
Kołobrzeg, dnia 28. 1 1.2022 r,

SZCZEGOŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚwrłnczEŃ ZDROWOTNYCH (SwKo)

n r WSPL -DK.2612.2.2022

napodstawie ąrt, 26' 
" T'#t,r.!r: ńŁ';,ł::::j, 

o dziąłalności leczniczej (Dz,U,

l. NAZWA oRAz ADRES UDztELAJĄcEGo zAMoWlENlA.
Wojskowa Specjal isty czna P rzy ch od n ia Lekarska SPZOZ w Kołobrzeg u
ul. Jedności Narodowej 86/88
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 48 937; fax. 94 35 48 937

ll. oPls PRzEDMloTU KoNKURSU.
Przedmiotem konkursu ofeń jest pzyjęcie obowiązków udzielania świadczeń
zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę
legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

Szczegółowe warunki umowy zawarle zostały we wzorze umowy, który stanowi
załącznik nr 2 do SWKO.

l!l. WYMAGANIA STAWIANE oFERENToM.
Oferent winien spełniać wymagania określone w nizej wymienionych aktach prawnych:

1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczei (Dz.LJ z 2022 l,, poz.
633);

2) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r, o słuzbie medycyny pracy (Dz. U. z2O22 r., poz.
437) tj. specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy lub inna specjalizacja
i posiadanie uprawnień do przeprowadzania badań z zakresu medycyny pracy;

lV, VVYMAGANE DoKUMENTY.

1, V,,lraz z FORMULARZEM ŻFERTY stanowiącym załącznik nr 1 do
w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków, nalezy
następujące dokumenty:

a) dyplom lekarza,
b) prawo wykonywania zawodu,
c) dyplom(y) uzyskania specjalizacji,
d) w przypadku odbywania specjalizaĄi w danej dziedzinie medycyny -

kopia kańy specja|izacyjnej,
e) aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność

Leczniczą księga rejestrowa praktyk zawodowych Lekarzy
z wpisem adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,

0 aktualny wpis do właściwego krajowego Rejestru sądowego lub
wyciąg z Pentralnej Ewidencji i lnformacji o Działalności GospodarczĄ
(cElDG), 

l
g) kopia polisy ubezpieczeniowej na kwotę wymaganą rozporządzeniem

Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podrniotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 866) lub
oświadczenie o przedłozeniu polisy,

h) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje
zawodowe kandydata,

2. w przypadku, gdy oferent, jako załącznik do oferty, dołączy kopię dokumentu,
musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta

SWKo,
złożyć



9J"#:ffi. [T Tł"J ffi !fl9,i 
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3. W pzypadku, gdy Jorumóntv, o. których mowa w ust. .t, są w posiadaniuUdzielającego^ żamowienia i-'zacl"lyli ilJ,ą'*"rność w dniu składania
sfig-i:' ::-,9.T:: : ii; ; ffi t ru - i 
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V. oPls sPosoBU PRzYGoToWANlA oFERTY.
1 

="ji§.lr§r{ 
jrśWł"Jać na F,RMIJLAR^, oFERTowM stanowiącym

2, ofeńę wra1 , ze Wszystkimi 
,wymaganymi załącznika.mi należy złożyćw zamkniętej i zaPieczęiowanej toó"r.i" rź;;r"# zwrotnym oferenta), podrygorem n iewaźności, zaadresówane, ńH.ffiń;y sposób:

3, oferta 
'Tlj1_9 _spoządzona w języku polskim, na komputerze lub, czytelnym pismem odręczńym,4' 

il"J'"?JŁ'. 
z 

.załącznixań 
i wszystkimi dokumentami musi być podpisana

5, 
ffiJj?";:I n..oa zapisana strona oferty i załączników była kolejno

6. §lrony oferty. powinny być zaparafowane przez
wszei ki e ń i 

"1. "", 
w lito,yc n Ę l 

i ffi ,;.ióa;ii ilx !ilTi.# trHj"łr?parafowane 
Ężp?osobę podpisującą ofertę. 

|' -r.-
7, oferent składa tylko jedńi or*9 w-oinym źakresie świadczeń.8, 

|r:ff:' Ponosi-wsŹelkie' łoŚiiv .iiłrr,nJ')"iirno,owaniem i złozeniem

Vl. TERM|N oRAz MlEJscE SKŁADAN|A oFERT.
1, ofeńę należy 4ozve do dnia 15.12.2022 r. do godz. 12.oo w siedzibieUdzielającego Zamówienia - pomieszczenie -nr 

