SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
I.

PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U.2022. Poz. 633 z późn. zm.)
zwanej dalej ustawą oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2021 poz.
1285z późn. zm.).

II.

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie , 95-035 Ozorków ul. Wigury 1
tel./fax: 42 710 31 23
NIP: 732-17-86-485; REGON: 472052310
Konkurs ogłasza Dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie

III.

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze miasta Ozorków, gminy Ozorków i
gminy Parzęczew realizowanych przez lekarzy i pielęgniarki w soboty, niedziele i
inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 800 dnia danego do 800 dnia
następnego w warunkach ambulatoryjnych ( miejsce udzielania świadczeń:
Ozorków ul. Spokojna 10 ), oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu
świadczeniobiorcy.
2. Usługi, o których mowa w pkt. 1 świadczone będą zgodnie z harmonogramem udzielania
świadczeń ustalonym przez Udzielającego zamówienia w porozumieniu z Przyjmującym
zamówienie.
3. Świadczenia wymienione w pkt. 1. obejmują:
3.1.porady lekarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych w
bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub telefonicznie oraz w
miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy;
3.2.świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach
ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu
świadczeniobiorcy, zlecone przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia
lub pielęgnacji;
3.3.świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z
poradą, o której mowa w pkt 3.1.;
3.4.w przypadku stanu nagłego zapewnienie opieki nad pacjentem
odpowiednio przez lekarza lub pielęgniarkę, do czasu przyjazdu
zespołu ratownictwa medycznego lub przekazania pacjenta pod
opiekę szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć;

4. Świadczenia, o których mowa w pkt. 1 realizowane będą zgodnie z warunkami
określonymi w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do
SWKO, obowiązującymi przepisami prawa, wymogami Narodowego Funduszu
Zdrowia lub innego płatnika świadczeń oraz postanowieniami umowy o finansowanie
świadczeń objętych przedmiotem konkursu.
5. Świadczenia, o których mowa w pkt. 1 świadczone będą na rzecz pacjentów
Udzielającego zamówienia, zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy,
a w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 31d w/w ustawy oraz postanowienia umowy zawartej przez Miejską
Przychodnie Zdrowia w Ozorkowie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im.
Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, z którymi oferent może się zapoznać w jego
siedzibie.
4. Udzielający zmówienia zapewni wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki
transportu i łączności niezbędne dla realizacji świadczeń będących przedmiotem
konkursu.
5. Udzielający zmówienia zapewni odpowiednie warunki lokalowe niezbędne dla realizacji
świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu.
6. Przewiduje się zawarcie umowy na okres od dnia 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
7. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert
(SWKO). Zmiany postanowień zawartej umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w
stosunku do treści oferty, nie mogą dotyczyć warunków na postawie, których dokonano
wyboru Oferenta.
8. Sposób finansowania usługi świadczonej zgodnie z harmonogramem wg założenia stawka za jedną udzieloną godzinę usługi.

IV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

1.

Do konkursu mogą przystąpić lekarze:
a) wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej na zasadach
określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz w przepisach odrębnych, po
wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym
mowa w art. 100 ustawy, przy czym w rejestrze winien być ujawniony zakres
udzielania świadczeń zgodny z przedmiotem postępowania,

2.

Warunki wymagane dla oferentów wykonujących swój zawód w ramach działalności
gospodarczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz
w przepisach odrębnych, którzy świadczyć będą usługi osobiście:
a) uprawnienia do wykonywania zawodu:
 odpis prawa wykonywania zawodu,
 odpis dyplomu specjalizacji, - jeśli dotyczy
 posiadane certyfikaty,
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b) prowadzenie na dzień postępowania praktyki lekarskiej w dziedzinie zgodnej
z przedmiotem postępowania,
c) wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa
w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ujawniający
zakres świadczeń objętych konkursem,
d) wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
e) aktualna umowa ubezpieczenia lub oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia
umowy ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
najpóźniej w dniu wykonywania pierwszego świadczenia zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019.866 z późn. zm),
f) kserokopię aktualnego orzeczenia lekarza profilaktyka o braku przeciwwskazań do
świadczenia usług będących przedmiotem konkursu.
V.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz oferty stanowiący
Załącznik nr 1 do SWKO wraz z podpisanymi oświadczeniami zawartymi we wzorze
formularza, w szczególności:
a) oświadczeniem oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz
Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,
b) oświadczeniem oferenta o zapoznaniu się z projektem umowy i nie wnoszeniu do
niego zastrzeżeń oraz zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy w ciągu
14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia jego wyniku,
c) oświadczeniem oferenta o pozostawaniu/nie pozostawaniu w stosunku pracy z
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej – Curie w
Zgierzu ;

2.

Do oferty należy dodatkowo załączyć:
a) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych
w części IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW pkt. 2, (w
przypadku dokumentów, o których mowa w pkt. 2 c) i d) Udzielający zamówienia
dopuszcza wydruk ze strony Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą oraz ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej),
b) pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta jest sporządzana przez pełnomocnika.

3.

Kopie wymienionych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osobę upoważnioną (oferenta). Każda zmiana w ofercie winna być parafowana
przez osobę składającą ofertę.

4.

Do oferty nie należy załączać wypełnionego projektu umowy, stanowiącego
Załącznik nr 2 do SWKO.

5.

Oferent zobowiązany jest do podpisania, opatrzenia pieczątką oraz numerem kolejnym
każdej strony oferty.
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6.

