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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE  

O PRZEDMIOCIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 

     UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  

ul. Królewska 29 .98-220 Zduńska Wola 

NIP 829 173 68 32 

REGON: 000312515 

tel. 43 824 41 47, fax: 43 823 20 71 

 
 

I. UWAGI WSTĘPNE  

 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie udzielone zamówienie na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych przez lekarzy medycyny w zakresie : 

- ordynatorzy oddziałów : wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego, 

- lekarze oddziałów : wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego, chirurgicznego, działu anestezjologii  

i intensywnego nadzoru medycznego : - podstawowy czas pracy / art. 93, art. 94 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 

o działalności leczniczej /  i dyżury medyczne / art. 95, art. 96 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej /, 

- lekarze w zespołach ratownictwa medycznego - dyżury medyczne . / art. 32 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U.2013.757 j.t. /  

2. Szczegółowe warunki konkursu  ofert określają: 

 założenia konkursu ofert 

 wymagania stawiane oferentom 

 tryb składania ofert 

 sposób przeprowadzania konkursu 

 kryteria oceny ofert 

3. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi 

informacjami zawartymi w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”. 

4. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach określonych przez przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r.618 j.t.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (Dz.U. z 2015r.581 j.t.). 

5. W sprawach nie uregulowanych w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” zastosowanie mają przepisy 

wskazane powyżej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

II. DEFINICJE   

 

Ilekroć w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” oraz w załącznikach do tego dokumentu jest mowa o: 

 oferencie - przyjmującym zamówienie - to rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 1 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz.618) 

 udzielającym zamówienia - rozumie się przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy  Sp. z o.o. w Zduńskiej  

Woli 

 formularzu oferty - rozumie się przez to obowiązujący formularz oferty przygotowany przez Udzielającego 

zamówienia, stanowiący załącznik nr 1,2, 3 do „Szczegółowych warunków konkursu ofert”; 

 umowie – rozumie się przez to wzór umowy opracowany przez Udzielającego zamówienie, stanowiący 

załącznik nr 4,5, 6 do „Szczegółowych warunków konkursu ofert”. 

 

III. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 

 

1. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami przewidzianymi przepisami 

prawa do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu ofert w zakresie objętym  

postępowaniem konkursowym. 
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2. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez oferenta na adres Zduńskowolski 

Szpital Powiatowy Sp. z o.o   w Zduńskiej Woli ul. Królewska 29, z dopiskiem na kopercie: 

 

„Konkurs ofert 2017 –w  zakresie...................................................................  

 

3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty udzielający zamówienia stosuje zasady określone w niniejszych 

„Szczegółowych warunkach konkursu ofert” oraz „Regulaminie prac komisji do przeprowadzania konkursów 

dotyczących ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne”. 

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania 

ofert, negocjacji gdy ilość ofert przekracza zapotrzebowanie udzielającego zamówienie, wynagrodzenie 

przekracza szacunkową wartość zamówienia, jest kilka równorzędnych ofert. 

5. O odwołaniu konkursu ofert udzielający zamówienia zawiadamia pisemnie oferentów biorących w nim 

udział. 

 

IV.WYMAGANE KWALIFIKACJE 

 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent spełniający następujące warunki : 

 

- prawo wykonywania zawodu lekarza, / oferent nie może być zawieszony, ograniczony w prawie wykonywania  

   zawodu, pozbawiony prawa wykonywania zawodu / 

- specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w zakresie objętym konkursem, 

- zarejestrowana działalność gospodarcza uprawniająca do udzielania świadczeń zdrowotnych  objętych konkursem  

  ofert, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, / art. 5 ust. 2 pkt. 1 a ustawy z dnia 15 kwietnia  

  2011 r. działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r.618 j.t.) / 

- aktualna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

- ważne badania lekarskie. 

- inne  niezbędne uprawnienia wymagane do zatrudnienia na  stanowiska objęte konkursem, przewidziane 

  obowiązującymi przepisami prawa. 

- doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania świadczeń objętych konkursem. 

- wpis do rejestru podmiotów  wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską  

  w Łodzi. 

 

2. Oferent zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wymogami NFZ, w przypadku 

przeszkód w wykonaniu świadczeń jest zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie udzielającego 

zamówienia. 

3. Oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej w zakresie wymaganym przez 

udzielającego zamówienie, do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały czas udzielania 

świadczeń zdrowotnych.. 

4. Oferent zobowiązany jest poddać się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienie, NFZ, w zakresie 

przewidzianym przepisami prawa. 

5. Oferent jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych z najwyższą starannością, zgodnie z aktualną 

wiedzą medyczną, przepisami prawa. 

6. Oferent odpowiada za szkody poniesione przez udzielającego zamówienie, wynikające z zaniechania, udzielania 

przez niego świadczeń zdrowotnych w sposób niezgodny z wiedzą medyczną, przepisami prawa, bez zachowania 

wymaganej staranności.  

 

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

 

1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" na 

formularzu oferty udostępnionym przez udzielającego zamówienia. 

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie dokumenty i załączniki potwierdzające spełnienie 

kwalifikacji z pkt. IV. 1  „Szczegółowych warunków konkursu ofert”. /  
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4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.  

5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,  

z wyłączeniem pojęć medycznych. 

6. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego 

w formie pisemnej. 

7. Strony oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent lub osoba, o której mowa  

w pkt 6. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego 

czytelnego zapisu poprawnego.  

8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi 

udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem 

terminu składania ofert. 

9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem „Zmiana oferty” 

lub „Wycofanie oferty”. 

10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią firmową 

oferenta oraz napisem: 

 

„Konkurs ofert 2017 –w  zakresie................................................................... 

