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Szczeg6lowe warunki konkursu oferl o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych, zwane dalej
Szczeg1lowymi warunkami, okreSlaj4 wymagania stawiane oferentom, tryb skladania ofert
oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert.
Oferent powinien zapoznad sig ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszych
szczeg6lowych warunkach w celu prawidlowego przygotowaniai zlohenia oferty.
Postgpowanie konkursowe lrrowadzone jest na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 15
kwietnia 2071r. o dzialalnodci leczniczej (Dz. U. 20ll r., Nr I l2 poz. 654), ustawie z dnia
27 sierpnia 2004 roku (Dz.U.22008 r., Nr 164, poz. 1027 zp6iln. zm.)
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Og6lne zasady konkursu ofert
l. Nazwa i adres Udzielajqcego Zam6wienie:
Paluckie Centrum Zdrowia Sp. z o,o. w Zninie zvvane dalejpCZ;
tel. 52-30-31-341
adres : www. s zpitalznin.pl
e-mail: szpitalznin @szpitalzrrin.pl
NIP: 5621688969 REGON : 093213309
2. Ogloszenie o konkursie urnieszczono;
- na tablicy ogloszeri w siedzibie PCZ
- na stronie internetowej PCZ
3. Osobami uprawnionymi do kontakt6w zramieniapCZ sq..
udzielania informacji d<>tycz4cych zakresu sposobu udzielania Swiadczeri
zdrowotnych - Zastgpca Dyrektora ds. Lecznictwa Michal Wojciech Hillemann tel. w.167,

- w zakesie

i

Naczelna Pielggniarka- Anna Slomkowska tel.204

- w zakresie udzielania informacji dotyczqcych spraw organizacyjnych postgpowania
konkursowego - Zastgpca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych:Ewa GalasG4sior tel. w. I 8 1 oraz Kierownik Dzialu Kadr Krystyna Wieczorek, tel. 206,
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Opis przedmiotu zam6wienia
Rodzaj Swiadczeri : Swiadczenia zdrowotne
Zakres Swiadczeft: swiadczenia uslug zdrowotnych stacjonarnych, ambulatoryjnych w
zakresie uslug zdrowotnych bgdqcych w zakresie kompetencji ;

(kontrakty indywidualne ):
A, Lekarza w Szpitalnym Oddzia le Ratun kowym z lzbq P rzy jg(,( spelnia.j4cego warunki Lekarza Systemu + 2lata sta2u pracy,
lub lekarza (jako drugi lekarzna dy2urach w godz.lS,oo -7,oo\
B. Pielggniarki w Bloku operacyjnynn w zakresie kompetencji pielggniarki operacyjnej
- 1 osoba w wymiarze 6r. 160 godlnn-c ( I zmiana: PN-PT godz 7,oo-15,oo)

C.Lekarza neurologa do Poradni Spocjalistycznej

-

1 razw tyg.na 4 godz

s4

Warunki wymagane od Przyjmujqcego zam6wienie
Warunki wymagane od Oferent6w
1. W konkursie ofert, zgodnie z art. 26 ust.l Ustawy o dzialalnoSci leczniczej, zam6wienie
mo2e by6 udzielone podmiotowi wykonuj4cemu dzialalnoil( leczniczq lub osobie
legitymuj4cej sig nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania dwiadczeri zdrowotnych
legitymuj4cych sig dokumentami Swiadcz4cymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w

zakresie, w jakim przystgpuj4 do konkursu orazzostali wpisani do odpowiednich rejestr6w.

2. Do konkursu mog? przyst4pi6 tylko i wylqcznie oferenci spelniai4cy wymagania
okre6lone w przepisach szczeg6lnych. Swiadczenia zdrowotne *ykony*un" s4 zgodnie
zzasadami i na warunkach okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3ld
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o riwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
6rodk6w publicznych oraz w Zarz1dzentach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w

sprawie warunk6w zawierania t realizacji um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej
dla danego rodzaju lub zakresu swiadczeh, wydanych na podstawie ar1.146 ust.l pkt. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o dwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Srodk6w publicznych.

