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) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

•leczenie szpitalne (Oddziały Szpitalne SPZOZ w Kraśniku)
•leczenie szpitalne SOR
•POZ (nocna i świąteczna opieka zdrowotna).

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)
2.

Są

uprawnieni

do

występowania

w

obrocie

prawnym

zgodnie

z

wymaganiami

ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, posiadają nadany numer REGON i NIP;
3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.
4. Są ubezpieczeni z tytułu prowadzonej działalności.
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 oryginalnym i ostemplowanym formularzu
oferty udostępnionym przez SP ZOZ w Kraśniku, z wyłączeniem kserokopii, 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 12 grudnia 2017 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 zaświadczenia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2.Osoby nie posiadające wpisu składają zaświadczenie z Lubelskiej Izby Lekarskiej

o

złożonym wniosku o wpis do rejestru.
3.REGON (kserokopia).
4.NIP-4 (kserokopia).
5.Odpis dyplomu (kserokopia).
6.Kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji.
7.Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz ze szczegółowymi
informacjami o warunkach konkursu.
8.Odpis prawa wykonywania zawodu (kserokopia).
9.Osoby w trakcie

specjalizacji z danej dziedziny medycyny dołączają zaświadczenie od

kierownika specjalizacji potwierdzające datę rozpoczęcia specjalizacji
posiadanie

wystarczających kwalifikacji i umiejętności w zakresie

i
udzielania świadczeń

zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.
10.Decyzję z ZUS w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich

o

czasowej niezdolności do pracy (kserokopia).
11.Oświadczenie oferenta o niekaralności za przestępstwa oraz w związku

z

wykonywaną pracą lekarza.
12.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia).
13.Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie

umowy obowiązkowego ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenie
(dostarczyć najpóźniej w dniu obowiązywania umowy).
IV.Składanie ofert:

zdrowotne

Oferty należy składać do dnia 8 grudnia 2017 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 udzielanie świadczeń zdrowotnych z zaznaczeniem rodzaju świadczeń.
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 świadczenia zdrowotne
w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz pełnienia dyżurów lekarskich
w Oddziałach Szpitalnych SPZOZ w Kraśniku:
•Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym;
•Oddziale Kardiologii;
•Oddziale Chorób Wewnętrznych;
•Oddziale Neurologii z pododdziałem Udarowym;
•Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
•Oddział Ortopedyczno-Urazowy;
•Oddział Chirurgii Ogólnej;
•Szpitalny Oddział Ratunkowy;
•Pracownia RTG
•oraz dyżurów lekarskich w ramach POZ (NiŚOZ).

Świadczenia szpitalne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich
w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Przystępujący winien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w udzielaniu tego rodzaju
świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 71/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 2016
roku z późn.zm. (dostępne na stronie internetowej NFZ).
Proponowane stawki brutto dla lekarzy w dni powszednie, wolne, świąteczne, soboty
i niedziele w godzinach 8.00 – 8.00 dnia następnego:
lekarz specjalista - 55 zł brutto za godzinę.
lekarz specjalista I stopnia oraz lekarz w trakcie specjalizacji, który ukończył co najmniej drugi rok
specjalizacji – 50 zł brutto za godzinę.
Proponowana minimalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – 48 h.
Proponowana maksymalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – wg potrzeb SP ZOZ

w

Kraśniku.

Świadczenia szpitalne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich
w Oddziale Neurologii z pododdziałem Udarowym
Przystępujący winien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w udzielaniu tego rodzaju
świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 71/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 2016
roku z późn.zm. (dostępne na stronie internetowej NFZ).

Proponowane stawki brutto dla lekarzy w dni powszednie, wolne, świąteczne, soboty
i niedziele w godzinach 8.00 – 8.00 dnia następnego:
lekarz specjalista - 55 zł brutto za godzinę.
lekarz specjalista I stopnia oraz lekarz w trakcie specjalizacji, który ukończył co najmniej drugi rok
specjalizacji – 50 zł brutto za godzinę.
Proponowana minimalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – 48 h.
Proponowana maksymalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – wg potrzeb SP ZOZ w Kraśniku.

Świadczenia szpitalne z zakresie pełnienia dyżurów lekarskich
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Przystępujący winien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w udzielaniu tego rodzaju
świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 71/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 2016 roku
z późn.zm.(dostępne na stronie internetowej NFZ).
Proponowane stawki brutto dla lekarzy w dni powszednie, wolne, świąteczne, soboty
i niedziele w godzinach 8.00 – 8.00 dnia następnego:
lekarz specjalista - 70 zł brutto za godzinę.

lekarz specjalista I stopnia oraz lekarz w trakcie specjalizacji, który ukończył co najmniej drugi rok
specjalizacji – 60 zł brutto za godzinę.
Proponowana minimalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – 48 h.

