Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
oddziałach:
chirurgii ogólnej i poradni chirurgicznej,
chirurgii ortopedycznej i traumatologii i poradni ortopedycznej
rehabilitacji i poradni rehabilitacyjnej
chorób wewnętrznych
internistyczno – nefrologicznym i Stacją Dializ i poradni nefrologicznej
ginekologiczno – położniczym i poradni ginekologiczno – położniczej
pediatrycznym i noworodkowym
anestezjologii i intensywnej terapii,
szpitalnym oddziale ratunkowym,
a także w dziale pomocy doraźnej (zespół specjalistyczny w Makowie Maz., zespoły podstawowe w
Różanie i w Krasnosielcu), nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, na bloku operacyjnym
(znieczulenia zabiegów operacyjnych i zabiegi operacyjne),

oraz w poradniach:
dermatologicznej, kardiologicznej, endokrynologicznej, onkologicznej, psychiatrycznej,
psychologicznej, terapii uzależnień, logopedycznej, urologicznej, medycyny pracy, chirurgicznej,
ortopedycznej, gastroenterologicznej, neurologicznej, laryngologicznej, diabetologicznej,
reumatologicznej, nefrologicznej , rehabilitacyjnej, ginekologiczno – położniczej chorób naczyń
obwodowych , chorób płuc.

w pracowniach:
diagnostycznych, RTG i gabinetach fizjoterapii i kinezyterapii.

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 i następnych z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane przez lekarzy, magistrów , techników, pielęgniarek i
ratowników medycznych. Udzielanie tych świadczeń może być prowadzone przez indywidualne
praktyki.

I.

Miejsce i czas udzielania świadczeń:

W/w usługi odbywać się będą od 01.01.2017 do 31.12.2019 według uzgodnionego przez strony
harmonogramu.
II. Wymagane kwalifikacje:
Kwalifikacje uprawniające do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych potwierdzone
dokumentami zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami NFZ, w tym dyplom ukończenia
szkoły lub uczelni, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalizacji, zaświadczenia o ukończonych
kursach i szkoleniach.
III. Wymogi dotyczące ofert:
Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych „szczegółowych
warunków konkursu ofert” wraz z określonymi w nim dokumentami poświadczonymi przez oferenta
za zgodność z oryginałem. Komisja konkursowa może żądać okazania oryginału dokumentu. Ofertę
należy złożyć na piśmie czytelnie w języku polskim, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Udzielającego
Zamówienia, sekretariat (ul. Witosa 2, 06-200 Maków Maz.), w terminie do dnia 28.10.2016r. W
przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Udzielającego
Zamówienia. Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów określonych w formularzu
zostaną odrzucone. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu
uzupełnienia ofert w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.
IV. Rozpatrzenie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.10.2016r. o godzinie 12.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w
pokoju ….. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20.12.2016r. Oferent jest związany ofertą przez
okres 30 dni. Komisja konkursowa dokona wyboru ofert i niezwłocznie powiadomi o wynikach
konkursu oferentów. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotami wybranymi w
konkursie zostaną zawarte w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Dopuszcza się możliwość negocjacji co do proponowanej stawki za udzielanie świadczeń zdrowotnych
w ramach niniejszego postępowania konkursowego.
V. Skargi i odwołania:
W toku postępowania konkursowego, nie później jednak niż do rozstrzygnięcia konkursu oferent
może zgłosić komisji umotywowaną skargę, która zostanie rozpatrzona przez komisję w terminie
trzech dni od jej złożenia. Oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienia umotywowany protest
dotyczący konkursu w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia o jego rozstrzygnięciu.
Protest podlega rozpatrzeniu przez Udzielającego Zamówienia w ciągu siedmiu dni od daty jego
złożenia. O złożeniu skargi lub protestu zawiadamia się na piśmie pozostałych oferentów. Do czasu
rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu. Umowa o udzielanie świadczeń
zdrowotnych nie może być zawarta przed rozstrzygnięciem protestu. W razie uwzględnienia protestu
Udzielający Zamówienia powtórzy konkurs ofert.

VI. Postanowienia końcowe:
Konkurs może zostać umorzony , jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone
wyłonieniem właściwej oferty. Udzielający Zamówienia może unieważnić konkurs w całości lub
części, jeśli wyłoniona oferta nie może być realizowana z przyczyn od niego niezależnych.

UWAGA

Osoby, które mają podpisane umowy kontraktowe do 2016 rok i składały dokumenty wymienione w
formularzu ofertowym winny sprawdzić w Dziale Kadr ich ważność. Dział Kadr na formularzu
ofertowym, który będzie składany na 2017r. potwierdzi już wcześniej złożone dokumenty i sprawdzi,
które ulegną przedawnieniu w 2017r. i należy dołożyć je do oferty 2017r. Po sprawdzeniu
dokumentów w Dziale Kadr należy wypełnić formularz ofertowy, dołączyć brakujące dokumenty i w
kopercie należy złożyć najpóźniej do 28.10.2016 roku.

Na kopercie wpisujemy:



Jakie świadczenie ........................................................
Nazwisko i imię .............................................................

