert: 18 lipca 2016 r , godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 18 lipca 2016 r., godz. 12:30
Zatwierdzono w dniu 27 czerwca 2016 r. przez Marię Kurcz - Dyrektora SP ZOZ
Przychodni Miejskiej w Józefowie.

_______________________
Podpis Dyrektora
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Uwagi wstępne
§1.
1.

Szczegółowe warunki konkursu ofert określają wymagania stawiane oferentom, tryb
składania ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert.

2.

Oferent ponadto powinien zapoznać się z treścią ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
oraz informacją o przedmiocie konkursu, w celu prawidłowego przygotowania i złożenia
oferty.
Ogólne zasady konkursu ofert
§2

1.

Organizatorem konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Józefowie, przy
ul. Skłodowskiej 5/7, zwany dalej: Udzielającym Zamówienia.

2.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

Zasady przygotowania oferty
§3
1.

Oferent składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych warunkach
konkursu ofert oraz w ogłoszeniu o konkursie ofert, Informacji o przedmiocie konkursu
stanowiącej załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych oraz formularzu oferty.

2.

Oferta powinna zawierać:
1/ dane o oferencie:
a/ nazwę i siedzibę podmiotu leczniczego oraz numer wpisu do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą;
b/ imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu
dokonującego wpisu;
2/ proponowaną kwotę należności za realizację świadczeń za 1 punkt;
3/ określenie dni oraz godzin, w których świadczenie będzie wykonywane. Udzielający
zamówienia wymaga aby świadczenia udzielane były w liczbie nie mniej niż 4
godziny dziennie. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone.
4/ oświadczenia oferenta – zamieszczone w formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 2 do SWKO.
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3.

Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny oraz zawierać
dokumenty, oświadczenia oraz informacje mogące mieć znaczenie przy udzielaniu
świadczeń.

4.

Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem,

że Udzielający

zamówienia

otrzyma

pisemne

powiadomienie

o

wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
5.

Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie.

Opis przedmiotu konkursu
§4
1. Celem niniejszego konkursu ofert jest wyłonienie oferentów, w liczbie nie większej
niż 3, z którymi Udzielający Zamówienia podpisze umowy na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakresie oraz na
warunkach określonych w obowiązujących przepisach, w informacji o przedmiocie
konkursu ofert oraz projekcie umowy.
2. Oferenci będący pracownikami Udzielającego zamówienia zatrudnieni na stanowisku
lekarza przed podpisaniem umowy winni rozwiązać umowę o pracę. W przypadku nie
rozwiązania umowy o pracę umowa kontraktowa nie zostanie z taką osobą zawarta.
Czas wykonania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert.
§5
Świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej winny być
udzielane zgodnie z wymogami stawianymi przez podmiot finansujący działalność
Udzielającego zamówienia oraz na warunkach określonych w umowie z Narodowym
Funduszem Zdrowa na rok 2016 / 2017 oraz zgodnie z harmonogramem pracy poradni
ginekologiczno - położniczej, określonym w dokumentacji konkursowej. Dostęp do w/w
dokumentacji jest możliwy w siedzibie Udzielającego zamówienia, godz. 9:00 – 15:00, pok.
24, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu.
Miejsce składania ofert
§6
Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi, na które składać się musi pełna nazwa oraz
adres siedziby oferenta i dane zamawiającego z dopiskiem
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Nazywa(firma) oferenta
adres oferenta

SP ZOZ Przychodnia Miejska
05-420 Józefów
ul. Skłodowskiej 5/7

„Oferta konkursowa w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: pakiet nr I lub pakiet nr II w siedzibie
SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie, w terminie oznaczonym w ogłoszeniu.
Nie otwierać przed dniem 18 lipca 2016 roku przed godziną 12:30

Termin związania ofertą
§7
1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w
całości lub części oraz przesunięcia terminów, bez podania przyczyny.

