Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Łęcznej
Nr 1O212017 z dnia 28,11.2017

'

}

r.

§Lczegółowe warunki konkursu ofeń

na udzielanie świadczeńzdrowotnych w zawodzie lekarza
w zakresie zabezpieczenia wykonywania usług medycznych
w oddziałach szpitalnych SP ZOZw Łęcznej

l.
1.

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

leczniczej (Dz.U. 2016, poz. 1638

ze zm.)
§"-

oraz odpowiednio przepisy ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2004

r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finańsowanychYe środków publicznych (Dz.U . z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

2,
3.
4.
5.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jes} złozenie Udzielającemu Zamowienia Ófeńy.
Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami ąawańymi w ,,Szczegółowych warunlcach konkursu ofeń"
\
w celu prawidłowego przygotowani a i złożeniaofeńy.
Oferent ma prawo złożyćtylko jedną ofeńę.

Ofeńa powinna byc sporządzona na formularzu ofeńowym oraz zawierac wszelkie wymagane dokumenty
i

oświadczenia.

6.
7.

Ofeńę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważnościw miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.
Konkurs ofert jest ważny chocby wpłynęła tylko jedna ofeńa spełniająca warunki konkursu.

ll.
'l.

przedmiot konkursu
Przedmiotem zamówienidjest udzielanie świadczeń zdrowotnych:

1,1 w Oddziale Chorób Wewnętrznych przez jednego lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych
w wymiarze przeciętnie 160 godzin miesięcznie,

1.2 w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym przez jednego lekarza udzielającego świadczeńzdrowotnych
w wymiarze 3 dni w tygodniu, w godzinach od 7:30 do 15:00,

1.3 w

Oddziale Anestezjologii

i lntensywnej Terapii przez jednego lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych

w wymiarze 3 dni w tygodniu, w godzinach od 7:30 do 15:00

1,4 w Oddziale Gastroenterologicznym oraz przez jednego lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych
w wymiarze 3 dni w tygodniu, w godzinach od 7:30 do ,15:00,

1.5

we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej przez jednego lekarza udzielającego
świadczeń zdrowotnych w wymiarze przeciętn|e 160 godzin miesięcznie

dla osob objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

2.

Udzielający Zamówienia ustala maksymalne stawki za udzielanie świadczeń zdrowotnych:

2,1

w Oddziale Chorób Wewnętrznych w wysokości:

a) 8500 złotych brutto miesięcznie (słownie: osiem tysięcy pięcset złotych) - kwota stała,
b) 40 złotych brutto za godzinę (słownie: czterdzieści złotych) - dyżur medyczny - liczone, jako iloczyn godzin
udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz stawki za godzinę dyżuru,

2.2

w Oddziale Urazowo-Ońopedycznym w wysokości:

a) 4000 złotych brutto miesięcznie (słownie: cztery tysiące złotych) - kwota stała,
b) 40 złotych brutto za godzinę (słownie. czterdzieści złotych) - dyżur medyczny - liczone, jako iloczyn godzin
udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz stawki za godzinę dyzuru.

2.3

w Oddziale Anestezjologii i lntensywnej Terapii w wysokości:

a) 9000 złotych brutto miesięcznie (słownie; dziewięó tysięcy złotych) - kwota stała,
b) 60 złotych brutto za godzinę (słownie: sześćdziesiątzłotych) - dyżur w OA|T - liczone, jako iloczyn godzin
udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz stawki za godzinę dyżuru,

c)

60 złotych brutto za godzinę (słownie: sześcdziesiąt złotych) - dyżur w OAIT - oparzenia dorosłych - liczone,

jako iloczyn godzin udtrielonych świadczeń zdrowotnych oraz stawki za godzinę dyzuru,

d)

1O0 złotych brutto

za geibzinę (słownie: sto złotych) - dyżur w OA|T - oparzenia dzieci, po

wezwaniu

telefonicznyń w dni robocze i świąteczne- |iczone, jako iloczyn §odzin udzielonych świadczeń zdrowotnych
oraz stawki za godzinę dyzuru.

na udzielanie świadczeńzdrowotnych w Oddziale Anestezjologii
Terapii Udzielający Zamowienia ustala maksymalną stawkę za koordynację opieką w zakresie

Dodatkowo dla lekarza składającego ofertę

i

lntensywnej

intensywnej terapii dzieci w wysokości 3 500 złotych brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

2.4

w Oddziale Gastroenterologicznym w wysokóści:

a)

2.5

6000 złotych brutto miesięcznie (słownie: sześćtysięcy złotych) - kwota stała.

we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgiihąkonstrukcyjnej w wysokości:

a)

10 000 zł brutto miesięcznie (słownie: dziesięc tysięcy złotych) - kwota stała,

b) 50 zł brutto za godzinę (słownie: pięcdziesiąt złotych) - dyżur medyczny - liczone, jako iloczyn godzin
udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz stawki za godzinę dyzuru.