3. Pracownicy PCZ przystgpuj4cy do Konkursu ofert zobowi qzani sq rozwiqzac umowg o
pracg

4.

.

w sprawach nieuregulowanych w niniejszych swKo stosuje sig obowi4zuj4ce

przepisy
p(awa.
5. Oferent zobowiqzany jest zlo2yt nastgpujqce dokumenty lub o6wiadczenia (stosowanie do
rodzaju zam6wienia):
l) Swiadectwo (dyplom) ukoriczenia szkoly,
2) prawo wykonywania zawodu ( je6li dotyczy )

3) inne dokumenty potwterdzajqce uprawnienia do dwiadczenia usfug zdrowotnych

(np.

dyplom specjalizacji, uprawnienie do wykonywania okreslonych czynnoSci, itp.),
4) zatwiadczenie o wpisie do rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalnosi lecznicz4,
5) wypis z centralnej ewidencjii informacji o dzialalnoSci gospodarczej,
6) numer REGON i NIP,

7) o6wiadczenie, 2e oferent nie zawarl umowy na udzielanie riwiadczeri zdrowotnych z
Oddzialem Wojew6dzkim NFZ w zakesie na kt6ry sklada ofertg,
8) formularz ofertowy wg zaLqczonego wzoru z podanq proponowan4 cen4 ofeftow4,
9) polisa ubezpieczenia OC za szkody wyrzqdzone przy udzielaniu oferowanych Swiadczerl
zdrowotnych lub zobowi4zanie do przedstawienia wymienionego dokumentu najp6Zniej w
dniu podpisania umowy ( zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawnymi ),

$s

1.
2.

Zasady przygotowania oferty
Oferent jest zobowiqzany do przygotowania i zloaenia oferty zgodnie ze Szczegdlowymi
warunkami, okreSlonymi przez U dzielaj4cego zam6wienie.
Szczegdlowe waranki oraz inne dokumenty pobierane sq przez oferenta w formie

elektronicznej,

3.

w

miejscu

i

terminie okredlonym

w

ogloszeniu

o postgpowaniu

konkursowym.
Ofer1g nale2y sporzqdzil na Formularyu Ofertowym, stanowiqcym zal}cznik
Szczegdlowych warunkdw,

nr

1 do

4'

W przypadku, gdy oferentjest reprezentowany przez pelnomocnika nale|y zalqczyd do

oferty pelnomocnictwo w oryginale, do skladania o6wiadczeri woli w imieniu oferenta,
w szczeg6lnoSci do zlo2enia oferty, udzielone przezoferenta.
5, Informacje otaz dokumenty i o6wiadczenia skladane przez oferenta musz4 byC zgodne
ze stanem faktycznym i prawnym.
6. oferent ponosi wszelkie kosily zwi}zane zpnygotowaniem i zlozeniem oferly.
7. ofeitg sporz4dza sig, pod rygorem niewaZnosci, w jgzyku polskim i w spos6b czytelny.
8' Ka2da strona oferty powinna byi podpisana lub parafowana przez oferenra oraz
op atr zona kolej nym num erem.
9. Kopie dokument6w muszq byi podwiadczone za zgodno6i z oryginalem przez oferenta.
10. Udzielaj4cy zam6wienia moze zazqdac przedstawienia oryginalu dokumentu, w
przypadku, gdy kopia dokumentn jest nieczytelna lub budzi w4tpliwosci, co do jej

zgodnosci

z

oryginalem,

a

rJdzielaj}cy zam6wienia

nie

mohe sprawdzii jej

prawdziwoSci w inny spos6b.
11. warunkiem przyst4pienia do konkursu jest zlozenie oferty w formie pisemnej.
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Spos6b skladania i oznaczenie oferty

L

2.
3.
4,
5.

