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 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

 

I. Udzielający zamówienia 

Specjalistyczny Szpital im.  Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach 

 ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice 
adres strony internetowej: www.szpitalbranice.pl  

e-mail: sekretariat@swsb.pl  

II. Podstawa prawna konkursu: 

 

 Konkurs ofert prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz.U. 2022.633 j.t.)  

 właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561 jt.). 

 Regulaminu Komisji Konkursowej 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1.  Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadczeń z zakresu świadczeń psychiatrycznych do 

250 godzin miesięcznie,  na okres minimalny 12 miesięcy.  

CPV: Usługi szpitalne medyczne 85111200-2 

2. Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych zostanie ustalony w drodze obopólnego 

porozumienia pomiędzy Oferentem i Szpitalem. 

3. Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy, a w szczególności 

przepisy  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz postanowienia umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z 

Narodowym Funduszem Zdrowia.  

4. Szczegółowy zakres wykonywanych zadań w ramach przedmiotu zamówienia -  zawarty został w  

projekcie umowy. 

IV. Świadczeniodawcy uprawnieni do składania ofert: 

 

Podmioty wymienione w art. 26 ust. 1  ustawy o działalności leczniczej 

V. Warunki  dotyczące spełniania warunków udziału w konkursie:  

1. W celu wykazania, że oferta  spełnia wymagana warunki  oferent zobowiązany jest dołączyć do 

oferty niżej wymienione dokumenty: 

1) potwierdzające kwalifikacje zawodowe: dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania 

zawodu, specjalizacja z zakresu psychiatrii 

2) aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (wydruk księgi 

rejestrowej) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem oferty; 

3) zaświadczenie o wpisie lub aktualny na dzień składania ofert wydruk z  rejestru 

indywidualnych praktyk lekarskich; 

4) kopię polisy OC + dowód jej opłacenia; 

5) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. 

Dokumenty  Oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem. W przypadku załączenia kserokopii, w celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych 

dokumentów, Udzielający zamówienia może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub 

http://www.szpitalbranice.pl/
mailto:sekretariat@swsb.pl
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notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

VI.  Opis sposobu przygotowania oferty:  

 
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWKO na formularzu udostępnionym 

przez Udzielającego zamówienia. 

2. Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V 

SWKO. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y należycie uprawnioną/e do reprezentacji 

Przyjmującego zamówienie lub legitymującą/e się pełnomocnictwem, które należy dołączyć do 

oferty. 

5. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę/y, uprawnione do 

reprezentacji.  

6. W przypadku złożenia kopii dokumentów dołączonych do oferty, muszą one być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę/y, uprawnione do reprezentacji Przyjmującego 

Zamówienie. 

7. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. Każde miejsce, w którym 

Przyjmujący zamówienie naniósł zmianę musi być zaparafowane. 

8. Ofertę/y należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia 

ofert. 

9. Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia: 

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach 

 ul. Szpitala 18, 48-140 Branice 

Oferta na „Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

świadczeń psychiatrycznych. Nie otwierać przed dniem 23.12.2022r. do godz. 11:00”. 

10. Przyjmujący zamówienie może wycofać złożoną ofertę w formie pisemnej, nie później jednak niż 

przed upływem terminu składania ofert. 

11. Przyjmujący zamówienie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Przyjmujący zamówienie może złożyć tylko jedną ofertę. 

13. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11.10.  

VII. Termin związania ofertą  
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni  

 

VIII. Sposób obliczenia kwoty należności i kryteria oceny ofert 

 
1. Przy wyborze oferty Udzielający zamówienia będzie kierował się kryterium ceny brutto za jedną 

godzinę udzielania świadczeń – 100% wagi. 

