'sZCZEGoŁowE WARUNKI KONKURSU
na świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia psychiatrycznej opieki lekarskiej
dla Specjalisfycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZakNadu Opieki
Zdrowotnej w Suwałkach

Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznęgo Zal<ładu opieki
Zdrowotnej w Suwałkaeh ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie
pełnienia całościowejopieki lekarskiej dla Specjalistycznego Psychiatryc7:nego Samodzielnego
Publicznego Zal<ł'adu opieki Zdtowotnej w Suwałkach.
Postępowanie konkursowe prowadzonebędzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia
2011
o działalnościleczniczęj (tJ.Dz. U. z 20l8r. poz. 160 ze zm.), oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
$.Dz.U. zŻ0I7 r. poz.1938 ze zm.).

t

Informacje o ogłoszonym konkursie są dostępnę na stronie internetowej Udzielającego
Zanówienie: www.spspzoz.plorazw siedzibie szpitalawmiejscu: tablicaogłoszeń.

UDZIELAJACY ZAMÓWIENIE
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZaLJad Opieki Zdrowotnej
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62, KRS 0000056947, NIP 844-12-47-165,
REGON 790244055.
Adres strony internetowej

:

www.spspzoz.pl.

1.1 PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu ofert jest świadczęnięusług medycznych przez lekarzy w
zakresie leczenia i diagnozy pacjeirtów w SP SPZJZ w Suwałkach stosownie do
potrzeb zgodnie z miesięcznym harmono gramem pracy.

2. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert obejmują zavłierunię umów
świadczenie usług medycznychptzezlekarzy na okręs do 3l.I2.20l9 r.

na

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
Komórki

or ganizacyjne Udzi elaj ące

go Zamowienie

.

WARUNKI KONKURSU

i v'ryłącznie osoby spełniające wymagania określone w
przepisach szczególnych oraz niniejszych SzczegoŁov'ych Warunków Konkursu (dalej SWK).
W sprawach nieuregulowanych w SWK stosuje się obowiązująceprzepisy prawa.
Do konkursu mogą przystąpió tylko

UdzielĄący zamówienia przewiduje przyjęcie osób

z

określonymi kwalifikacjami

zawodowymi:
. dyplom ukończenia studiów medycznych
. prawo wykonywania zaw odu lekarza
' specjalizacj az danego zakresu ldziedziny medycyny objętej konkursem lub karta szkolenia
specj alizacyj ne go (doty czy lekarzy w trakcie specj alizacj i)
'udokumentowane' co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w świadczęniu usług
medycznych z zahesu/ dziedziny medycyny obj ętej konkursem.

KONIECZNE
SWIADCZENIEM USŁUG

WANYCH

l) W konkursie

ofert w myślart. 26 ust. 1 ustawy o działalnościleczniczej, zarnówienię może
byó udzielone podmiotowi wykonującemu działalnośÓIecznicząlub osobie legitymującej się
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczenzdrowotnych (Przyjmujący
Zamówienie).
2) Przedmiot zamówienia nie moŻe vłyhaczaó poza rcdzaj działalnościleczniczej lub zakres

świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Przyjmqącego załnówienie, zgodnie Z
i s em do rej e stru p o dmi otó w wyko nuj
ąc y ch działalno śó le czniczą.
3) Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. I40, art. I4I, art. 146 ust. 1, art. I47,
art. 148 ust. 1, art. I49, art. 150, art. I5I ust. 1, 2,4-6, art. 152, 153 i art. I54 ust. t i2
ustawy z dnia27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych zę
środków publicznych.
4) Przyjmuj ący Zamowienie zobowiązĄe się do udzielania świadczeń usług medycznych w
zakresie oraz na zasadach określonych w umowie, a Udzieląący Zanówięnia do zapłaty
wynagrodz ęnia za udzielanie tych świadczeń.
5) Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wp

wskazanym przez U dzielającego zamówienie.

6) Postanowienia umowy zawarto wewzotze umowy stanowiącymzałącznik do SWK.
7) Swiadczenia zdrowotne będą udzielute przez składającego ofertę przy wykorzystaniu

odpłatnie pomieszczeń i sprzętu Udzielającego Zamówienie' zgodnie ze wzotem
umowy. Przyjmujący zamówienie upowa:Żnia Udzielającego zamówięnie do potrącenia
opłaty z przy sługujące go wynagrodzenia.

