Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr A. Pawelca
ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z
2013r., poz. 217)
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027)
 Regulaminu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
I. Warunki przystąpienia do konkursu ofert:
1.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest spełnienie wymogów
określonych
w art. 26 ust. 1 oraz ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 217)
2. Przyjmujący zamówienie dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia niezbędne do
wykonywania określonych prac i czynności, jeżeli uregulowania prawne nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. Przyjmujący zamówienie dysponuje osobami, które posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie do wykonywania danego zamówienia.
4. Udzielający Zamówienia wymaga aby Oferenci posiadali następujące kwalifikacje:
- Lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc:
- specjalizacja z chorób płuc IIº
- specjalizacja z chorób płuc Iº
Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie opieki lekarskiej w ramach dyżuru
medycznego w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka
13, 44-300 Wodzisław Śląski tj.:
- Oddział I - Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
- Oddział II – Pulmonologiczny,
- Oddział III - Oddział Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej.
Dyżury będą odbywać się w:
- dni robocze od godz. 15.00 do godz. 7.25 dnia następnego (16h 25 min)
- sobota oraz w niedziele i święta od godz. 7.25 do godz. 7.25 dnia następnego (24 h)
- pozostałe dyżury w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie
Dyżury lekarskie w WSCP w Wodzisławiu Śl. ustalane są w dwumiesięcznym okresie
rozliczeniowym. Propozycja dyżurów lekarskich do obsadzenia będzie podawane do 20 dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania dyżurów lekarskich w 2015r.
Zasady wykonywania świadczeń objętych konkursem
a) podjęcie działań służących zachowaniu, przywróceniu zdrowia pacjentom
b) na wezwanie lekarzy innych oddziałów WSCP w Wodzisławiu Śl., udzielanie konsultacji
na rzecz pacjentów przebywających w tych oddziałach, w terminie niezbędnym dla
zachowania ciągłości procesu diagnostyczno-leczniczego, z uwzględnieniem stanu
zdrowia
c) udzielanie konsultacji pacjentom oraz ich ewentualne przyjęcia na właściwy oddział
szpitalny
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d) prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w podmiotach leczniczych i zasadami obowiązującymi u Udzielającego
zamówienia, wykonywania swoich obowiązków rzetelnie, z zachowaniem należytej
staranności, zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej,
e)
poddanie się kontroli Udzielającemu zamówienia w zakresie jakości świadczeń,
właściwego wykorzystania udostępnionego mu majątku, prawidłowości prowadzonej
dokumentacji medycznej oraz określonej sprawozdawczości statystycznej, w tym
zakresie przedstawicielem Udzielającego zamówienia będzie Dyrektor lub inna osoba
wyznaczona przez Udzielającego zamówienia,
f)
prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki sprzętem, aparaturą i innymi
środkami wykorzystywanymi do udzielania świadczeń, zgodnie z przyjętymi standardami
u Udzielającego zamówienia, w tym zakresie przedstawicielem Udzielającego
zamówienia będzie Dyrektor lub inna osoba wyznaczona przez Udzielającego
zamówienia
g)
kulturalne i życzliwe traktowania pacjentów, ich rodzin oraz współpracowników,
h)
współpraca z pozostałym personelem przy organizacji ciągłości pracy w
Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A. Pawelca
i)
systematyczne zapoznawanie się i stosowanie się do zarządzeń, poleceń,
komunikatów obowiązujących u Udzielającego zamówienie.
II.
Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
2. Miejsce wykonywania świadczenia w siedzibie Udzielającego zamówienia.
3. Przewidywana średnia liczba godzin do zabezpieczenia w okresie 1 miesiąca wynosi: 123
godziny.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin do zabezpieczenia
przez Przyjmującego zamówienie w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia.
III. Zestawienie wymaganych dokumentów:
1. Wypełniona i podpisana, zgodnie z zasadami reprezentacji oferta.
2. oświadczenie (załącznik nr 1 do formularza oferty)
3. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o dostarczeniu kopii polisy
ubezpieczeniowej w dniu podpisania umowy,
4. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
potwierdzający aktywny status wpisu prowadzonej działalności gospodarczej1
5. wydruk Księgi Rejestrowej prowadzonej przez Okręgową Radę Lekarską,
6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy (nie dotyczy pracowników
WSCP)
7. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Przyjmującego zamówienie:
 dyplom ukończenia Akademii Medycznej/ Uniwersytetu Medycznego
 prawo wykonywania zawodu,
 dyplom specjalizacji, stopnie i tytuły naukowe,
IV. Forma przygotowania i składania ofert:
1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione
w szczegółowych warunkach konkursu.
Każdy dokument należy sygnować oryginalnym podpisem osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy na zewnątrz, natomiast strony zaparafować. Zaparafowane muszą być
1

Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Polskiej jest dostępny do pobrania na stronie internetowej WWW.
Firma.gov.pl
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wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany. Ofertę wraz z wymaganymi
załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie i opatrzyć następującymi danymi:
,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w
w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.”.

V.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Miejsce składania ofert:
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław
Śląski.
Termin składania ofert: do 09.12.2014 r. godzina 13:30, otwarcie ofert 09.12.2014 r.
godzina 13:40
VI.

Termin otwarcia złożonych ofert

Komisja Konkursowa dokona otwarcia ofert w dniu 09.12.2014r. o godz. 13:40 w siedzibie
Udzielającego zamówienia tj. Wojewódzki Szpital Chorób Płuc, ul. Bracka 13, 44-300
Wodzisław Śląski, Budynek Dyrekcji
VII. Termin związania ofertą
Oferent związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
VIII. Zastrzeżenia o prawie odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania
ofert:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia konkursu na każdym jego etapie
bez podania przyczyny. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone
wyłonieniem właściwej oferty, w szczególności gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wartość
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia lub gdy wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie
można było wcześniej przewidzieć.

.
IX. Wszelka korespondencja (w tym zapytania) do Zamawiającego powinna być kierowana przez
Oferentów pisemnie na adres: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32-45 37 110 lub 105,
tel./fax 32-45 55 325 lub e-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl
X. POWIADOMIENIE O WYNIKACH
O rozstrzygnięciu konkursu oferent ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w terminie 2 dni
od zakończenia postępowania konkursowego.
XI. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa będzie się kierowała następującym
kryterium: cena – 100%.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu
XII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
1. Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do dyrektora zakładu, w
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące
rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie ulega rozpatrzeniu.
2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Wniesienie odwołania
wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczenia medycznego objętego konkursem do czasu
jego rozpatrzenia.
3. 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.
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4. 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.
5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia i udziela pisemnej
odpowiedzi składającemu protest.
6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

XIII. Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
3. Załącznik nr 3 – Załącznik do formularza oferty
Wodzisław Śląski, 28.11.2014r.
Zatwierdził:
Dyrektor
dr. n. med. Norbert Prudel
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