2. Liczba punktów za powyższe kryterium uzyskana przez Oferentów będzie ustalona według 

poniższego wzoru: 

3. C = [(CN/CX) x 100] x 100%gdzie:C – liczba punktów za kryterium cena CN – najniższa 

cena ofertowa spośród ważnych ofert CX – cena ocenianej oferty 

4. Udzielający zamówienia w toku badania i oceny ofert może żądać udzielenia przez oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

5. W przypadku, gdy oferty zajmujące najwyższe pozycje w rankingu ofert przewyższają 

zapotrzebowanie Udzielającego zamówienia w ramach prowadzonego postępowania, 
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Udzielający zamówienia przeprowadza negocjacje. 

IX. Przebieg konkursu. 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala, budynek administracji pokój r 7 I piętro, 

 dnia 23.12.2022. o godz. 11.10. 

2. Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala https://:szpitalbranice.pl   

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. 

5. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami oraz udzielania wszelkich wyjaśnień związanych 

z konkursem ofert:  

- w sprawach merytorycznych P. Bożena Skoczylas tel. 77 4034 307 e-mail: sws.kadry@op.pl  

 - w sprawach proceduralnych  P. Alina Mientus tel. 77 4034363, e-mail: a.mientus@swsb.pl  

6. Umotywowane protesty i odwołania dotyczące konkursu ofert należy składać w formie pisemnej 

w Sekretariacie Szpitala zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia/odwołania konkursu lub 

przesunięcia  bez podania przyczyny.  

X. Podstawy odrzucenia ofert 

 
1. Oferta zostanie odrzucona w przypadku: 

a. złożenia oferty po terminie, 

b. zawarcia w ofercie nieprawdziwych informacji, 

c. jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

d. złożenia przez Przyjmującego zamówienie alternatywnej oferty,  

e. braku określenia przedmiotu oferty lub brak proponowanej ceny za udzielenie świadczenia 

zdrowotnego,  

f. nie spełnienia warunków określonych w SWKO oraz warunków określonych w przepisach 

prawa. 

g. Złożoną przez Przyjmującego zamówienie, z którym została rozwiązana przez Udzielającego 

Zamówienia umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub 

zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie. 

2. W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów 

lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Przyjmującego zamówienie do usunięcia tych 

braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

XI.  Rozstrzygnięcie konkursu ofert 

 
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu 

terminu składania ofert. 

2. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane na stronie internetowej Udzielającego zamówienia 

3. (www.szpitalbranice.pl), w zakładce „Konkursy medyczne” oraz zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Udzielającego zamówienia - na I piętrze. 

4. Udzielający zamówienia informuje niezwłocznie Przyjmujących zamówienie o zakończonym 

konkursie ofert i jego wynikach drogą elektroniczną. 

5. Udzielający zamówienia podpisze umowę z wybranym/i Przyjmującym/i zamówienie w terminie 

nieprzekraczającym 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

6. Przed podpisaniem umowy wybrany Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany przedłożyć 

7. Udzielającemu zamówienia aktualną polisę OC. 

mailto:sws.kadry@op.pl
mailto:a.mientus@swsb.pl
http://www.szpitalbranice.pl/
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XII. Unieważnienie konkursu ofert 

 
1. Udzielający zamówienia unieważnia konkurs ofert, jeżeli: 

a. nie wpłynęła żadna oferta; 

b. odrzucono wszystkie oferty; 

c. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej; 

d. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył  

na finansowanie świadczeń zdrowotnych w konkursie ofert, chyba że Udzielający zamówienia 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

e. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie konkurs ofert lub zawarcie 

umowy nie leży w interesie Udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Udzielający 

zamówienia może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych 

samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

XIII. Środki ochrony prawnej  
Oferentom, których interes prawy doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego 

zmówienie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 
na świadczenia zdrowotne przysługują środki odwoławcze określone w art. 152, art. 153 oraz art. 154 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U.2022.2561 jt.) 

 

 

Branice 14.12.2022 r.  

 

Załączniki: 
 

1. Formularz oferty. 
2. Projekt umowy. 

 
 

 

Dyrektor 
 

mgr Krzysztof Nazimek 
 

 

 
 

Zapytanie zostało umieszczone na stronie BIP Zamawiającego: 
1. www.szpitalbranice.pl 

 
 

http://www.szpitalbranice.pl/

