Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Łęcznej
Nr 39/2020 z dnia 1'0.05.2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofeń
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zawodzie Iekarza
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w SP

ZOZw Łęcznej

w Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej

l.
1,

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

leczniczĄ (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, z2018 r, poz. 1510 ze zm.).

2.
3.
4.
5.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złozenie Udzielającemu Zamówienia ofeńy.
Oferent winien zapoznac się ze wszystkimi informacjami zawańymi w ,,Szczegołowych warunkach konkursu ofeń"
w celu prawidłowego pzygotowania i złożenia ofeńy.
Oferent ma prawo złożyćIylkojedną ofeńę.

Ofeńa powinna być spoaądzona na formularzu ofeńowym oraz zawierac wszelkie wymagane dokumenty

i

oświadczenia.

6.
7.

Ofeńę składa się w formie pisemnej pod rygorem niewazności w miejscu i czasie określonymw ogłoszeniu.
Konkurs ofeń jest wazny choćby wpłynęła tylko jedna ofeńa spełniająca warunki konkursu.

ll.
'l,

przedmiot konkursu
Przedmiotem zamowienia jest udzielanie świadczeńzdrowotnych popżez pełnienie dyzurow medycznych w
Am bu lato riu m

Podstawowej Opie ki Zd rowotnej przez 1 lekaza:

a) w ramach dyżuru medycznego od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do 8:00 dnia następnego,

2.

b) w ramach dyzuru medycznego w soboty, niedziele i święta od godz. 8:00 do godz. 8:00 dnia następnego.
Udzielający Zamówienia ustala maksymalne stawki

za

udzielanie świadczeń zdrowotnych

w

Ambulatorium

Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
a) w wysokości 55 złotych brutto (słownie: pięcdziesiąt pięc złotych) za jedną godzinę dyzuru od poniedziałku do
piątku,

b) w wysokości 75 złotych brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) za jedną godzinę dyżuru w sobotę,
niedzielę i dni świąteczne,
c) w wysokości 100 złotych brutto (słownie: sto złotych) za jedno badanie zlecone

Zastzega się możliwoścnegocjacji

Ze

pzez policję.

kwot.

na

coroczne warunki finansowania kontraktów zawieranych przez Udzielającego Zamówienia
z Narodowym Funduszem Zdrowia, Udzielający Zamówienia zaslzega sobie prawo do renegocjacji i ustalenia nowych
względu

warunków wynagrodzenia, o których mowa powyzej, w kaźdym kolejnym roku jej obowiązywania.

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych

z

umów zawańych

z

i

innych osób uprawnionych

do świadczeń z tytułu umowy

wynika

Narodowym Funduszem Zdrowia, Liczba osób uprawnionych do świadczenia zdrowotnego

nie jest wiążąca dla Udzielającego Zamowienia,

llI

Termin związania ofertą oraz czas wykonania umowy

1.

Oferent będzie związany ofeńą w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofeń.

2.

Umowa na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem zostanie zawalla od dnia 01 czerwca 2020
do dnia 28 lutego 202'I

lV.
1.

r.

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

r,

2.
3,

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złozeniem ofeńy.
Ofeńa powinna zawierać wszelkie potwierdzone za zgodnośc z oryginałem kserokopie dokumentow.
W pzypadku ofeńy składanej pzez Oferenta współpracującego z SP ZOZ w Łęcznej ofeńa winna zawieraćza

świadczenie potwierdzające fakt posiadania przez Udzielającego Zamowienia wymaganych dokumentow wraz

4.
5,
6.
7.

z wymaganymi załącznikami, o których jest mowa w pkt V Szczegołowych Warunkach Konkursu Ofeń.

Ofeńę oraz wszystkie załączniki nalezy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia ofeńy, z
wyłączeniem pojęc medycznych.
Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub załącznika w złozonej ofercie spowoduje jej odrzucenie.

Ofeńę oraz każdązjej stron podpisuje Oferent.

Oferent moze wycofac złożoną ofeńę powiadamiając pisemnie Udzielającego Zamowienia

pzed

upływem

terminu składania ofeń.