oferent moze wprowadzil zmiany lub wycofai zlohon4 przez siebie ofertg pod
warunkiem, 2eudzielajqcv zarn6wienie otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty przed upllwem terminu skladania
ofert. Powiadomienie o zmianach oferty musi byt oznaczone w taki sam spos6b jak
oferta oraz dodatkowo zawierac dopisek: ,(Jzupelnienie Oferfit,'. W przypadku
wycofania oferty powiadomienir: nastgpuje w formie oSwiadczenia oferenta o
wycofaniu oferty.
Oferent j est zwi4zany ofert4 w terminie 30 dni od dnia zlohenia oferty.
Po uplywie terminu skladania ofeft zlo2one w postgpowaniu oferty wraz

z zalqczonymi

dokumentami nie podlegaj4 zwrotowi.
Ofertg wraz zwymaganymi zal1cznikami naleLy umiescii w kopercie.

oferty naleZy skladac pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamknigtych
koperlach i oznaczonych zgodnie ze wzorem w zalqczniku nr 2 do SzczegilIowych
warunkdw.
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Miejsce i termin skladania ofert
1. oferlg sklada sig w siedzibie Paluckiego centrum zdrowia Sp.z o.o. w Zninie w
terminie i miejscu okredlonym w ogloszeniu o konkursie ofert,
2. Skladaj4cy ofertg osobi6cie otrzymuje potwierdzenie jej zloLenia,
3. W przypadku ofert nadanych droga pocztow4 lub kuriersk4, o zachowaniu terminu
decyduje moment wplywu oferly do sekretariatu PCZ.
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Zasady przeprowadzania postgpowania konkursowego
Ustala sig nastgpuj4c4 kolejno6i dzialafr
1 . Ogloszenie postgpowania konkursoweg o poprzez podanie go do wiadomo6ci publicznej
- na tablicy ogloszef w siedzibie PCZ,
- na stronie internetowej PCZ.

:

2. Powolanie komisji konkursowej oraz zatwierdzenie Regulaminu Komisji KonkursowejZar z4d,zenie Dyrekto ra

3. Postgpowanie konkursowe
a) odrzucenie ofeftzlo2onych po terminie, bez ich otwierania,

b) otwarcie i por6wnanie ofert,
c) odrzucenie ofert, kt6re nie spelniaj4 wymog6w konkursu,
d) wezwanie oferent6w do osunigcia brak6w,
e) ewentualne negocjacje z oferentami
f) podjgcie decyzji o uniewaZnieniu lub rozstrzygnigciu postgpowania,
g) powiadomienie oferent6w o wynika<;h konkursu.
4. Komisja odrzuca ofertg, jeZeli:
a) zostala zlo2ona po terminie;
b) zawiera nieprawdziwe informacj e;

c) oferent nie okredlil przedmiotu oferty lub nie podal proponowanej ceny Swiadczeri opieki
zdrowotnej;
d) jest niewazna na podstawie odrgbnyoh przepis6w;
e) oferent zloLyl ofertg alternatywnq;
f) oferent lub oferta nie spelniaj4 wymaganych warunk6w okreslonych w przepisach prawa
oraz warunk6w okreSlonych przez P CZ.l

5. Komisja odrzuca ofertE zlo2onq pvez oferenta, z ktorym-wczesniejsza umowa na
udzielanie swiadczeri zdrowotnych zostala rozttiqzana przez pcz w trybie
n

atychm i astowy m z przy czy n le2qcy ch po stroni e o ferenta.

6.

w

przypadku, gdy braki, o kt6rych mowa w ust. 4, dotyczq tylko czgsci oferty, ofertg

mozr.a odrzucii w czgSci dotknigtej brakiem.