WYMOGI FORMALNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. ofertę należy sporządzic w języku polskim zgodnie z SWK, w formie maszynopisu lub
wydruku i dołączyć, do niej wymagane załączniki (dopuszczalne jest wypełnienie oferty przy
użyciu długopisu lub pióra cz7telnympismem)'
2. oświadczenia t dokumenty złoŻonę w języku obcym powinny być, przetłurnaczone. Tękst
tllltnaczeniawTaz z dokumentem oryginalnym naleŻy dołączyć, do oferty.
3' Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiarty w ofercie powinny byó parafowane przez
Oferenta.

4. Formularz ofertowy naleŻy opracować nazałączonym druku ,,OFERTA''.
5. oferent nie może dokonywać Żadny ch zmian w ę wzotze druku,,OFERTA''.
6. Do formularza oferty naleŻy dołączyć wszelkie wymagane w SWK dokumenty.

7.

JeŻeli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii konieczne jest jego
poświadczenie ,,zazgodnośó z oryginałem" ptzez oferenta, opatrzone podpisem oferenta'
8. Udzielający zatnówienia może Żądaó w trakcie postępowania konkursowego oryginału lub

notarialnie poświadczonej kopii dokumentu załączonego przez oferenta wyłącznie wtedy, gdy
przedstawioua ptzez oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości'codo
jej autentyczności.
9. Kompletna ofęrta powinna składaó się z:
1) formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWK,
2) dokumentów potwier dzający ch kwalifi kacj e zawodowe i doświadczenię
a) dyplom ukończenia studiów medycznych - kserokopia dokumentu potwierdzona za
zgodnośćzoryginałem
prawo
b)
wykonywania zawodu lękarza - kserokopia dokumentu potwierdzonazazgodność
z oryginałem

c) kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodnośó z oryginałem potwierdzająca
specjalizację z danego zakresu ldziedziny medycyny objętej konkursu lub kserokópia

karta szkolenia

specjalizacyjnego

z ory ginałem (dotyc zy lekaruy w trakc ie

d)

sp ecj

-

za

potwierdzona

ali zacj i)

zgodnośó

udokumentowane' co najmniej 2 lętnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu
usług me dycznyc h z zah'r e su/ dzie dziny medycyny o bj ętej konkurs em
3) zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalnośó leczniczą,
4) odpisu z KRS lub wydrukrr/wydruków z CEIDG (w przypadku spółki cywilnej wymaga
się przedłoŻęnia dokumentów dotyczących każdego wspólnika, jako przedsiębiorcy),
5) kserokopia potwietdzona za zgodność oryginałem aktualnej opłaconej polisy
ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej, wystawiona zgodnie zkozpotządzeniem
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 20II r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalnośóleczniczą (Dz.IJ.
201 1 Nr Ż93 poz. 1729)
6) zaświadczęnia lekarskiego o stanie zdrowia uprawniającym do świadczenia usług
medycznych dotyczące osób ftzycznych. które będą wykonywaó świadczeniazdrowotne,,
8) dokumenty potwierdzające aktualne przeszkolenię zzakłesu BHP
10. oferty złoŻone po Wznaezonymterminie lub nadanę, jako przesyłka pocztowa, nięzalężnie
od daty nadania, będą odrzucane, jeŻeli wpłyną po terminie określonym do ich złoŻenia.
ll.oferent moŻe złoŻyć,tylko jedną ofertę. ZłoŻęnie większej liczby ofert spowoduje
odrzucęnie każdej z nich.
l2.Propozycje rozwiązań altematywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
13. oferenci ponoszą wszelkie koszty związane zprzygotowaniem i złoŻenięmoferty.
14. W przvoadku. sdv w dniu składania. oferfv Ildz'ie1ai
wierdzon

z

i

TERMIN" MIEJSCE ORAZ SPosÓB SKŁADANIA oF'ERT
1. oferty naleŻy składać w zamkniętej (zaklejonej) kopercie do dnia 20.06.2018 r. do godz.
9:00 (wyłącznie w dni powszednie) w sekretariacie s"pituta p'"y ut- vpitatne| 62,

16 - 400 Suwałki.
2' ofertę wraz ze wszystkimi zaŁącznikami należy umięśció w kopercie opatrzonej napisem:
'' Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia pśychiatrycziej opieki

lekarskiej - nie otwiera

ć, ptzed 20.0

6.2018 r. godz.