402 W budynku nr 8(Pzychodnia), ut. Jedności Narodowej aurą 7ó-ióo Kołobzeg,2, ofertY nadesłane,P,o9'.tą oęoj załw"iiriłor"nJpJo ,""runkiem dosta rczeniaich do siedziby. Udzietają|esi" ż.roń;iil;';.iźi,.rorrr. do godz .12.oo.3, 
ź#flill, 

z,łożenja'oięhy"uń" .ię iłmin'fi''oot"rcia do Udzielającego
4' SkładającY ofertę na wniosek otzyma,pisemne potwierdze nie złożenia oferty,5, 

ffiil"J5i:",ferty'wniesionJ 
po tórmińi" ;ffi;;"zwrócone oferentom bez

6, otwarcie ofeń odbędzie się w dniu. 15.12.2022 r. o godz. 12.3ow siedzibieUdzielającego Zamówienij - sala gop*--' lll piętro budynku nr 8(Pzychodnia), ut. Jedności Narodowój óO6ą'za-roó nołobr."g.

wojskowa specj alis ty cz!? przychodnia Lekarska sp zoz
w Kołobrzegu

ul. Jedności Narod*.j 86/88
78-100 Kołobrzeg

,,KONKURS OFERT nł ŚwrłncZENIA zDRoWoTNE,,

dniem 15.12 .2022 r., do



Vll.KRYTERIA ocENY oFERT l lcH zNAczENlE.
1, Komisja konkursowa dokonuje wyboru najkozystniejszej oferty, spośród ofeńniepodlegających odzuceniu, -'---J -'-"J' Y]'Y'tl

2, WyĘór najkorzystniejszej oferty jest
ponizszych kryteriów:

dokonywany z uwzględnieniem

1) cena - 80 pkt. - przy czym najwyższą ilość punktów uzyska cena
nĄniższa;
kryterium ceny obliczone zostanie według następującego wzoru:

(cena najnizszej oferty/cena badanej orórtvii gó
= liczba punktów za kryterium cena;2) posiadane kwalifikacje - 10 pkt.;

Ocena kwalifikacji:

medycyny lub będący w trakcie specliiizacji w danei Jziedzinie
medycyny;

3) oferowana Ęgodniowa.i!oŚĆ godzin udzielania świadczeń - 10 pkt.

tygodniowo,

9 NajkorzYstniejszą ofeńą jest ofe,rtg, która uzyskała nĄwyższą ilość punktów.4. !V RrzvRadku zbiegu ofert z taką sa.mą ilością puni.to*'=oónńvón pżez
Oferentów biorącYch udział w konkursie, o wyboze najkozystniÓ;Śze; oferty
decydować będzie ilość punktów uzyskanych źa kryterium ,,ce'na''.5, !V RzVRadku zbiegu ofert z taką- samą.ilością-punktów zdobytych przez
Oferentów biorących udział w konkurŚie i jełnakowe.i-iróŚÓi punktów
uzYskanYch za kryterium,,cena", Udzielający zańówienia ńzyńa-oferentów,
którzY złożYli te ofeńy, do złożeniaw terminie określonym pr="2iai"ialącego
zamówienia ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty Óooatt<owe ńid11oóą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowan e w złożonych ofeńach.

Vlt|. WYJAŚNIENIA TREŚcl PosTANoWEŃ ZAWARTYCH W sWKo.
1. \+aV Oferent może zwrócić si_e o wyjaśnienie kierując pytanie pisemne nafaks Udzielającego Zamówienia 94 g-S łg geZ.
2, UdzielającY Zamówienia udzieli niezwłocznie pisemnych wyjaśnień

dotYczącYch treŚci postanowień zawartych w Szczegółowych Waiunkach
Konkursu Ofert chyba, że prośba_o wyjaśńienie wpłynie'oo niógo na ńnie; niz
3 dni pzed terminem składania ofert.

3. O kazdej zmiąnie lub modyfikacji Udzielający Zamówienia zawiadomi
niezwłocznie każdego z uczestników postępow-ania xonkurŚÓwegp, którydokonał u Udzielającego Zamówienia Ęestracji pobierając JÓrumenty
ofeńowe orazzamieści informacje na swojej śtronie internetowej4. Wszczególnie uzasadnionych przypadkaóh, pzed upływem terminu składaniaofeń, UdzielającY Zamówienie może zmienić lub zmodyfikować niniejszeswko oraz zakres świadczeń objętych postępowan iem rońrurśońv,5. KaŻda wProwadzona zmiana stanie się 

'częścią 
sWKo oraŹ iostanie

doręczona wszystkim Oferentom. W tej sytuacji Udziólający zamońień może

Opis kryterium oceny

posiadane kwalifikaci
Of..o*unu rygodnio*u ilość god"in udŻGńiu ś*iud*ń



przedłużyć termin składania ofeń w celu umożliwienia oferentom

dostosowania swoich ofeń do dokonanych zmian,

lx, WARUNK! PRZEPRoWADZEN|A KoNKURSU,

1. konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa.pow_ołana py?z Dyrektora

Woj s kowej ś p"óń btv cznĄ P u,y ch od n i. Leka rskiej, sPzoz w Koło b ze g u.