 

VI. INFORMACJA O DOKUMENTACH  ZAŁĄCZANYCH  PRZEZ OFERENTA 

 

1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty  dokumenty 

wskazane w pkt. IV. 1. : 

kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza, 

kserokopię uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w zakresie objętym konkursem, 

kserokopię wpisu w ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającą zarejestrowanie działalności 

gospodarczej, uprawniającej do udzielania świadczeń zdrowotnych  objętych konkursem ofert, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, / art. 5 ust. 2 pkt. 1 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r.618 j.t.) / 

kserokopię aktualna polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

kserokopię ważnych badań lekarskich. 

kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania świadczeń objętych 

konkursem / przebieg dotychczasowej praktyki zawodowej /. 

kserokopia wpisu do rejestru podmiotów  wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową 

Radę Lekarską w Łodzi. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez 

siebie za zgodność z oryginałem. 

3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów udzielający zamówienia może zażądać od 

oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 

VII.PRZEDMIOT KONKURSU OFERT 

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom korzystającym ze świadczeń szpitalnych 

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli przez lekarzy medycyny w  zakresie : 

1. ordynatorzy oddziałów : wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego,  

2. lekarze oddziałów : wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego, chirurgicznego, działu anestezjologii 

 i intensywnego nadzoru medycznego - podstawowy czas pracy / art. 93, art. 94 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o 

działalności leczniczej /  i dyżury medyczne / art. 95, art. 96 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej /, 

3. lekarze w zespołach ratownictwa medycznego - dyżury medyczne . / art. 32 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U.2013.757 j.t. /  
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VIII.MIEJSCE I CZAS UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

 

1. Świadczenia zdrowotne, o których mowa wyżej realizowane będą w jednostkach organizacyjnych 

udzielającego Zamówienia przy wykorzystaniu jego pomieszczeń, sprzętu i materiałów w czasie : 

- lecznictwo szpitalne w podstawowym czasie pracy - w  dni  powszednie (od poniedziałku do piątku)  

  w godz. 8 
00

 - 15 
35

 

- w ramach dyżurów medycznych:             

w  dni  powszednie (od poniedziałku do piątku) w  godz. 15 
35

 - 8 
00

 dnia następnego, 

w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy w godz. 8 
00

 - 8
00

 dnia następnego, 

- w ramach dyżurów medycznych w zespołach ratownictwa medycznego w godz. 8 
00

 - 8
00

,  

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na podstawie uzgodnionych z przyjmującym 

zamówienie harmonogramów zgodnych z wymogami NFZ, opracowanych przez udzielającego 

zamówienia. 

 

XI.OKRES ZWIĄZANIA UMOWĄ 

 

Oferent składa ofertę na realizację zadań w zakresie objętym konkursem ofert na okres od 01.01.2017r. do dnia 

31.12.2017 r. . 

 

 

X.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę składa się w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy oferenta, adresu, numeru telefonu oraz z tytułem.  

 

       „Konkurs ofert 2017 - z zakresu .................................................................. 

 

w siedzibie  Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Zduńska Wola ,ul. Królewska 29 ( w sekretariacie 

lub dziale kadr) w terminie do dnia 27.12.2016 r. do godz. 12.
00

. 

 

XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 

XII.KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową. 

2. Szczegółowe zasady pracy komisji konkursowej określa „Regulamin prac komisji do przeprowadzania 

konkursów dotyczących ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne”  

 

XIII.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2013 r. o godz. 14.
00

 w siedzibie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego 

Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli  ul. Królewska 29. 

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu i jego ogłoszenia wyznacza się na dzień 29.12.2016 r. 

3. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej: 

w części jawnej komisja  stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert, otwiera  

koperty z ofertami, ogłasza oferentom wysokość wynagrodzenia z ofert, wstępnie sprawdza,  które oferty 

spełniają  warunki konkursu, a które powinny zostać odrzucone, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i 

oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 

w części niejawnej ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu, odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom 

konkursu oraz wybiera najkorzystniejszą ofertę, unieważnia postępowanie konkursowe, odwołuje konkurs. 

4. Szczegółowe zasady postępowania komisji konkursowej określa „Regulamin prac komisji do przeprowadzania 

konkursów dotyczących ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne”  
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XIV.KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami : 

jakość,  

kompleksowość,  

dostępność,  

ciągłość,  

cena udzielanych świadczeń.  

 

XV.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert, na stronie 

internetowej szpitala, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, podając nazwę Oferenta oraz 

numer oferty, którą wybrano. 

2. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu. 

3. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin 

i miejsce  zawarcia i podpisania umowy. 

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo negocjacji w zakresie obniżenia wysokości wynagrodzenia za 

udzielane świadczenia, zawarcia umów w ilości  wyczerpującej jego zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne 

stanowiące przedmiot konkursu.  

 

XVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE  

 

Oferentowi przysługuje prawo składania środków odwoławczych na zasadach przewidzianych w „Regulaminie prac 

komisji do przeprowadzania konkursów dotyczących ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne”  

 

XVII.POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1. Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Zduńskowolskiego Szpitala 

Powiatowego  Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 29. 

2. Informacje o konkursie udzielane są pod tel. 43 8244134, fax 43 8232071,  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.z 2015, poz. 618 j.t.).  

 

 

Załączniki : 

Nr 1. -  formularz oferty  (podstawowy czas pracy + dyżury lekarskie) 

Nr.2.-   formularz oferty (dyżury medyczne w zespołach ratownictwa medycznego) 

Nr.3. -  formularz oferty (ordynator) 

 

Zduńska Wola dnia 05 grudnia 2016r. 