W Oddziale Chorób Wewnętznych oraz we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
świadczenie usług zdrowotnych odbywac się będz|e od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00
w wymiarze przeciętnie 160 godzin miesięcznie, według ustalonego iobowiązującego na oddziale, harmonogramu
miesięcznego, uzgodnioąeg o przez Udzielającego Zamówienia i Oferenta.
Zaslrzega się możliwoścnegocjacji kwot.

Ze względu na coroczne warunki finansowania kontraktów zawieranych przez Udzielającego Zamówienia
z Narodowym Funduszem Zdrowia, Udzielający Zamówienia zaslrzega sobie prawo do renegocjacji i ustalenia
nowych warunków wynagrodzenia, o których mowa powyżej, w każdym kolejnym roku jej obowiązywania.

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych

i

innych osób uprawnionych do świadczeń z tytułu umowy wynika

z umów zawańych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Liczba osób uprawnionych do świadczenia zdrowotnego nie
jest wiąząca dla Udzielającego Zamówienia.

lll.
1.
2.

Termin związania ofeńą oraz czas wykonania umowy
Oferent będzie związany ofeńą w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofeń.

Umowa na realizację zadan w zakresie objętym zamówieniem zostanie zawarla od dnia 01 stycznia 2018
do dnia 30 czerwca 2019

lV.
1.
2.
3,

r,

r,

Opis sposobu przygotowania ofeńy
Oferent składa ofeńę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegołowych Warunkach Konkursu Ofeń.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem

i

złozeniem ofeńy.

Ofeńa powinna zawierać wszelkie potwierdzone za zgodnośćz oryginałem kserokopie dokumentow.

W przypadku ofeńy składanĄ przez Oferenta współpracującego z SP ZOZ w Łęcznej ofeńa winna zawierac
zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania przez Udzielającego Zamówienia wymaganych dokumentów wraz
z wymaganymi załącznlkami, o których jest mowa w ust. V Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofeń.

4.

Ofeńę oraz wszystkie załączniki nalezy sporządzió w języku polskim pod rygorem odrzucenia ofeńy, z wyłączeniem
pojęc medycznych.

5.
6.

Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub załączntka w złozonej ofercie spowoduje jej odrzucenie.

Ofeńę oraz każdązjej stron podpisuje Oferent.

/

/

f

V. Ofeńa
1. Ofeńa powinna

i

byc złożonapa prawidłowo i kompletnie wypełnionym formularzu ofeńowym Udzielającego

Zamowienie, zgodnie z dostępnym,Wzorem.

2.

Ponadto do ofeń należy dołączyc:

a) oświadczenie Oferenta

\

o zapoznaniu się z treściąogłoszenia wraz z informacją, że nie zgłasza do niego zadnych

zastrzeżen - w formie Załącznika nr

1,

b) oświadczenie Oferenta o niekaralności za przestępstwa oraz za przestępstwa w związku
zawodem oraz o braku toczących się postępowań karnych przeciwko Oferentowi

c)

-w

z

wykonywanym

formie Załączn|ka nr 2,

kserokopię dokumentow potwierd{ających kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich jak.

.
.
r
.

dyplom ukończenia studiow medycznych,

,

,?

dyplom uzyskania tytułu specjalistpw dziedzinie medycyny (eślioferent posiada),
pIawo wykonywania zawodu oraz
inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje cry upr"ńt i" nia (za okres ostatnich 5 lat),

d) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody vlyrządzone w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub oświadczenie Oferenta
o zawarciu takięj polisy z obowiązkiem przedłozenia jej w dniu ewentualnego podpisywania umowy,

e)

f)

kserokopię zaświadczenia o szczepieniu przeciwko WZW typu B,

kserokopię aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania zawodu,

g) kserokopię aktualnego orzeczenia

do celow sanitarno-epidemiologicznych.

Kserokopie składanych dokumentow powinny być potwierdzone za zgodnośćz oryginałem.

3.

Oferenci świadczącyusługi w SP ZOZ w Łęcznej w dniu ogłoszenia konkursu, składają pisemne oświadczenie
potwierdzone przez pracownika Kadr, o dokumentach znajdujących się w ich zasobach.

4,

W przypadku braku dokumentów wymienionych w pkt. V ust. 2 Oferent zobowiązany jest do ich złozenia.
Ofeńy należy składać wtaz zZałączn|kami w zamkniętych kopeńach opatrzonych napisem:

,,Konkurs ofeń - lekarz - oddział..."

Vl.