7.

w

przypadku, gdy oferent nie przedr;tawil wszystkich wymaganych dokument6w lub gdy

oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunigcia tych brak6w w
wyznaczonym terminie pod rygorem oclrzucenia oferty.
8'Kopertg zawieraj4cq dokurnenty lub oSwiadczenia stanowi4ce realizacjg wenryaniakomisji
do usunigcia brak6w formalnych oferty oznacza sig jak ofertg z dopiskiem: ,,Usuniecie
Brak6w Formalnych Oferty".
9.Ogloszenie o rozstrzygnigciu postgpowania konkursowego zostaje zamieszczone przez
Udzielaj4cego zam6wienie w miejscu i terminie okreSlonym w ogloszeniu o konkursie ofeft.

.

se

Srodki odwolawcze
1, oferentom, kt6rych interes prawny doznal. uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Paluckiego centrum zdrowia Sp.z o.o. w Zninie zasad przeprowad,zania postgpowania
konkursowego przysluguj4 drodki odwolawcze zgodnie zart. 153 i 154 ust.l i 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 6rodk6w
publicznych na podstawie art. 26 utt.4 ustawy z dnia l5 kwietnia 20llr o dzialalno6ci
l,eczniczej.

2. Tryb rozpatrywania Srodk6w odwolawczych okresla ustawa wymieniona w ust.l oraz
regulamin komisji.

3, Srodki odwolawcze nie przysluguj4

-

na:

nie dokonanie wyboru oferenta,
uniewa2nienie postgpowania konkursowego poprzedzajqcego zawarcie um6w o
udzielanie Swiadczeri zdrowotnvch.
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Kryteria i spos6b oceny ofert

L

Oceny ofert dokonuje sig wedtug nastgpuj4cych kyteri6w:

kryterium cena-l00Yo - l00pkt,

Spos6b obliczania warto6ci punktowej za cengi

cena

-

oceniana poprzez odniesienie ceny zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub
wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez
Udzielaj 4cego zam6wienie,

stanowi4cej koricowy

Cenanajnr2sza

------

'ft

100

:

liczba punk6w za kryterium cena

Cena proponowana przez oferenta

Je2eli Oferenci uzyskali

te sama iloSi punkt6w Komisja Konkursowa mo2e wezwat

Oferent6w d,o zlo2eniaw wyznaczorym terminie dodatkowych ofert cenowych. Dodatkowe

oferty cenowe nie mog4 zawiera(, cen wy2szych, ni2 proponowane

w zloaonej

wczesniej

ofercie.

2.

Kry4rcria oceny ofert stosuje sig do postgpowari konkursowych poprzedzajqcych zawarcie
um6w o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych w latach 2015 - 2016.
3. ofefta mo2e byd wybrana lub odrzucona po przeprowadzeniu rokowari z drugim

oferentem.

4. Po dw6ch nieskutecznych konkursach ofert dopuszcza sig moZliwo6i przeprowadzenia
rokowaf z wybr any m oferentem.
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Podpisanie umowy
7.

Z oferentem wylonionym w trybie konkursu ofert Udzielaj4cy zam6wienia zawiera

umow9 na czas udzielania Swiadczeri zdrowotnych w okredlonym zakresie na czas
okre5lony.
2. Umowa nie mo2e byd zawarta na olcres kr6tszy niz 3 miesiqce, chyba, Ze rodzaj i \iczba
Swiadczeri zdrowotnych uzasadniaj4 zawarcie umowy na okres kr6tszy
3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaZnoSci.
4. Spos6b i termin podpisania umowy okreSla Udzielaj4cy zam6wienia.
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Postanowienia kor[cowe
Szczeg6lowe warunki stosuje sig do korrkursu ofert poprzedzaj4cego zawarcte um6w o
udzielanie swiadczeri zdrowotnych na rok 2016 z moZliwodci4ich przedluzenia.

Zalqczniki

tlo

Szczeg6lowych warunk6w konkursu

ofert o udzielanie

zdrowotnych w Paluckim Centrum Zdtowia Sp.z o.o. w Zninie

1.

Formularz ofertowy

2.

Spos6b oznaczenia oferty

3.

Wzorumowy

4. Regulamin Komisji Konkursowej

Swiadczeri