V.
1.
2.

Ofeńa

Ofeńa powinna byc złożona na prawidłowo i kompletnie wypełnionym formularzu ofertowym Udzielającego
Zamówienia, zgodnie z dostępnym wzorem.
Ponadto do ofeń należy dolączyc.

a) oświadczenie Oferenta

o zapoznaniu się z treściąogłoszenia wraz z informacją,

zastzeżen - w formie Załączntka nr

że nie zgłasza do niego żadnych

1,

b) oświadczenie Oferenta o niekaralności za paestępstwa oraz za pzestępstwa w związku

z

wykonywanym

zawodem oraz o braku toczących się postępowań karnych przeciwko Oferentowi - w formie Załącznika nr 2,

c)

klauzula informacyjna o przetv,tarzaniu danych osobowych

d)

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

.
.
o
.

-w

formie załączntka nr 3,

dyplom ukończenia studiów medycznych,
dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny (eślioferent posiada),
prawo wykonywania zawodu oraz
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

f)

o zawarciu takiej polisy z obowiązkiem pzedłozenia jej w dniu ewentualnego podpisywania umowy,

kserokopię zaświadczenia o szczepieniu przeciwko \AZW typu B,

g) kserokopię aktualnego ozeczenia lekarskiego stwierdzającego brak pzeciwwskazań

zdrowotnych

do wykonywania zawodu,

h) kserokopię aktualnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

i)

kserokopię aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp dla personelu medycznego.

Kserokopie składanych dokumentów powinny byc potwierdzone za zgodnośc z oryginałem.

1.

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

2,

pzez pracownika Działu Kadr i Płac, o dokumentach znajdujących się w

ich zasobach.

W przypadku braku dokumentow wymienionych w pkt V ust. 2 Oferent zobowiązany jest do ich złoźenia.
Ofeńy nalezy składać wraz z Załącznikami w zamkniętych kopeńach opataonych napisem:

,,Konkurs ofeń - lekaz dyżurujący - (komórka organizacyjna)"

Vl.

Wymagania od Oferentów:
,l)

Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium Stacjonarnym

o

Vll.

plawo wykonywania zawodu lekaza

Kryteria oceny ofeń:

1. Dokonując wyboru najkozystniejszych

ofeń Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami
2

a)

kwalifikacje,

b)

doświadczenie oferenta,

c)

cena za udzielanie świadczeń

Vlll. Miejsce i termin składania ofeń

1,

2,
lX.
1,

. Ofeńę należy złożycw terminie do dnia 25 maja 2020
pzy ul. Krasnystawskiej 52.

do godz. 10"" w Sekretariacie SP ZOZ w Łęcznej

Wszystkie ofeńy złozone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.

Miejsce

i

termin otwarcia ofeń oraz przebieg konkursu

Otwarcie złożonychofeń nastąpi w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 12"" w siedzibie Udzielającego Zamówienia
w gabi

2.

r.

necie Pielęgniarki Zarządzające1.

Konkurs składa się z częścijawnej i niejawnej:

a) w częścijawnej Komisja stwierdza prawidłowośćogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert, otwiera kopeńy
z ofeńami oraz ogłasza Oferentom, ktore ofeńy spełniają warunki konkursu, a ktore zostały odrzucone
oraz przyjmuje do protokołu wyjaśnieniai oświadczenia zgłoszone pzez Oferentów,
b) w częściniejawnej Komisja wybiera najkozystniejszą ofeńę albo nie przyjmuje zadnej

z

ofeń; w pzypadku złożenia

przez nieklorych Oferentów ofeń częściowychmożliwe jest dokonanie wyboru więcej niż jeden najkorzystniejszych ofeń
do wyczerpania docelowej liczby lekazy o której mowa w pkt ll ust. 1 , przy czym UdzielĄący Zamówienia moze wybrac
taką iloścofeń która nie wyczerpuje tej docelowej liczby.

3, Szczegółowe zasady

postępowania Komisji Konkursowej określa ,,Regulamin przeprowadzania konkursu ofeń

na udzielanie świadczeń zdrowotnych".

x,
1,

Środki odwoławcze

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

czasu

zakonczenia postępowania, Oferent może złożyćdo Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od

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

dnia dokonania zaskazonej czynności.

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 otzymania i udziela pisemnej odpowiedzi
składającemu protest. Nieuwzględ nienie protestu wymaga uzasadnienia,
Protest złożonypo terminie nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku uwzględnienia protestu Komisja poMaza zaskarżonączynność.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieścdo Udzielającego Zamówienia w terminie 7 dni od dnia

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

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

Udzielający Zamówienie może uniewaznić konkurs ofeń bez podania przyczyny
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