Wymagania od Oferentów:
,l

)

Oddział Chorób Wewnętrznych:

. lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub
. lekarz posiadający specjalizację ll stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub
. lekarz posiadający specjalizację l stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub
. lekaz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych posiadający
.

pisemne potwierdzenie

kierownika specjalizacji o możliwościpełnienia samodzielnych dyzurów lub

lekarz po specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oczekujący na lekarski egzamin końcowy (oferent
składa oświadczenie o terminie ukończenia specjalizacji)

2)

Oddział Urazowo-0ńopedyczny:

.

lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ońopedycznej lub chirurgii urazowo-ońopedycznej, |ub ońopedii
i

.

traumatologii, lub ońoped|i i traumatologii narządu ruchu lub

lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ońopedycznej lub chirurgii urazowo-ońopedycznej, lub
ońopedii

.

i

traumatologii, lub ońopedii

i

traumatologii narządu ruchu posiadający pisemne potwierdzenie

kierownika specjalizacji o mozliwości pełnienia samodzielnych dyzurow lub

lekarz po specjalizacji w dziedzinie chirurgii ońopedycznej lub chirurgii urazowo-ońopedycznej, lub ońopedii
i traumatologii, lub ońopedii i traumatologii narządu ruchu oczekujący na lekarski egzamin końcowy (Oferent

składa oświadczenie o terminie ukończenia specjalizacji)

3)

Oddział Anestezjologii i lnteńsywnej Terapii:

.
.

lekarz specjalista w dzibd4lnie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej
terapii

5)

reanimacji lub anestezjologii

o

mozliwości pełnienia

samodzielnych dyzurów lub

lekarz po specjalizacji w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii
i intensywnej terapii oczekujący na lekarski egzamin końcowy (Oferent składa oświadczenie o terminie

\

Oddział Gastroenterologiczny:

.

i

intensywnej terapii posiadający pisemne potwierdzenie kierownika specjalizacji

ukończenia specjalizacji)

4)

\

lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii

i

.

lub .

\

''

lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii o'._

Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

.
.
.

lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej lub

lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii plastycznej posiadający pisemne potwierdzenie kierownika
specjalizacji o mozliwości pełnienia samodzielnych dyzurów lub

lekarz po specjalizacji w dziedzinie chirurgii plastycznej oczekujący na lekarski egzamin końcowy (oferent
składa oświadczenie o terminie ukończenia specjalizacji)

Vll.
1,

Kryteria oceny

ofeń: l

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofeń Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

a)
b)
c)

kwalifikacje,

doświadczenieOferenta,
cena za udzielanió świadczeń.

Vlll. Miejsce i termin składania ofeń

1,

Ofeńę należy złożyćw terminie do dnia ,l5 grudnia 2017 r. do godz. 10"' w Sekretariacie SP ZOZ w Łęcznej
przy ul. Krasnystawskiej 52.

2,

Wszystkie ofeńy złożonepo terminie zostaną zwrócone bez otwarcia,

lX.
1,

Miejsce i termin otwarcia ofeń oraz przebieg konkursu

2,

Otwarcie złożonych ofeń nastąpi w dniu ,l 5 grudnia 2017 r, o godz. 12"" w siedzibie Udzielającego Zamówienia
w gabinecie Pielęgniarki Zarządzającej.

Konkurs składa się z częścijawnej i niejawnej:

a)

w części jawnej Komisja stwierdza prawidłowośćogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofeń, otwiera kopeńy

z

ofeńami oraz ogłasza Oferentom, które ofeńy spełniają warunki konkursu,

a

które zostały odrzucone

oraz przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów,

3.

b) w części niejawnej Komisja wybiera najkorzystniejszą ofeńę albo nie przyjmuje zadnej z ofert.
Szczegółowe zasady postępowania Komisji Konkursowej określa,,Regulamin przeprowadzania konkursu ofeń
na udzielanie świadczeń zdrowotnych".

x.
1.

środkiodwoławcze
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia
postępowania, Oferent możezłożycdo Komisji umotywowany protestwterminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaskarżonej czynności.

a
/

-l7
2

Do czasu rozpalrzenia protestu
ulega zawieszeniu, chyba że z

3.

Komisja rozpatruje

i

Postępowanie

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

protestu wynika, ze jest on oczywiście bezzasadny.

|eści
rozstĄga fiotest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania

składającemu protest),Nieuwzględnienie

i

udziela pisemnej odpowiedzi

protestu wymaga uzasadnienia, t

4.

Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

5.

W przypad ku uwzg lędnienia protestu Kom isja poMarza zaskażoną czyn ność.

6.

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieśćdo Udzielającego Zamówienia w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie
wniesione po terminie nie podlega rępatrzeniu.

7.

Odwołanie rozpatrywane jest w termiĄe 7 dni od dnia jego otrzymania, Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrqwotnej do czasu jego rozpatrzenia.

W przypadku uwzględnienia odwołania Udzielający Zamówienia poMarza konkurs ofeń.

\

Udzielający Zamówienie może unieważnić konkurs ofeń bóz podania przyczyny.