Komisja Konkursowa
§8
1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert zamawiający powołuje Komisję Konkursową.
2. Komisję Konkursową rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Miejsce, termin i przebieg konkursu, kryterium oceny ofert
§9
1. Konkurs ofert rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu i trwa do
czasu rozstrzygnięcia.
2. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji
Konkursowej.
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3. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o złożoną
dokumentację oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym.
4. Kryterium oceny ofert:
1/ cena – 80% liczona jako proponowana kwota należności za 1 punkt
Wzór – cena oferty najniższej/ cena oferty badanej x 100 x 80%;
2/ jakość – 6% - rozumiana jako ukończenie, potwierdzone wpisem w dyplomie,
dodatkowej specjalizacji, niezależnie od ilości posiadanych dodatkowych
specjalizacji;
Wzór – specjalizacja oferowana/ 1 x 100 x 6 %;
3/ dostępność – 14% - 2 pkt. za każde 4 godziny realizacji świadczeń
zdrowotnych, w dni i godziny określone przez Udzielającego zamówienie w
dokumentacji konkursowej;
Wzór – oferowana dostępność/ najwyższą dostępność x 100 x 14%
Wzór na obliczenie całości punktacji – suma punktów za w/w 3 kryteria.
5. W celu zapewnienia ciągłości pracy poradni oraz w trosce o dobro pacjentów,
Udzielający zamówienia udzieli zamówienia nie więcej niż 3 (trzem) Oferentom dot.
pakietu nr I , których oferty odpowiadać będą warunkom zamówienia, a także zostaną
uznane za najkorzystniejsze w oparciu o uzyskaną liczbę punktów.
6. Komisja może nie przyjąć ofert, których cena przewyższa kwotę przeznaczoną na
finansowanie Zamówienia.
7. Komisja odrzuca ofertę:
1/ złożoną przez oferenta po terminie;
2/ zawierającą nieprawdziwe informacje;
3/ jeżeli oferent nie podał proponowanej ceny świadczeń opieki zdrowotnej bądź nie
określił dni oraz godzin, w których świadczenie będzie wykonywane, zgodnie z
harmonogramem określonym przez Udzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia
wymaga aby świadczenia były wykonywana w liczbie nie mniej niż 4 godziny dziennie.
4/ jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5/ jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6/ jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną;
7/ jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w
przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art.
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146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz warunków określonych przez Udzielającego zamówienia;
8/ złożoną przez oferenta, z którym została rozwiązana przez umowa o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie, z przyczyn leżących po
stronie oferenta .
8. W przypadku gdy braki, o których mowa w pkt. 7, dotyczą tylko części oferty, ofertę
można odrzucić w części dotkniętej brakiem.
9. 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.
10. Udzielający zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:
1/ nie wpłynęła żadna oferta;
2/ wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt. 9;
3/ odrzucono wszystkie oferty;
4/ kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia
przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;
5/ nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
11. 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
12. Po dokonaniu wyboru ofert Komisja Konkursowa niezwłocznie ogłasza o
rozstrzygnięciu postępowania.

Zawarcie umowy
§ 10
1. Z Oferentami wyłonionymi w trybie konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiera
umowy, na czas określony w terminie od dnia 01 sierpnia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2017 roku.
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2. Przyjmując oferent zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz
na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SWKO.
3. Oferent nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy
bez zgody Udzielającego zamówienia, chyba że umowa stanowi inaczej.
Środki odwoławcze przysługujące oferentowi
§ 11
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu, przysługują środki
odwoławcze na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
2. W toku konkursu ofert, do czasu zakończenia konkursu, oferent może złożyć do komisji
umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
3. Do czasu rozpatrzenia protestu konkurs ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu
wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga
uzasadnienia.
5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
6. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
7. W przypadku uwzględnienia protestu, Komisja powtarza zaskarżoną czynność.
8. Oferent biorący udział w konkursie ofert może wnieść do Udzielającego zamówienia,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołanie dotyczące
rozstrzygnięcia konkursu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
9. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do
czasu jego rozpatrzenia.
10. Zasady składania środków odwoławczych oraz skargi zostały określone w art. 153 i 154
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
11. Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie
Udzielającego zamówienia.
DYREKTOR
Maria Kurcz
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