Proponowana maksymalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – wg potrzeb SP ZOZ w
Kraśniku.

Świadczenia szpitalne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich
w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym
Przystępujący winien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w udzielaniu tego rodzaju
świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 71/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 2016 roku z
późn.zm.(dostępne na stronie internetowej NFZ).
Proponowane stawki brutto dla lekarzy w dni powszednie, wolne, świąteczne, soboty
i niedziele w godzinach 8.00 – 8.00 dnia następnego:
lekarz specjalista - 55 zł brutto za godzinę.
lekarz specjalista I stopnia oraz lekarz w trakcie specjalizacji, który ukończył co najmniej drugi rok
specjalizacji – 50 zł brutto za godzinę.

Proponowana minimalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – 48 h.
Proponowana maksymalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – wg potrzeb SP ZOZ

w

Kraśniku.

Świadczenia szpitalne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich
w Oddziale Chirurgii Ogólnej
Przystępujący winien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w udzielaniu tego rodzaju
świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 71/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 2016 roku z
późn.zm.(dostępne na stronie internetowej NFZ).
Proponowane stawki brutto dla lekarzy w dni powszednie, wolne, świąteczne, soboty
i niedziele w godzinach 8.00 – 8.00 dnia następnego:
lekarz specjalista - 55 zł brutto za godzinę.
lekarz specjalista I stopnia oraz lekarz w trakcie specjalizacji, który ukończył co najmniej drugi rok
specjalizacji – 50 zł brutto za godzinę.
Proponowana minimalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – 48 h.
Proponowana maksymalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – wg potrzeb SP ZOZ
Kraśniku.

w

Świadczenia szpitalne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym

Przystępujący winien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w udzielaniu tego rodzaju
świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 71/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 2016 roku
z późn.zm.(dostępne na stronie internetowej NFZ).
Proponowane stawki brutto dla lekarzy w dni powszednie, wolne, świąteczne,

soboty

i niedziele w godzinach 8.00 – 8.00 dnia następnego:
ginekolodzy - położnicy
lekarz specjalista - 55 zł brutto za godzinę.
lekarz specjalista I stopnia oraz lekarz w trakcie specjalizacji, który ukończył co najmniej drugi rok
specjalizacji – 50 zł brutto za godzinę.

neonatolodzy (dyżur dotyczy oddziału noworodkowego oraz ambulatoryjnego dyżuru
pediatrycznego POZ) w dni powszednie:
lekarz specjalista - 60 zł brutto za godzinę.
lekarz specjalista chorób dzieci oraz lekarz w trakcie specjalizacji, który ukończył co najmniej drugi rok
specjalizacji – 60 zł brutto za godzinę.
w dni wolne, świąteczne, soboty i niedziele:
lekarz specjalista - 80 zł brutto za godzinę.
lekarz specjalista chorób dzieci oraz lekarz w trakcie specjalizacji, który ukończył co najmniej drugi rok
specjalizacji – 75 zł brutto za godzinę.
Proponowana minimalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – 48 h.
Proponowana maksymalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – wg potrzeb SP ZOZ w Kraśniku.

Świadczenia szpitalne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich
w Oddziale Kardiologii
Przystępujący winien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w udzielaniu tego rodzaju
świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 71/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 2016 roku
z późn.zm. (dostępne na stronie internetowej NFZ).

Proponowane stawki brutto dla lekarzy w dni powszednie, wolne, świąteczne, soboty
i niedziele w godzinach 8.00 – 8.00 dnia następnego:
lekarz specjalista - 55 zł brutto za godzinę.

lekarz specjalista I stopnia oraz lekarz w trakcie specjalizacji, który ukończył co najmniej drugi rok
specjalizacji – 50 zł brutto za godzinę.
Proponowana minimalna liczba godzin miesięcznie do wykonania –48 h.
Proponowana maksymalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – wg potrzeb SP ZOZ

w

Kraśniku.

Świadczenia szpitalne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (2 dyżury)
Przystępujący winien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w udzielaniu tego rodzaju
świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 69/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 2016 roku z
późn.zm. (dostępne na stronie internetowej NFZ).
Proponowane stawki brutto dla lekarzy w dni powszednie, wolne, świąteczne, soboty

i

niedziele w godzinach 8.00 – 8.00 dnia następnego:
lekarz specjalista medycyny ratunkowej - 65 zł brutto za godzinę.
lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji z medycyny ratunkowej – 60 zł brutto za
godzinę.
lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii i
traumatologii narządu ruchu, kardiologii i pediatrii - 55 zł brutto za godzinę.

lekarz specjalista I stopnia oraz lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii
ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii
i pediatrii
, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji – 50 zł brutto za godzinę.

dodatkowo 20 zł/ osobę przyjętą i poradę prawidłowo rozliczoną w NFZ.