9

:30o'

3. Na wniosek oferent otrzyma pisemne potwierdzenię złoŻenia oferty
zo stała oznakowana oferta.

wtaz znumerem' jakim

4. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty naleŻy ofertę umieśció w zaklejonej
włozye dó
]9n]sane; kopercie w sposób określonypowyżej, naśtępnie-zaklejóną kopertę'medycżnych
kolejnej koperty i zaadresować, z dopiskiem ,,Konkurs na świadcżenięusiug
w zakresie pełnienia psychiatrycznej opieki lekarskiej'' pod niżej wskazany adres:
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Pub1iczny Zal<ład' opieki Zdrowotnej
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna62.
5. W przypadku osobistego złoŻenia oferty ptzez oferenta naleŻy umieśció na kopercie
adres
zwrotny. Powyższe dotyczy równieŻ wewnętrznej koperty oferty złoŻonej drogą pócztowąbez
zwrotnego potwierdzenia nadania.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DoT. KONKURSU
l.Każdy oferęnt moŻe zwrocic się do IJdzielającego zamówięnia o wyjaśnienietreści SWK.
kontaktów z ofęrentami upowaznieni są pracownicy'-Sekcji organizacyjnej,

2. Do

tel. 87 562 64 06 w godzinach od 8:00 do 14:00.

l.Otwarcia ofert dokona Komisja konkursowa w dniu 20.06.2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie
LJdzielającego zamówienia w pokoju obok sekretariatu Dyrektora _ w obecności przybyłych
oferęntów. obecność oferentów nie jest obowiązkowa.

POSTEPOWANIE KONKURSOWE
otwarcie ofert nastąpi w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniuoraz w SWK.
2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej. oferent moŻe tczestniczyó tylko w jawnej
części konkursu.
3. Komisja konkursowa:
1) informuje o liczbie otrzymanych ofert;
Ż) ogłaszadane personalne oruz adtes oferenta' którego oferta jest otwierana;
3) jeŻeli oferta dotyczy określonej częścilzahłesu(określonych świadczeń), na które ofęrent
złoŻyŁ swoją aplikację, Komisja konkursowa również o Ęłninformuje;
4) ustala, kJóre z ofert spełniają warunki określone w SWK;
5) odrzuca oferty nieodpowiadające wymogom określonymw SWK lub złoŻone po terminie;
6) ogŁasza oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w SWK, a które zostaly
odrzucone;
7) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia składane przez oferentów;
8) komisja konkursowa wzywa oferentów do usunięcia braków formalnych pod rygorem
odrzucenia oferty;
9) wybiera najkorzystniej sze oferty.
4. Czynności,o których mowa ust' 3 pkt. 4, 5 i 9 komisja konkursowa przeprowadza na
p o s i edzeniach ni ej awn y ch, b ez udziaŁu o ferentó w.
5. W trybie przewidzianym w ust. 3 pkt. 8 nie można dokonaó uzupełnienia oferty w zakresie
propozycji cenowej oraz warunków wykonywania świadczeń usług medycznych.
6. Szczegołowe czynnościpodejmowane ptzęz komisje konkursową określa regulamin pracy
Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym
komisji konkursowej działającej
Publicznym Za]<ładzie opieki Zdrowotnej w Suwałkach w sprawie świadczenia usług
medycznych.
1.

w

KRYTERIA OCENY OFERT
oceny ofertzłoŻonychprzez oferentów, będą następujące kryteria:
stawka zauózielanie świadczeń: I00 %

1. Podstawą

-

stawka minimalna

------x waga kryterium

=

punktacja

stawka oferty badanej

Stawka minimalna - najmniejsza deklarowana stawka spośród wszystkich ofert.

Przyjmuje się, ze l%o:I pkt i tak zostanie przeliczonaliczbapuŃtów'
Z.JeŻeli kwota lub ilośó godzin przev,ryŻsząkwotę lub ilośó godzin,którąUdzielający
zamówieniaptzęznaczyłnafinansowanie świadczeń usług medycznych będą ptzeprowadzane
negocjacje.
3.W przypadku, gdy kilku oferentów uzyska jednakową ilośó punktów, pod uwagę będą brane:
- dodatkowe staz i doświadczetie w zakresie ldziędzinie psychiatrii: kaŻdy dodatkowy rok stażu
:0,1 pkt.;
- dodatkowe kursy lub specjalizacjaw zakresie/dziedzinie psychiatrii: kaŻdy dodatkowy kurs
lub specjalizacja: 0, 1 pkt.

