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naświadczenieustugm€dycznychwzakresiepełnieniaopiekipielęgniarskiejdla
w
SpecjatisĘcznego Psychiatrycznego Samodzietnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej

Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki
żd.o*ot''.j'* ś,'*ułta"t'-ogłuszakonkurs oień na świadczenie usług medycznych w zakresie
pełnienia opieki pielęgniarskiej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego
Publicznego ZakJadtl opieki Zdrowotnej w Suwałkach'
15 kwietnia
Postępowanie konkursowę prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy Z dnia
dnia
2011 r. o działa1nościleóznicze1 (Dz' tJ' z 2O21r. poz. 711 ze zm.) o,az ustawy z
publicmych
27 sierpria 2OO4 r. o świadczeniacń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
(tj. Dz. U. 22020 poz. 1398 ze zm.).

ogłoszonym konkursie są dostępne na stronie intemetowej Udzielającego
zamówienie: rłww.spSpzoz.p1 oraz w siędzibie szpitala na tablicy ogłoSZeń'
Informacje

o

SpecjalisĘczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZakJad opieki Zdrowohrej

w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62
Adres strony intemetowej : w\łw.spspzoz.pl.

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiot konkursu obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia
opieki pielęgniarskiej.
Szczegółowe riarunki konkursu ofert obejmują zawieranie umów na świadczenie usług
medycznych w zakresie pełnienia opieki pielęgniarskiej na okres 1 rok'

r)

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w
Suwałkach.

WARUNKIKONKURSU

i

wyłącznie osoby spełniające wymagania _określone
(dalej
w przepisach .".""got"yót' oiaz niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu ofeń

Do koŃursu mogą przystąpió tylko

swKo).

W sprawach nieuregulowanych w SWKO stosuje się obowiązujące przepisy prawa'

lJdzielaiący zamówięnia przewiduje przyjęcie oferty osób
zawodowymi:
t DYPlom
o Prawo wykonywania zawodu

o

Udokumentowanie Stażu pracy. minimum
pielęgniarki/piel ęgniarza w pracy z pacjentami
stacj onamej

.

z

okeślonymi kwalifikacjami

roczrle doświadczenie w

z

zabvrzeniami psychicznymi

zavłodzie
opiece

w

może
l) W konkursie ofert w myśl art' 26 ust. 1 ustawy o działalnościleczntczej, zamówienie

lub osobie legitymującej
byÓ uJzielone podmiot-owi wykonującemu d ziałalność.|eczntczą

2)

3)

4)

(Przyjmujący
się nabyciem fachowych twaiinuc;i do udzielania świadczeńzdrowotnych
zamówienie)'
lub zakres
Przedmiot zamówienia nie może *ryWaczaÓ poza rodzaj działalnościleczniczej
zgodnie z
zamówienie'
swiudcr"n zdrowotnych wykonywanych pizez Pruyjmu1ącego
wpisem do rejestru pódmiotów wykonujących działalnośćleczniczą'
r.ont*'u ofeń stosuje się oipowiednio art. 140, art. l4l, art. t46 ust. 1, art. 147'

oi

art.148ust.I,aJ',l49,ań.150,ań.151ust'].,2,4-6'art.152,153iart.154ust.1i2

finansowanych ze
urlu."y dnia i7 sierpnia 2004;oku o świadczeniachopieki zdrowotnej
"
środków pub1icznych.
w
rr"yjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeńzdrowotnych
zapłaty
,uń"ri""ó.- na zasadach okeślonycńw umowie, a Udzielający zamówienia do

świadczeń'
I L-''--'''
jest do zawarcia umowy w miejscu i terminre
pizyjńuj
zoiowiązany
s)
ącv zamówienię
wskaz anym prze z IJ dzielającego zamówięnie'
załącznik do SyKo'
6) Postanowięnia umowy zawafió wę wzotze umowy stanowiącym
będą udzielane przez sl<ładającego ofertę przy wykorzystaniu
7) ś*iuJ"'"niu
"drowotne
ze wzorem u'''oyy'
odpłatnie pomieszczeń' i sprzętu tJdzie|ającego .Zamówienie, zgodnie
p.źyj"'"ją.y zamówienie upowaznia udziła;ącego zamówienie do potrącenia opłaty
z przyslugującego wynagrodzen ia.
wynagrodzenia za udzielanie tych

lub
1' ofeńę należy sporządzió w języku polskim zgodnie z SWKo, w formie maszynopisu
ptzy
jest
ofeĘ
wypełnienie
ńo-ru l dołączye do'niej wymagan ó załączntkl' (dopuszcza1ne
pismem).
uŹyciu długopisu lub pióra czy'telnym
2.'oświadózónia i dokumenty złożonew j ęzyku obcym powinny być przethlmaczone 'pIzez
ir^u""u przysięgłego. Teksi tłumaczen ia wraz z dokumentem oryginalnym należy dołączyć

ofety.
ptzez
3. Wszókie poprawki, przekeślenia lub zmiany w ofęrcie powinny byó parafowane

do

Oferenta.