2, Posiedzeni" ?óńirii, są źamńnięte, bez udziału oferentów, z wyjątkiem

czynności:
1)stwierdzeniaprawidłowośćogłoszeniakonkursuorazliczbyotzymanych

ofert;
2) otwarcia kopert z ofeńami;
3) ogłoszenia oferentom, 

'któr. z ofert spełniają warunki określone
' 

w niniejszych SWKO, a które zostały odzucone;

4) pzyjm-uje'Jo protokołu wyjaśnienia "i oświadczenia zgłoszone pżez

Oferentów,
3. Odrzuca się ofeńę:

1 ) żożoną przezOferenta po terminie;

2i zawierĄącą nieprawdziwe informacje; ]..L _;^ ^^_lal ^FAń^3) jezeri óići"ht ni. określił przedmiotu.ofeńy lub nie podał proponowaneJ, 
wysorósci wynagrodzenia za realizaĄę zamówienia;

ą) jćzelijest niewazna na podstawie odrębnych pzepisów;

Si jezeribferent Aożył ofertę alternatywną;, 
,

6) jezeli 
-ói#;'-liu- ótóńv nie spóiniają wymaganych warunków

określonychwpzeptsacŁrprawa-orazwarunkówokreślonychpzez
Udzielającego zamówienia w SWKO;

7) jeżelinie jest zlożonana formularzu udostępnionym przez Udzielającego

zamówienia;
8)zloŻonąprzezoferenta,zktórymwokresie5latpopzedzających

ogłoszenie postępowania, została rozwiązana przez udzielającego

zamówienia umowa ó-' uozietanie świidczeń opieki zdrowotnej

wzakresielubrodzajuodpowiadającymprzedmiotowiogłoszenia,bez
zachowania okresu *vńó*ieoz"nii = pirzyczyn leżących po stronie

Oferenta,
4. w przypaOi<r, bOv braki, o kt9v9h m9rya.y u:!, 3, dotyczą tylko części ofeńy,

ofeńęńożnao-dzuciówczęścidotkniętejbrakiem.
5, w przyp"oxu, gav ofeńni nie bźedstawił wszystkich wymaganych

dokument|*-r1.io, óoy oterta ziawiera biaki formalne, Komisja wzywa oferenta

do usunięcia tych braków * ńy=nę"lonym terminie pod rygorem odzucenia

ofeńy, w"r*Jnió to będzie ńi"ć forrę pisemną i zostanie odnotowane

W PrOtOkOle ,..^:^_-._-_;^ ^aałanarrlania rrl
6. Dyrektor 

'Jori"l"1ą.ego 
Zamówienie unieważnia postępowanie w sprawle

zawarcia umowy ńi SńiaOczenia zdrowotne, gdy:

1) nie wpłynęłażadna oferta;

2) wpłynęła jedna ofeńa ffiodlegająca odzuceniu, z zastrzeżeniem ust,

7;
3) odrzucono wszystkie. ofeńy;

4) krirlota najkozystniejszój 6t",ty_ przewyższi 
TŁ"]9:., 

*::u 
::,'elający

Zamówieniapo"=n^"=yłnafinansowanieumowynaświadczenie
zdrowotne w danym postępowaniu;

5) nrriłńłi-r;ifi; rńńni- ońoliczności.powodująca, że .prowadzenie
porić[o*"nń ruo zawarcie u.9y]_ nie. leży w interesie pacjentów

UdzielającegoZamowienia,czegoniemożnabyłowcześniej
PrZeWidZieó' a-_ll-_ i^J_a ^ł^rła nianr

7, Jeźeli *-i;ń ńnkursu ofeń wpłynęła tylko, jedna.9fert3 niepodlegająca

odrzuceniu, xomisja może pzvjąćtó otertę, 
',dv 

z okoliczności wynika, że na

ogłoszonfb;;ffiń ń" tvbn ś"rnvln waiuńrócn konkurs ofeń nie wpłynie

więcej ofeń,



8, DYrektor Udzielającego Zamówienia może w danym zakresie świadczeńdokonaó wyboru więcej niz jednego ofereŃa, nory spełniać będzie wymogistawiane oferentom w niniejszym kónkursi" or"rt.

