SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik
poczta@spzoz.krasnik.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku, o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1510).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

o warunkach konkursu ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie zabiegów
operacyjnych uroginekologicznych

Uwagi wstępne:
I.Uwagi wstępne:
W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący Zamówienie, którzy spełniają
następujące warunki (niespełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty):
1. Są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia

15

kwietnia 2011 roku, o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.)
2.

Są

uprawnieni

do

występowania

w

obrocie

prawnym

zgodnie

z

wymaganiami

ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, posiadają aktualny wpis do CEIDG;
3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.
4. Są ubezpieczeni z tytułu prowadzonej działalności.
5. Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku lekarza (tzw. zdolność do pracy) oraz aktualne

szkolenie z zakresu

bhp, ppoż..
II.Sposób przygotowania oferty.
1.Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób trwały, czytelny.
2.Oferta musi być złożona w formie pisemnej na formularzu oferty udostępnionym przez SP

ZOZ w Kraśniku, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

i

kserokopiami dokumentów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym materiale, które
stanowią integralną jej część.
3.Oferta, załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane przez oferenta.
4.Złożona oferta może dotyczyć tylko jednego oferenta.
5.Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2019 roku.
6.W przypadku ofert równoważnych przyjętych przez Komisję Konkursową przewidziane są ustne
negocjacje w sprawie szczegółowego ustalenia ilości, miejsca, terminu i godzin udzielania
świadczeń.
III.Do oferty należy dołączyć:
1. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje:
◦dyplom ukończenia studiów.
◦dyplom specjalizacji II stopnia lub tytuł specjalisty
◦prawo wykonywania zawodu,
◦decyzję z ZUS w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich

o

czasowej niezdolności do pracy
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, w zależności od formy organizacyjnoprawnej:
•aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ze strony
internetowej CEIDG), albo
•aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
•zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą stosownie do
formy organizacyjno-prawnej.
•osoby nie posiadające wpisu składają zaświadczenie z Lubelskiej Izby Lekarskiej

o

złożonym wniosku o wpis do rejestru.
3. Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie

umowy obowiązkowego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienia na
świadczenie zdrowotne (dostarczyć najpóźniej w dniu obowiązywania umowy).
4. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na

stanowisku lekarz (tzw. zdolność do pracy) oraz aktualne

szkolenie z zakresu bhp, ppoż.(dostarczyć najpóźniej w dniu obowiązywania umowy).
5. Wypełniony Formularz Ofertowy.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego
szczegółowymi informacjami o warunkach konkursu.

oraz

ze

8. Oświadczenie oferenta o niekaralności za przestępstwa oraz

w związku

z wykonywaną pracą lekarza.
I.Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godziny 14.00 w zamkniętych
kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w Sekretariacie SP ZOZ w Kraśniku,
ul. Chopina 13, pokój 100 (budynek administracyjny) z określeniem na kopercie:
•konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie zabiegów operacyjnych
uroginekologicznych
I.Określenie przedmiotu świadczeń zdrowotnych.
Świadczenia zdrowotne będą wykonywane na obszarze zgodnych z działalnością statutową
SP ZOZ w Kraśniku, tj. Powiatu Kraśnickiego i zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu
Zdrowia. Świadczenia

zdrowotne będą udzielane dla około 100 000 ludności, zamieszkałej

w terenie Powiatu Kraśnickiego, a także w przypadkach pacjentów zgłaszających się z innych
terenów oraz przypadków nagłych, wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na świadczenie usług
medycznych w zakresie zabiegów operacyjnych uroginekologicznych SPZOZ
w Kraśniku:
Przystępujący winien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w udzielaniu tego rodzaju
świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 119/2017/DSOZ z dnia 30 listopada 2017
roku (dostępne na stronie internetowej NFZ).
Proponowane maksymalne stawki dla lekarzy specjalistów:
•za wykonanie zabiegu operacyjnego uroginekologicznego przez zespół lekarzy lub kilku lekarzy
indywidualnie - łącznie do 45% wartości świadczenia rozliczonego zgodnie

z

katalogiem NFZ

Przy wyborze oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę najkorzystniejszą
ofertę cenową oraz dotychczasową współpracę.

I.Pozostałe ustalenia
1.Wszystkie oferty wykraczające poza określony w ogłoszeniu przez SP ZOZ
Kraśniku czas trwania umowy nie spełniają warunków konkursu.

w

Umowy zostaną zawarte z mocą obowiązująca od dnia 1 czerwca 2019 roku

do 31

maja 2022 r.
2.Oferty osób ukaranych przez sąd lub dyscyplinarnie w związku z wykonywaną pracą lekarza nie
spełniają warunków konkursu.
II.Przy wyborze oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę najkorzystniejszą
ofertę cenową.
III.Oferty w oparciu o pkt. VII oceni Komisja Konkursowa.
IV.Skargi i protesty
1.W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może
złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.
2.Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący
rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
zakończeniu konkursu u jego wyniku.
V.Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy.

o