4. Formularz ofertowy na1eży opracowaÓ na załączonym druku ,,OFERTA"'
5. oferent nie moze dokon}'wać Żadnych zmian we wzorze druku,'oFERTA'''
SWKo dokumenty'
naiezy dołączyÓ wszelkie wymagane
6. Do formularz a oferty
'przedsiawiony-

\

_

konieczne jest jego
JęŻe1i dokument
poświadczenie ,,za zgodnośó z oryginałem" prze" oferenta, opatrzone podpisem oferenta.
lub
i]' Ud"i"luią"y zamówienia mozL ządać w irakcie postępowania koŃursowego oryginału
gdy
wtedy,
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu załączonego ptzez oferenta wyłącznie
pr""o.tu*iónu przez ofeienti kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do
jej autenĘczności.

jest w postaci kserokopii

7.

Kompletna ofeńa powinna składać się z:
fo'm,'l-"a ofeńowego - załączrtik ru 1 do SWKO'
2j dokumentów potwieidzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
-1;
o DYPlom
o Prawo wykonywania zawodu
o Udokumentowanie stażu pracy' minimum roczne doświadczenie w zalyodzie
pielęgniarki/piel ęgniarza w pracy Z pacj entami z zablłzentarni psychiczn1łni w opiece
9.

stacj onamej

.

3)

|eczniczą,
zaświadczenta o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalnośó

4j' kserokopia potwierdzona źa zgódnośó z orygtlałem aktualnej i opłaconej polisy
ubezpieczeniówej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalnośÓ
leczniczą
5) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia- uprawniającym do- udzielania. świadczeń
medycznych d otyczące osób fizycznych, które będąwykonywaÓ świadczenil zdrowotne'
6) Jokumenty pótwierdzające aktualne przesżkolenie z zakesu BHP- kserokopia
potwierdzona za zgodnośó z oryginałem
jako przesyłka pocztowa, niezależnie
10. ofeńy złożone po wyznaczonyń*terminie lub nadane,
oa auty nadania, będą odrzucane, jeżeli wpłyną do kancelarii szpitala po terminie
określonymdo ich zlozenia.
spowoduje
11. ofereni moŻe złoĄó tylko jedną ofertę. Złozenie większej liczby ofeń
odrzucenię kuŻdej z nich.
nie będą brane pod uwagę'
12. Propozycje rozvłiązan altematyiłnych lub wariantowych
i:. ór"''""ói po"oszą wsze1kie ko szty zvłiązane z przygotowaniem i złoŹeniem ofeńy'
dokumelty' o
ią. rv prą'pJar.", gdy w dniu składania ofeńy lJdzielający Zamówienie posiada
u1egł
któ.yóń .o*ń'tfjt. 2-'7 , a potwierdzony w nich stan prawny lub faktyczny nie
w
załączniku
zmiinie,oferent moŹe ńozyÓ oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym
nr1doFormularzaofert-ofer1niejestzobowiąanydozłożeniaww'dokumentów.

do godz'
1. ofeńy należy składaó w zamkniętej (zak1ejonej) kopercie do 4nĘ 29'01'?.02-1r''
przy ul. Szpitalnej 62'
9:00 (wyłącznie w dni powszednie) w śekretariacie/Informacji Szpitala
16-400 Suwałki.
). ot"rrę *rurze wszystkimi załącznikami należy umieśció w kopercie opatrzonej napisem:
medycznych w zakresie pełnienia opieki pielęgniarskiej''
,, KoŃurs ofęrt na świadczenieusług
j' Na wniosek oferent otrzyma piseńne pótwiórdzenie ńoŻenia oferty wraz z numerem, jakim
została oznakowana oferta'

nadania ofeńy za pośrednictwem poczty naleŹy ofertę umieścićw zaklejonej i
kolejnej
opisanej Lop"."i. w sposób okeślony powyżej, następnie zak1ej oną kopeńę włożyó-do
tip".ti i zaadresowae, z dopiskiem ,,KoŃurs ofert na świadczenie usług medycznych w
zakresie pełnienia opieki pielęgniarskiej''
pod niżej wskazany adres:

ł. Ń p."ypuan

w
śpec;a1istyc'ny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej
Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul' Szpitalna 62.
adres
5. W prz1padku osobistego złozeiia oferty ptzez oferenta należy umieśció na kopercie

pocztową bez
zwrotny. Fowyz sze dotyćzy również wewnęirznej koperty oferty ńoŻonej drogą
z\łTotnego potwierdzenia nadania.
do
o. or..t"u p'rzesłana pocztą złoŻona będzie w terminie wyłącznie wówczas, gdy wpłynie
decyduje data i godzina
Szpita1a pized upł1łvem terminu okeślonegodo składania ofert
wpływu odnotowana w rejestrze Kancelarii Szpitala.

