
 

 
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)  
 

prowadzonego na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 2190 t. j. ) zwanej dalej „ustawą” 

 
 

Udzielającym zamówienia jest Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach.  

 

Przedmiot konkursu:  

1. udzielanie  świadczeń  medycznych  lekarskich  w  formie  dyżurów,  na  rzecz  pacjentów  Zakładu  Leczenia 

Uzależnień  w Charcicach, przez lekarzy nie zatrudnionych dotychczas u udzielającego zamówienia. 

 

Wymagane kwalifikacje zawodowe:   

–  lekarz  posiadający  aktualne  prawo  wykonywania  zawodu,  preferowani  lekarze  specjaliści  (  lub  w  trakcie 

specjalizacji ) z psychiatrii lub chorób wewnętrznych. 

Miejscem udzielania świadczeń jest Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach. 

Forma  zatrudnienia:  umowa  cywilno‐prawna  na  okres  od  01.01.2019  r.  na  czas  udzielania  świadczeń    przez 

Udzielającego zamówienia. 

Udzielanie świadczeń:    

Wymiar  godzinowy  świadczeń  w  formie  dyżurów  medycznych  w  miesiącu  wynikać  będzie  z  comiesięcznego 

harmonogramu , ustalanego na podstawie potrzeb  zamawiającego i możliwości oferenta. 

 

W konkursie mogą wziąć udział podmioty wymienione w art. 5 ustawy, które złożą ofertę zgodną z wymogami 

określonymi w SWKO. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę. 

 

Oferta  powinna  być  złożona  na  formularzu  ofertowym  przygotowanym  przez  Udzielającego  zamówienie, 

wypełnionym w  języku polskim. Formularz musi być   podpisany przez oferenta  lub osobę upoważnioną do  jego 

reprezentowania.  

Oferenci  składający oferty na udzielanie świadczeń medycznych lekarskich w formie dyżurów lekarskich, składają 

w formularzu ofertowym propozycję stawki godzinowej.  

 

Oferta  musi  zawierać  następujące  dokumenty  lub  kopie  dokumentów  poświadczone  za  zgodność                  

z oryginałem: 

1. wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik do SWKO),  

2. zaświadczenie o numerze NIP, 

3. zaświadczenie o numerze REGON, 
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4. dyplom ukończenia wyższej uczelni medycznej, 

5. aktualne prawo wykonywania zawodu,  

6. zaświadczenia  potwierdzające  posiadanie  specjalizacji  w  odpowiednim  zakresie  lub  fakt  specjalizacji             

w  toku , 

7. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( w przypadku ofert osób, o których mowa    

w art. 18 ustawy ), 

8. upoważnienie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania zaświadczeń ZUS ZLA, 

9. zaświadczenie  o  wpisie  do  właściwego  rejestru:  indywidualnych,  indywidualnych  specjalistycznych, 

grupowych  praktyk  lekarskich  lub  oświadczenie  o  złożeniu  wniosku  o  rejestrację  praktyki  (w  przypadku 

ofert  osób  wykonujących  zawód  medyczny  w  ramach  indywidualnej  praktyki  lub  indywidualnej 

specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki lekarskiej), 

10. polisę odpowiedzialności cywilnej lub zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia OC na okres trwania 

umowy  (przyjmujący  zamówienie  jest  zobowiązany do  zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  w  sprawie 

obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729),                                                                                                                                                   

11. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku. 

 

Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym dolnym rogu. Wszelkie poprawki 

lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  przekreślone  w  sposób  umożliwiający  odczytanie  treści,  parafowane              

i datowane własnoręcznie przez oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 

 

Oferty  należy  składać w  zamkniętych  kopertach w  formie  pisemnej w  siedzibie Udzielającego  zamówienia  do 

dnia  18.12.2018 r. do godz. 1500  w Sekretariacie  Zakładu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kopertę należy zaadresować: 

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach  

Charcice 12, 64 – 412 Chrzypsko Wielkie  

 

Oferta konkursowa:   

 udzielanie świadczeń medycznych w formie dyżurów lekarskich.  

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi oferent. 

Oferty nie spełniające wszystkich warunków określonych w SWKO zostaną odrzucone. 

