Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ wŁęcznej
Nr 2612020 z dnia 23.03.2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofeń
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów
w Dziale Rehabilitacji Ambulatoryjnej w SP ZOZ w Łęcznej

l.

Uwagi wstępne

1.

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

leczniczej (Dz.U. 2020, poz, 295) oraz odpowiednio przepisy ustawy

z dnia 27

sierpnia 2004

r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).
2.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złozenie Udzielającemu Zamowienia ofeńy.

3,

Oferent winien zapoznac się ze wszystkimi informacjami zawańymi w ,,Szczegółowych warunkach konkursu ofeń"
w celu prawidłowego przygotowania i złozenia ofeńy.

L4.

Oferent ma prawo złożyćtylko jedną ofeńę.
5,

Ofeńa powinna byc sporządzona na formulazu ofeńowym oraz zawierac wszelkie wymagane dokumenty
oświadczenia.

6.

Ofeńę składa się w formie pisemnej pod rygorem niewazności w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.

7.

Konkurs ofeń jest ważny chocby wpłynęła tylko jedna ofeńa spełniająca warunki konkursu.

ll.

przedmiot konkursu

1,

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:

a) przez

dwóch fizjoterapeutów legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń
zdrowotnych w Dziale Rehabilitacji Ambulatoryjną SP ZOZ w Łęcznej w ramach dyzurów medycznych w
godzinach od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku oraz

b) przez jednego fizjoterapeutę legitymującego się wymaganymi kwalif'ikacjami do udzielania świadczeń
zdrowotnych w Dziale Rehabilitacji Ambulatoryjną SP ZOZ w Łęcznej w ramach dyżurów medycznych w
godzinach od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku przeprowadzającego jednocześnie badania
sprawnościowo-wydolnościowychu nowo zatrudnianych pracowników Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w dniach

(*

i

2.

godzinach ustalonych indywidualnym harmonogramem.

Warunki finansowe:

2,1, Dla fizjoterapeuty udzielającego świadczeń zdrowotnych

w Dziale

Rehabilitacji Ambulatoryjnej Udzielający

Zamowienia ustala maksymalną stawkę za udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych w wysokości:

a)

kwota stała - 1900 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięcset złotych),

b) za

1

godzinę dyzuru medycznego - 16 zł brutto (słownie: szesnaście złotych),

2.2. Dla fizjoterapeuty udzielającego świadczeń zdrowotnych w Dziale Rehabilitacji Ambulatoryjnej przeprowadzającego
jednocześnie badania sprawnościowo-wydolnościowych u nowo zatrudnianych pracowników Lubelski Węgiel
"Bogdanka" S.A. Udzielający Zamówienia ustala maksymalną stawkę za udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych
w wysokości:

a)

kwota stała - 1900 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćset złotych),

b) za

1

godzinę dyżuru medycznego - 16 zł brutto (słownie: szesnaście złotych),

c) badanie

sprawnościowo-wydolnościowe Bogdanka,

u

nowo zatrudnianych pracownikow Lubelski Węgiel

"Bogdanka" S.A. - 10 zł brutto (słownie: dziesięc złotych) za każdego zbadanego pracownika.

Zaslrzega się mozliwośc negocjacji kwot.

Ze względu na coroczne warunki finansowania kontraktow zawieranych przez Udziela.|ącego Zamowienia
z Narodowym Funduszem Zdrowia, Udzielający Zamowienia zaslrzega sobie prawo do renegocjacji i ustalenia
nowych warunkow wynagrodzenia, o ktorych mowa powyzej, w kazdym kolejnym roku jej obowiązywania.

Szacunkowa liczba osob ubezpieczonych

z

umów zawańych

z

i

innych osob uprawnionych do świadczeń z tytułu umowy wynika

Narodowym Funduszem Zdrowia. Liczba osob uprawnionych do świadczenia zdrowotnego

nie jest wiążąca dla Udzielającego Zamowienia"

lll.
t.
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 realizaĄę zadan w zakresie objętym zamówieniem zostanie zawańa od dnia 01 maja 2020

do dnia 30 kwietnia 2023

lV,
1.
2,
3,

r

r.

Opis sposobu przygotowania

ofefi

Oferent składa ofeńę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegołowych Warunkach Konkursu Ofeń.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem

i

złożeniem ofeńy.

Ofeńa powinn a zawierać wszelkie potwierdzone za zgodnośćz oryginałem kserokopie dokumentów.
W paypadku ofeńy składanej pzez Oferenta współpracującego z SP ZOZ w Łęcznej oferta winna zawieracza

świadczenie potwierdzające fakt posiadania przez Udzielającego Zamówienia wymaganych dokumentów wraz
z wymaganymi załącznikami, o ktorych jest mowa w pkt V Szczegołowych Warunkach Konkursu Ofeń.

4.

Ofeńę oraz wszystkie załąc.zniki nalezy sporządzić

w języku

polskim pod rygorem odrzucenia ofeńy, z

wyłączeniem pojęć medycznych.