-

KaŻdy oferent może zwróció się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienietreści SWKo.
oferentami upoważnieni są pracownicy Sekcji organizacyjno2. Do kontŃtów
Gospodarczej, tel.87 562 64 06 w godzinach od 8:00 do 14:00'
1'.

z

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1.otwarcia ofert dokona Komisja konkursowa w rJniu 29.07 'Ż0Ż1r' o godz. 09.30. w siedzibie
Udzielającego Zamówienia: Seketariat Dyrektora.

obecnośó oferentów nie jest obowiązkowa'

POSTEPOWANIE KONSURSOWE
w SWKo'
otwarcie ofeń nastąpi w terminie i miej scu wskazanym w ogłoszeniu oraz
.
tylko w jawnej
2. Konkurs składa się'ż częścijawnej i niejawnej. oferent może uczestniczyó
częścikoŃursu.
3. Komisja konkursowa:
1) stwierdza informuje o liczbie otrzymanych ofeń;
otwierana;
2j ogłasza dane persóna1ne oraz adręs oferenta, którego ofertajest
na które oferent
świadczeń),
zj:Zzai oferta dotyczy określonej częścilzakłesu(określonych
uptikaóję, komisja koŃursowa również o-t}m informuje;
,ił4ł
"*o1ą
or"'t spełniają warunki określone w.SWKo;
4) ustala, [tó'ó
"
lub złożone po terminie;
sj oarzuca orerty nieodpowiadające'wymogom określonymw SWK9
aj iełurru ofeięntom,'któr" ir"rt spełńają warunki okeślone w SWKo, a które zostały
1

.

ł

odrzucone;
przyjmuje do protokołu wyj aśnienia i oświadczenia skł adane przez oferentów;
7) 'tońi'ju
koŃurso*a wzy"wa oferentów do usunięcia braków formalnych pod rygorem
si
odrzucenia ofertY;
9) wybiera najkorzystniej sze oferty.
przeprowadza na
ą|. ćryroos"i' o łio'y"ń mowa ust' 3 pkt. 4,5 i 9 komisja konkursowa
posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów'
's_
w t yui" przewidziarrym w ust' 3 pkt. 8 nie można dokonaó uzupełnienia ofeńy w zakresie
propozycji cenowe'j oraz waruŃów wykony"wania świądczeń zdrowotnych'
pracy
'o.
ś""""goło*"ciynnościpodejmowane przez komisje konkursową okeślaregulamin
"tonLursowej działającej
Śpecjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym
tomi.ji
'Złrowotnój
w Suwałkach w sprawie udzięlania świadczeń
Zakładzie opieki

w

Publicznym

zdrowotnych.

KRYTERIA OCENY OF'ERT
1.

-

Podstawą oceny ofert złoŻonych przez oferentów, będą następujące kryteria:
stawka za udzielanie świadczeń: l00 %

stawka minimalna

x waga kryterium

:

Punktacja

stawka oferty badanej

Stawka minimalna - najmniej sza deklarowana stawka spośród wszystkich ofert.

Przyjmuje się, że I%o=I pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów'
brane:
2.W przypadku, gdy kilku oferentów uzyskajednakową ilośćpunktów, pod uwagę będą
- dodatkowe staii doświadczenie _ każdy dodatkowy rok stażu: 0,1 pkt';
płl.
- dodatkowe kursy lub specjalizacja - każdy dodatkowy kurs lub specjalizacja = 0,1

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU
powyżej ky'teriami
1. Komisja konkursowa dokonując wyboru kieruje się przedstawionymi
oceny ofert.
z. sćzil kwota naj korzystniej szej ofeńy przewyŻsza kwotę, którą Udzielający zamówienia
usług medycznych będ ą przeptowadzane negocjacje'
świałczeń'*yniku
przeznaczył na ft
'unso*uni"
konkursu podając nazwę (frrmę) albo imię i
i. romisja konkursowa powiadomi o
oferenta, który został wybrany. ogłoszenie o rozstrzygnięciu koŃursu zostanie
nazwisko