 

Harmonogram konkursu: 

‐ otwarcie kopert  z ofertami nastąpi na  sesji  jawnej w dniu 19.12.2018  r. o godz. 1000 w poczekalni  stołówki 

Zakładu. W związku  z możliwością  żądania  od oferentów wyjaśnień dotyczących  zawartości  złożonych ofert  na 

sesji tej wskazana jest obecność oferentów bądź ich przedstawicieli posiadających odpowiednie pełnomocnictwa, 

‐ ogłoszenie oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w SWKO,  a które zostały odrzucone, nastąpi 

na sesji jawnej w dniu 19.09.2018 r. o godz. 1100 w poczekalni stołówki Zakładu, 

‐ Komisja konkursowa po wyborze najkorzystniejszych ofert, nie później jednak niż  do 20.12.2018 r., zawiadomi 

oferentów  o  zakończeniu  konkursu  i  jego  wynikach  na  piśmie.  Wybranym  oferentom  Udzielający  zamówienia 

wskaże jednocześnie miejsce i termin podpisania umowy. 

 

Pozostałe czynności konkursowe przeprowadzane będą przez komisję konkursową na posiedzeniach zamkniętych. 

 

Udzielający zamówienia w treści oferty poprawi oczywiste błędy i pomyłki wg następujących zasad: 

 jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną liczbą a wartością wyrażoną słownie, jako wartość 

wiążącą zostanie przyjęta wartość podana słownie. 

O wniesionych  poprawkach Udzielający  zamówienia  powiadomi  oferenta.  Jeżeli  oferent  nie wyrazi  zgody  na 

poprawienie oczywistej pomyłki, jego oferta zostanie odrzucona. 

 

Komisja  konkursowa  ma  prawo  w  każdym  czasie  przeprowadzić  kontrolę  w  celu  potwierdzenia  prawdziwości 

danych  zawartych  w  ofertach  oraz  zażądać  dostarczenia  dokumentów  potwierdzających  dane  i  informacje 

zawarte w ofercie. 

 

 

 

 



 
Kryterium  wyboru  najkorzystniejszych  ofert  jest  waga  punktowa  uzyskana  przez  oferty.  Maksymalna  ilość 

punktów, które może uzyskać oferta – 100  

 

Kryterium – Cena świadczeń – maksymalnie 100 punktów 

TABELA OCENY OFERTY  

Najniższa zaoferowana stawka   100 pkt 

Następne w kolejności stawki   Odpowiednio  90, 80, 70, 60, 50, itd. pkt 

 

Udzielający zamówienia przewiduje  możliwość negocjacji stawek w trakcie obowiązywania umowy. 

Brak  porozumienia  z  oferentem  w  sprawie  zaproponowanych  warunków  może  spowodować  rozwiązanie 

umowy. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone jeżeli w konkursie udział weźmie co najmniej jeden oferent. 

 

Środki odwoławcze: 

1.  W  toku  postępowania  konkursowego,  jednakże  przed  rozstrzygnięciem  konkursu,  oferent  może  złożyć  do 

komisji  konkursowej  umotywowaną  skargę.  Do  czasu  rozpatrzenia  skargi  postępowanie  konkursowe  zostaje 

zawieszone. Komisja konkursowa rozpatruje skargę najpóźniej w ciągu 3 dni od daty  jej złożenia. O wniesieniu  i 

rozstrzygnięciu  skargi  komisja  konkursowa  w  formie  pisemnej  niezwłocznie  informuje  pozostałych  oferentów                  

i Udzielającego zamówienia. 

2. Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu 

w  ciągu  7  dni  od daty  otrzymania  zawiadomienia  o wynikach  konkursu. Wniesienie  protestu  jest  dopuszczalne 

tylko przed  zawarciem umowy.  Po wniesieniu  protestu Udzielający  zamówienia,  aż  do  jego  rozstrzygnięcia,  nie 

może zawrzeć umowy. Udzielający zamówienia rozpoznaje  i  rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 

jego  złożenia. O wniesieniu  i  rozstrzygnięciu protestu Udzielający  zamówienia niezwłocznie  informuje w  formie 

pisemnej pozostałych oferentów. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienia powtarza konkurs 

ofert. 

Skarga i protest muszą zawierać: 

 wskazanie  zapisu  ustawy  lub/i  rozporządzenia,  który  zdaniem  oferenta  został  naruszony  przez 

Udzielającego zamówienia, 

 wskazanie naruszenia interesu prawnego oferenta, 

 wskazanie  związku  przyczynowego  pomiędzy  naruszeniem  ustawy  lub/i  rozporządzenia,  a  naruszeniem 

interesu prawnego oferenta, 

 żądanie oferenta, 

 uzasadnienie żądania. 



 
 

 

Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  konkursu  ofert w  całości  lub w  części  oraz  do 

przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Udzielającego zamówienia – w kadrach – Charcice 12, 

64‐412 Chrzypsko Wielkie                       tel. 61/ 29‐51‐129 w.113  . 

 

 

W załączeniu: 

1. Wzór umowy – udzielanie świadczeń medycznych lekarskich w formie dyżurów 

       2. Formularz ofertowy 

 

                  Zatwierdzam 

            