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU
1. Komisja konkursowa dokonując wyboru kieruje się przedstawionymi powyżej kryeriami
oceny ofert.
2. JęŻeIi kwota najkorzystniejszej oferty ptzevlryŻsza kwotę, którą Udzielający zamówienia
przeznaczył na finansowanie świadczeń usług medycznych, Dyrektor Szpitala unieważnia
postępowanie.
3. Komisja konkursowa niezwłocznie przedstawia Udzielającemu zamówienia (Dyrektorowi
Szpitala) protokół z przebiegu koŃursu.
4. Komisja konkursowa powiadomi o wyniku konkursu podając nazwę (firmę) albo imię i
nazwisko świadczeniodawcy, który został wybrany. ogłoszenie o rczstrzygnięciu konkursu
zostanie umięszczone na tablicy ogłoszeń Szpitala oraz Ia stronie internetowej Udzielającego
zamowienia.
5. odrzuca się ofertę:
I) zŁoŻonąptzęz oferęnta po terminie;
2) zawierującą nieprawdziwe informacj e ;
3) jeŻeli oferent nie określiłprzedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny
świadczeń opieki zdrowotnej ;
4) jeŻeli zawieraraŻąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6) jeŻe|i oferent złoŻyłofertę alternatywną;
7) jeŻeli oforent lub ofęrta nie spełniają wymaganych warunków określonychw przepisach
prawa oraz warunków określonych przez U dzielającego zamówienie;
8) zŁoŻoną przez świadczeniodawcę, z ktotym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie
postępowania, została rozwiązana przez UdzielĄącego zamówienia umowa o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi
ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leŻących po stronie
świadczeniodawcy.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofęrt.

PRAWA UDZIELAJACEGo ZAMÓWIENIA
I. Udzielający zaffIowienia zasttzega sobie prawo do odwołania konkursu ta kazdym jego

etapie oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

w uzasadnionych przypadkach, przed upływem tęrminu do składania ofort, Udzielający
zamówieniamoŻe zmodyfikowaó treśćogłoszenia oraz dokumentów składających się na SWK
doty czący ch zmiany terminu składania ofert.
3. o każdej zmianieUdzielający zamówieniazawiadomi niezwłocznię każdego z uczestników
postępowania.
4. Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
5. Umowa na świadczenieusług zawarta zostanię na okres: od 0t.07.Ż018r. do 31.12.2019r.
2.

UNIEWAZNIENIE KONKURSU
1. Unieważnienie postępowania

następuje, gdy:

l) nie wpłynęłaŻadnaoferta;

w sprawie zavłarcia umowy o świadczenie usług medycznych

2) wpłynęŁa jedna oforta niepodlegaj ąca odtzuceniu, z zastrzeŻeniem ust. 2;
3) odrzucono wszystkie oferty;

4) kwota

najkorzystniejszej oferty ptzewyŻsza kwotę, którą Udzielający Zamówienie
przeznaczyŁ na finansowanie w danym postępowaniu;
5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powoduj ąca, Że prowadzenie postępowania lub
zawarcie umowy nie leŻy w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej
przewidziec.
2' JeŻeliw toku konkrnsu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegaj ąca odrzuceniu, komisja
moŻe przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, Że na ogłoszony ponownie na tych samych
warunkach konkurs oferlnie wpłynie więcej ofert.

PRAwo oFERENTÓW Do oDwoŁAŃ
1. oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia ptzez

IJdzielającego zamówienie zasad przeprowadzaniapostępowania w sprawie zawarcia umowy o
świadczenie usług medycznych, przy sługuj ą środkiodwoławcze.
2. Srodki odwoławcze nie przysługują na:
1) wybór trybu postępowania,
2) niedokonanie wyboru Oferenta,
3) unieważnienie postępowania w sprawię zavłarciaumowy o świadczenieusług medycznych.
3. W toku postępowania w sprawię zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych, do
czasu zakoiczenia postępowania, oferent moze złoŻyÓ do komisji umotywowany protest w
terminie 7 dni roboczych od dnia dokonaniazaskarżonej czynności.
4. Do czasu rczpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o świadczenie
usług medycznych ulega zawięszeniu chyba, Że z tręściprotestu wynika, że jest on oczywiście
bezzasadny.
5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego ottzymania i udzięla
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
6. Protest złożony po terminie nie podlega r,ozpattzeniu.
7. Informację o wniesieniu protestu i jego rczsttzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na
tablicy ogłoszeń otazna stronie intemetowej.
8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtaruazaskatŻoną czynnośó.
9. ofęrent biorący udział w postępowaniu moze wnieśó do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni
od dnia ogłoszenia o rczstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozsttzygnięcia
postępowania. odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzentu.
10. odwołante rczpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o świadczenie usług medycznych do czasu jego
rozpatrzenta.
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