umieszczone na tab1icy ogłoszeń Szpitala oraz

na stronie intemetowej

Udzielającego

zamówienia.
5. odrzuca się ofeńę:
1) złoŻoną ptzez oferenta po terminie;
2) zavłierającą nieprawdziwe informacj e;
zj 1ezeti or"'.nt ńi" określiłprzedmiotu ofeńy lub nie podał proponowanej liczby lub ceny
świadczeń opieki zdrowotnej ;
4) jeżeli za'wierarażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6) jeżeli oferent złoŻyłofertę altematywną;
lj'i"zetł oferent lub ofeńa nie spełniają wymaganych warunków okeślonych w przepisach
prurvu o'- **unków określonych przez lJdztela1ącego zamówienie;
'81
,łozoną przez świadczenioóawę, z którym w okesię 5 |at poprzedzających ogłoszenie
Udzielającego. z'amówienia umowa o udzielanie
pórtępo*uniu, została rozwiązana ptzez
-zakesie
lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi
ś*iaiczeń opieki zdrowotnój w
ptzyczyn |eżących po stronie
zachowania okesu wypowiedzenia
ogłoszenia'

z

ięz

świadczeniodawcy'

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
oferent jest zvłiązany ofertą ptzez oklęs 30 dni od upływu terminu składania ofeń.

jego
1. IJdzielający zamówienia zast:Zega sobie prawo do odwołania konkwsu na kazdym
etapie oraz do przesunięcia terminu składania ofeń bez podania pflyczyny '
2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Udzielający
zamówienia moze zmodyfikowaó treśó ogłoszenia oraz dokumentów składających się na
SWKO dotyczących zmiany terminu składania ofeń.
3. o kazdej zmianie Udzielający zamówienia zawiadomi niezwłocznie kazdego z uczestników
postępowania.
4. Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych'
5. Umowa na świadczenieusług zawańa zostónie na okes i rok.

UNIEWAZNIENIE KONKURSU
Unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, następuje, gdy:
1) nie wpłynęła żadna oferta;
2) wpłynęłajedna ofeńa niepodlegająca odrzucenil, z zasttzęŻeniem ust' 2;
3) odrzucono wszystkie ofertY;
4j kwota najkoizystniej szej ofeńy przęwŻsza kwotę, którą lJdzielający Zarnóvierue
ptzeznaczył na flnansowanie w danym postępowaniu;
3; nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Że prowadzerlte postępowania iub
zawucie umowy nie 1eży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej
1.

przewidzieÓ '
2' JeŻe|tw toku koŃursu ofeń wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja
moŻe przyjąć tę ofeńę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych

warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofeń.

@s

prawny doznał uszczerbku

w wyniku

nanszenia przez

Udzielającego zamówienie zasad przeprowadzarria postępowania w sprawie zawarcia umorłY o
udzie1anie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środkiodwoławcze'
'

2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

wybór Ębu postępowania,
2) niedokonanie wYboru Qferenta,
j
zawarcia umo)łło świadczenieusług medycznych.
J ńi"*J'i"'ie postępowania w sprawie
do czasu
i. w tor.u postępówarria w sprawie zawarcia umowy świadczenieusług medycznych'
terminie 7
p"liępowania, oferent może ńożyÓ do tomisji umotpvowany protest \
""t"'l.".'l"
dni roboczycil od ónia dokonania zaskarŹonej
'. o^ l---2^A'
świadczenie
ą' oo a"uś..rozpafizenta protestu postępo*anie w sprawie zawarcia umowy
jest
ocz1łviście
on
że
wynika'
ulega zawieszeniu, chyba, ze z treśói protestu
urńg
1)

czyrurości'

-.Jv""nych

bezzasadny.

jego otrrymaltia i udziela
rozstrzyga protest w ciągu.7.dni od dnia
pir"ń";'"ap".iedzi składająceń protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
6. Protest złożonypo terminie nie pgdlega rozpalrzenlu' .
zamieszcza się na
i. l'r"ń""' ę o'vniesieniu protesiu ilego iozstrzygnięciu niezwłoc znie
tablicy ogłoszeń oraz na stronie intemetowej '
zaskatŻoną czynnośÓ'
a. w p."ieuotu uwzględnienia protestu komisja p oułtarza
Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni
do
wnieśÓ
ó. óró."ńiuio.ą" y l{zi'ał* portępo*u''i może
'
od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania,..odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia
p"'tip"*ń". odwołanie wnieiione po terminie nie.podlega rozpatrzeniu'
a* oł dnia jego otrzymania' Wniesienie
10. odwołanie rozpatrywane jest w terminie
jego
,u**ći" umowy o świadczenieusług medycznych do czasu

i. r"ńi'j'"

rozpatruje

i

l

odwołania wstrzymuje
rozpalrzenia.
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