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Ogłoszenie ponowne o konkursie ofert na:
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich wraz z pełnieniem
funkcji Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w SPZZOZ w Gryficach”
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Udzielający zamówienia:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice
Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej Udzielającego
zamówienia: www.medicam.pl
Niniejszy konkurs ofert zostaje ogłoszony na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711). W sprawach nieuregulowanych
w ogłoszeniu stosuje się przepisy wskazane w art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z usług lekarskich
wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w okresie od
01.07.2022r. do 30.06.2024r.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2022r. . o godz. 10.00
3. Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 24.06.2022r.
udzielającego zamówienie w pokoju nr 27.

o godz. 12.30

w siedzibie

II. OFERTA
1. Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) oraz osoby legitymujące się
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (wykonujące zawód w ramach działalności
leczniczej jako praktyka zawodowa).
Oferent będący podmiotem leczniczym powinien posiadać odpowiedni wpis do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2. Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z
Regulaminem Konkursu Ofert i na formularzu ofert, które można pobrać ze strony
internetowej Udzielającego zamówienia www.medicam.pl oraz powinna zawierać w
szczególności:
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Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Dane oferenta – załącznik nr 2
Oświadczenia – załącznik nr 3
Oświadczenia o zakazie konkurencji – załącznik nr 4
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje tj. dyplom lekarski, dyplom specjalizacji z
radiologii , prawo wykonywania zawodu, inne dokumenty potwierdzające
kwalifikacje ( według uznania)
6) kserokopię polisy OC lub zobowiązanie oferenta do przedstawienia kopii umowy
ubezpieczenia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) o odpowiedzialności cywilnej
za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń
7) zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do odpowiedniego rejestru lub do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
8) Przedstawienie wizji rozwoju komórki oddziału
1)
2)
3)
4)
5)

3. Oferty w formie pisemnej ( pod rygorem nieważności) w języku polskim wraz z
wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie oznakowanej
danymi oferenta ( imię, nazwisko, adres) i napisem „Oferta na świadczenie usług
lekarskich wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej
w SPZZOZ w Gryficach. Nie otwierać przed 24.06.2022r. godz. 12.30” w siedzibie
Udzielającego zamówienia – osobiście w sekretariacie lub przesłane pocztą (ul.
Niechorska 27,72-300 Gryfice), do dnia wskazanego w ogłoszeniu.
4. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu i będą zwracane na adres nadawcy
bez otwierania. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu
SPZZOZ w Gryficach.
5. Oferta powinna być podpisana, a kserokopie potwierdzone klauzulą „ Potwierdzam za
zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta,
zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej.
III. KRYTERIUM I SPOSÓB WYBORU OFERTY

1. Przy wyborze oferty Udzielający Zamówienia będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a)
b)
c)
d)

ciągłość
–
10 %,
jakość
10 %
kompleksowość
10 %
cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych – 70%

Strona 2 z 4

Strona 3 z 4

30.2-22

2. Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferent wynosi 100 punktów. Punkty
rozdzielane są według następujących zasad:
a) Kryterium ciągłości
- 10 punktów – przyznawane jeśli do oferty oferent dołączy oświadczenie o
gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia w SPZZOZ w Gryficach od dnia 01.07.2022r.

b) Kryterium jakości,
- 5 punktów - za doświadczenie w kierowaniu Zakładem Diagnostyki Obrazowej
- 0-5 punktów – za przedstawioną wizje rozwoju komórki organizacyjnej
Kryterium kompleksowości
- 2 punkty za każdy potwierdzony udział w konferencji naukowo szkoleniowej, szkoleniu
zgodnym z zakresem świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem, z okresu ostatnich 5
lat – maksymalna ilość punktów możliwa do przyznania to 10;
c) Kryterium ceny
Obliczane według następującego wzoru:
KC = (CN/COF) x 70 punktów
KC- kryterium ceny
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COF – cena zaoferowana przez danego oferenta
Jeżeli oferent jest jedynym, który złożył ofertę, wówczas otrzymuje 70 punktów.
3. Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania
ofert.
4. Przed otwarciem ofert zostanie ogłoszona maksymalna stawka przewidziana przez
Udzielającego Zamówienie za świadczenie usług. Oferty z ceną wyższą lub rażąco niską
będą podlegać odrzuceniu.
5. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej
oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otwarcia
ofert.
6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub
części bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu
ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
7. Po dokonaniu oceny według wskazanych kryteriów, następuje podsumowanie uzyskanych
przez oferentów punktów. Zamawiający zawrze umowę z oferentem, który uzyska
najwyższą liczbę punktów.
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IV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Podmiotom, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz.711), których interes prawny doznał uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej,
przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

I. Protest
1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji
umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on
oczywiście bezzasadny.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SPZZOZ w Gryficach.
6. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.
II. Odwołanie
1. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZZOZ w Gryficach,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące
rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu
jego rozpatrzenia.

Środki odwoławcze nie przysługują na:
1) wybór trybu postępowania;
2) niedokonanie wyboru oferenta;
3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej.

Podpisano:
Dyrektor SPZZOZ w Gryficach
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