Załączniki do oferty winny być aktualne. Za aktualne dla celów niniejszego konkursu
ofert uważa się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (nie dotyczy polisy ubezpieczeniowej).

7.

Do wszystkich dokumentów składanych w językach obcych Oferent zobowiązany jest
dostarczyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, pod
rygorem odrzucenia oferty.

8.

Udzielający zmówienia może żądać od Oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.

9.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Oferty składa się, pod rygorem ich odrzucenia bez rozpatrzenia, w zamkniętej i
opatrzonej pieczęcią oferenta kopercie z adnotacją: „KONKURS OFERT – udzielanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze
miasta Ozorków, gminy Ozorków i gminy Parzęczew”w dziale księgowości Miejskiej
Przychodni Zdrowia w Ozorkowie ul. Wigury 1, w terminie nie później niż do dnia
29.06.2022 r. do godz. 10:00.
11. Oferty przesłane na adres Udzielającego zamówienia za pośrednictwem operatora
pocztowego będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego
zamówienia przed terminem złożenia ofert określonym w pkt. 10.
12. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, wskazanym w pkt. 10, zostaną
odrzucone i zwrócone bez otwierania.
13. Celem dokonania zmian lub poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę
i złożyć ją ponownie pod warunkiem dochowania terminu określonego w pkt. 10.
14. W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych w SWKO
dokumentów lub oferta zawierała braki formalne Komisja konkursowa może wezwać
oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia
oferty.

VI.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają w całości wymagania
Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Pozostałe oferty zostaną odrzucone.

2. Kryterium oceny będzie stanowiła:
- stawka za udzielenie świadczeń: 100%

waga kryterium – 100 pkt

stawka minimalna
………………………...... x waga kryterium = punktacja
stawka oferty badanej
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W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną wybrane
najkorzystniejsze oferty, w liczbie zapewniającej ciągłość udzielania świadczeń.

3.

VII.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIA
KONKURSU

1. Otwarcie ofert nastąpi w dziale księgowości Miejskiej Przychodni Zdrowia w
2.

3.

4.

VIII.

1.

2.

3.

Ozorkowie ul. Wigury 1 w dniu 29.06.2022 r. o godz. 12:00.
Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności przybyłych oferentów (obecność
oferentów nie jest obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu
i składać oświadczenia oraz wyjaśnienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu otwarcia ofert. Wynik postępowania
zostanie niezwłocznie umieszczony na stronie internetowej Miejskiej Przychodni
Zdrowia w Ozorkowie https://mpzozorkow.pl
Dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie zastrzega sobie prawo do
unieważnienia konkursu, odwołania konkursu, do przesunięcia terminu składania ofert
oraz terminu rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny.

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
Oferent może zwracać się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wszelkich
wątpliwości związanych z SWKO, kierując swoje zapytanie na piśmie, faksem na
nr 42 710 31 23 lub mailem na adres:mpz@bitserwis.pl
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem określonego terminu i uzyskano potwierdzenie ich
otrzymania.
Udzielający zamówienia udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania niezwłocznie,
jeżeli prośba o wyjaśnienie treści „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert” lub
treści ogłoszenia wpłynęła do Udzielającego zamówienia na nie mniej niż 2 dni
robocze przed terminem składania ofert.

4.

Udzielający zamówienia przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Oferentom, bez
ujawniania źródła zapytania, poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie
internetowej Udzielającego zamówienia https://mpzozorkow.pl w zakładce
Ogłoszenia.

5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Udzielający zamówienia może zmodyfikować treść dokumentów składających się na
„Szczegółowe warunki konkursu ofert” oraz treść ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że:
 o każdej ewentualnej zmianie Udzielający zamówienia zamieści informacje na

stronie internetowej Udzielającego zamówienia https://mpzozorkow.pl w
zakładce Ogłoszenia
 w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty,

Udzielający zamówienia przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem
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czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji treści „Szczegółowych warunków konkursu ofert” lub treści
ogłoszenia. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania będą podlegały
nowemu terminowi.
6.

Osoba uprawnioną do kontaktów z ramienia Udzielającego zamówienia jest: Elżbieta
Świderska – Dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie;tel. 502 054 672,
fax (42) 7103123;
POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

IX.

1.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania konkursu ofert, przysługują środki
odwoławcze w postaci:
a) protestu na zasadach określonych w art. 153 ustawy o świadczeniach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. 2020.1398
z
późn. zm.),
b) odwołania na zasadach określonych w art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
2. Środki odwoławcze nie przysługują na niedokonanie wyboru oferenta oraz na
unieważnienie konkursu.
ZAWARCIE UMOWY

X.

1.
2.

3.

4.
5.

Umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie będącym przedmiotem
konkursu zostaną zawarte z oferentami wybranymi w postępowaniu konkursowym.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zawarcia wielu umów z kilkoma
oferentami, których oferty zostały ocenione najwyżej, aż do pełnego zaspokojenia
potrzeb na usługi zdrowotne objęte przedmiotem postępowania.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą wartość punktową,
a zawarcie umowy z każdym z tych oferentów nie będzie możliwe, Komisja
konkursowa ma prawo wyboru ofert według pierwszeństwa wpływu do Udzielającego
zamówienia
Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta zrezygnuje z zawarcia umowy,
zobowiązany jest do naprawienia spowodowanej tym szkody.
Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,
Udzielający zamówienia wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
uznanych za ważne.
Zatwierdzam:

Ozorków dn. 15.06.2022 r.
.....................................................
(Podpis Dyrektora)

Załączniki:
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1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy.
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