5.
6,
7.

Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub załącznika w złożonejofercie spowoduje jej odrzucenie.

Ofeńę oraz każdązjej stron podpisuje Oferent.

Oferent moze wycofac złożonąofeńę powiadamiając pisemnie Udzielającego Zamówienia

przed

upływem

terminu składania ofert.

V.
1,

Ofeńa

Ofeńa powinna być złożona na prawidłowo i kompletnie wypełnionym formularzu ofeńowym Udzielającego
Zamówien|a, zgodnie z dostępnym wzorem.

2,

Ponadto do ofeń należy dołączyć.

a) oświadczenie Oferenta
zaslzeżeń

-w

o zapoznaniu się z treściąogłoszenia wraz z informacją,

że nie zgłasza do niego zadnych

formie Załącznika nr 1,

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

-

z

wykonywanym

w formie Załącznika nr 2,

c)

klauzula informacyjna o przefu,tarzaniu danych osobowych

d)

kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich jak:

.
o
.

-w

formie załączn|ka nr 3,

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie fizjoterapeuty,
prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje czy uprawnienia (za okres ostatnich 5 lat),

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

f)

kserokopię zaświadczenia o szczepieniu pzeciwko V\IZW typu B,

2

g) kserokopię aktualnego ożeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań

zdrowotnych

do wykonywania zawodu,

h) kserokopię

i)

aktualnego orzeczenia do celow sanitarno-epidemiologicznych,

kserokopię aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp dla personelu medycznego.

Kserokopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodnośc z oryginałem.

3.

Oferenci świadczący usługi w SP ZOZ w Łęcznej w dniu ogłoszenia konkursu, składają pisemne oświadczenie

potwierdzone przez pracownika Działu Kadr i Płac, o dokumentach znajdujących się w ich zasobach.
W przypadku braku dokumentów wymienionych w pkt V ust. 2 Oferent zobowiązany jest do ich złożenia.

4.

Ofeńy należy składac wrazzZałącznikami w zamkniętych kopeńach opataonych napisem:

,,Konkurs ofeń - fizjoterapeuta"

Vl.
a

L

Wymagania od Oferentów:
dyplom potwierdzający posiadane kwalifi kacje,
prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

o

tytuł licencjata lub magistra fizjoterapii,

a

dla

fizjoterapeuty składającego ofertę

na

wykonywanie badań sprawnościowo-wydolnościowych

zatrudnianych pracowników Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

-

u

nowo

minimum 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu

w/w badań

Vll.

Kryteria oceny ofeń:

1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami

a)
b)
c)

kwalifikacje,

doświadczenieOferenta,

cenaza udzielanie świadczeń.

Vlll. Miejsce itermin składania ofeń

f

1.

Ofeńę należy złożyćwterminie do dnia 24 kwietnia 2O20

pzy ul. Krasnystawskiej

2,

do godz. 10" w Sekretariacie SP ZOZ w Łęcznej

52.

Wszystkie ofeńy złozone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.

lX.
1.
2.

r,

Miejsce

i

termin otwarcia ofeń oraz przebieg konkursu

Otwarcie złożonych ofeń nastąpi w dniu 24 kwietnia 2020 r, o godz, 12"" w siedzibie Udzielającego Zamówienia
w gabinecie Pielęgniarki ZarządzĄącĄ.

Konkurs składa się z częścijawnej i niejawnej:

a) w częścijawnej Komisja stwierdza prawidłowośćogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofeń, otwiera kopeńy
z ofeńami oraz ogłasza Oferentom, ktore ofeńy spełniają warunki konkursu, a które zostały odrzucone
oraz przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone pzez Oferentów,
b) w częściniejawnej Komisja wybiera najkorzystniejszą ofeńę albo nie przyjmuje źadnej z ofefti w przypadku złożenia

przez niektórych Oferentów ofeń częściowychmożliwe jest dokonanie wyboru więcej niz jeden najkoaystniejszych ofeń
do wyczerpania docelowej liczby lekazy o ktorej mowa w pkt ll ust. 1, przy czym Udzielający Zamówienia może wybrać
taką iloścofeń która nie wyczerpuje tej docelowej liczby.

3.

Szczegółowe zasady postępowania Komisji Konkursowej określa ,,Regulamin pzeprowadzania konkursu ofeń

na udzielanie świadczeń zdrowotnych".

3

x.
1,

środki odwoławcze

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

czasu

zakonczenia postępowania, Oferent może złożyćdo Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od
dnia dokonania zaskarzonej czynności.

2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

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

Komisja rozpatruje i rozstzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi
składającemu protest.

N

ieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

Protest złożonypo terminie nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtaza zaskarżoną czynnośó.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieśćdo Udzielającego Zamowienia w terminie 7 dni od dnia

ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie
wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje
zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpalrzenia.
W przypadku uwzględnienia odwołania Udzielający Zamówienia powtaza konkurs ofeń.

Udzielający Zamówienie może unieważnió konkurs ofeń bez podania przyczyny
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podpis Dyrektora
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