x. RozsTRzYGNlĘclE KoNKURSU oRAz zAWARclE UMovVY.
1, Jezeli nie nastąPiło uniewaznienie postępowania w sprawie zawarcia umowyna Świadczen ie zdrowotne, Kom isla ogłaŚza o roŻstrzyg n ię.ińó.tępowan ia.2, Termin rozstrzygnięcia konkursy: ci9 1; dniÓJ ułv*u terminu składania ofeń.w szczególnych przypadkach udzielaj ący Żłmowienia' ;;;;resunąć

termin rozstzygnięcia konkursu ofert.
3, Miejsce ro_z_stzYgnięcia konkursu: Wojskowa Specjalistyczna przychodnia

Lekarska s,Pzozw Kołobzegu, ul, Jedńości tvarółowei aóles-4, WYniki konkursu obowiązują ńo ich zatwierdze.niu yzeŹ Dyrektora Wojskowej
_ specjalistycznej przychodni Lekarskiej spzoz wkołoozeiu.5. O rozstrzygnięciu konkursu ofert _ogiasza się na tablicyiogłoszeń oraz nastron ie internetowej Udzielającego Zim ówien ia,6, Z.chw.ilą ogłoszenia rozstzy§nięiia postęporińi" następuje jego zakończeniei komisja ulega rozwiązaniu. 

-

7, UdzielającY Zamówienia zawiadomi niezwłocznie wszystkich oferentówo zakończeniu konkursu ijego wynikach na piśmie.
8, Termin związania ofertą wynósi Sb Oni oo upiywu t,erminu składania ofert.9, Zawarcie u|oyy. z wyłonionymi 

,oferentaŃ w |ostępowaniu łóńtursowymo udzielanie świadczeń zdrowolnych nastąpi hi" i'oznió; nii-r'-t"rminiezwiązania danego Oferenta ofertą. Orerent na wniosók Udzielającego
Za m ówie n i e m,oze przedłuży c te rm i n związania ofe ńą,

10, Umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2, zostanie zawarta od dnia01.01.2023 r. na okres do 3lat katendarzowych.
11, JeŻeli Oferent, którego oferta została wybrana ń orny, zakresie świadczeń,uchyli się od zawarcia uToy{, -Udzielający 

Zamówienia wybiezenajkozYstniejszą spośród pozostałyóh ofert, ttoie ńie zostały ÓÓrzu.on".

X, ŚRODK| ODWOŁAW CZE PRZYSŁUG UJĄCE OFERENTOM.1, Oferentom, ltórych interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszeniaPżez Udzielającego Zamówienja.zasad pzeprowadzania post|powania
w sPrawie zawarcia lmowy na Świadczenia zdrowotne, przysługJją środkiodwoławcze na zasadach określonych ponizejw pkt. 2-łó. ' v_"

2. Środki odwoławcze nie pzysługują'na:|--"'--J 
'-

1) niedokonanie wyboru Oferenta;
2) uniewaznienie postępowania w sprawie zawarcia umowy naświadczenia opieki zdrowotnej

3. w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia
zdrowotne, do czasu zakończe,nia postępowania, oferónt może złtożyó dokomisji umotywowany protest w'terńinie 7 dni rono.Źv.ń oo dniadokonania zaskażonej czynności.

4, Do czasu rozPatzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowyna Świadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba, z. iir"..i}iotestu
wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

5, komisja rozpatruje i rozstzyga proteśt w ciągu 7 dni od dnia jego
otrzymania.,i ..udziela pisemnej odpowiedzi składają."ńu- protest,

_ Nieuwzględnienie prbtestuwymaga uzasadnienia.
6. protest złożony po terminie nie pódlega rozpatzeniu.7, lnformację o wniesieniu protestu i jegó rozstzygnięciu niezwłoczniezamieszcza s§ n_a tablicy ogłoszeń oraz na -strónie 

internetowej
Udzielającego Zamówienia.

8. w pzypadku uwzględnienia protestu komisja powtaza zaskażoną
czynność.

9. Oferent biorący udział w postępowaniu może
Udzielającego Zamówienia, w ierminie 7 dni

wnieść do Dyrektora
od dnia ogłoszenia



o rozstżYgnięciu PostęPowania, odwołanie. dotyczące rozstzygnięcia
PostęPowania. Odwołanie wniesione po terminie nie po<ilega iozpatzeniu.

10. odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od'd;iliÓ;otzymania,
Wniesienie odwołania wstzymuje zawarcie uro*/ h-i- sriroczenia
zdrowotne do czasu jego rozpatzenia.

Uwaga:
Zastzega się prawo pzesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki do SWKO;
- FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1)
- wzóR lJ M oWy (załączńiłi ńr z;

DYREKToR

,""*@(dr