•Proponowana minimalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – 48 h.
•Proponowana maksymalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – wg potrzeb SP ZOZ
w Kraśniku.

Świadczenia w zakresie pełnienia dyżurów w POZ (nocna i świąteczna opieka
zdrowotna)
Przystępujący winien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w udzielaniu tego rodzaju
świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 71/2017/DSOZ z dnia 11 sierpnia 2017 roku
(dostępne na stronie internetowej NFZ).

Proponowane stawki brutto dla lekarzy w dni powszednie w godzinach 18,00 – 8,00
w dni wolne, świąteczne, soboty i niedziele w godzinach 8.00 – 8.00 dnia następnego:

dyżur Al. Niepodległości (w tym nadzór nad Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej):
lekarz specjalista, lekarz specjalista I stopnia, lekarz w trakcie specjalizacji – 50 zł brutto za godzinę.

Dyżur ul. Chopina:
lekarz specjalista, lekarz specjalista I stopnia, lekarz w trakcie specjalizacji – 45 zł brutto za godzinę.
Proponowana minimalna liczba godzin miesięcznie do wykonania –48 h.
Proponowana maksymalna liczba godzin miesięcznie do wykonania – wg potrzeb SP ZOZ w Kraśniku.

Świadczenia szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w
oddziałach szpitalnych oraz Pracowni Rentgenowskiej
Przystępujący winien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w udzielaniu tego rodzaju
świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 71/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 2016 roku z
późn.zm.(dostępne na stronie internetowej NFZ).
Proponowane stawki brutto dla lekarzy dotyczą świadczenia pracy w dni powszednie w
godzinach 8.00 – 15.00 w dni powszednie, a ilość osób świadczących w ten sposób usługi
zdrowotne na każdym z oddziałów nie może przekroczyć 4 (w Pracowni RTG 3 osoby):
- miesięczny ryczałt za ordynację lekarską w dni powszednie miesięcznie – 8 000,00 złotych (w
tym dni wolne, bez wykonywania ordynacji w liczbie 20 w ciągu roku oraz dni na szkolenia w
liczbie 10 w ciągu roku).
- w pozostałych godzinach stawki jak wyżej na poszczególnych oddziałach.

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

I.Wszystkie oferty wykraczające powyżej proponowanych przez SP ZOZ

w

Kraśniku stawek cen podlegają dodatkowemu rozpatrzeniu.
II.Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę dotychczasowe zatrudnienie lub współpracę
oferentów w SP ZOZ w Kraśniku w poszczególnych rodzajach

i zakresach

świadczeń pod względem jego czasu trwania i miejsca pracy.
III.Pozostałe ustalenia
1.Wszystkie oferty wykraczające poza określony w ogłoszeniu przez SP ZOZ w Kraśniku czas
trwania umowy nie spełniają warunków konkursu.
2.Umowy zostaną zawarte z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 roku na okres pięcioletni.
3.Oferty osób które dotychczas nie świadczyły usług medycznych w SPZOZ

w

Kraśniku podlegają dodatkowej weryfikacji. Komisja Konkursowa może zaprosić te osoby na
rozmowę kwalifikacyjną.
4.Oferty osób ukaranych przez sąd lub dyscyplinarnie w związku z wykonywaną pracą lekarza nie
spełniają warunków konkursu.
5.Osoby świadczące aktualnie usługi medyczne w SP ZOZ w Kraśniku na mocy umowy cywilnoprawnej mogą przystąpić do konkursu składając tylko:
a)ankietę ofertową.
b)oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz

ze

szczegółowymi informacjami o warunkach konkursu.
c)oświadczenie oferenta o niekaralności za przestępstwa oraz w związku

z wykonywaną

pracą lekarza.
d)polisę ubezpieczeniową potwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne.
I.Kryteria, które będą brane pod uwagę oraz maksymalna ilość punktów

za

poszczególne kryteria:
1.przygotowanie

fachowe oferenta – max. 30 pkt, lekarz specjalista w trakcie specjalizacji

szczegółowej i lekarz specjalista 20 pkt.)
2.cena zaproponowana w ofercie – max. 40 pkt., (wycena punktowa oferty = cena punktu

w

ofercie najniższej/cena punktu w ofercie ocenianej * 40 pkt.)
3.dotychczasowa współpraca - (praca w SP ZOZ w Kraśniku nieprzerwanie w ciągu ostatnich 5 lat
– 30 pkt., praca w SPZOZ w Kraśniku nieprzerwanie w ciągu ostatnich 3 lat – 10 pkt.)
I.Oferty w oparciu o wymienione w pkt. IX kryteria oceni Komisja Konkursowa.
II.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.
Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy.

o

