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Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 13.06.2019 r. na stronie internetowej Udzielającego 
zamówienia – www.wso.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.   

 
 

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie 
os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków 
zwany dalej Udzielaj ącym zamówienia 

 
OGŁASZA KONKURS OFERT 

na 
wykonywanie świadcze ń zdrowotnych -   

konsultacje i zabiegi w zakresie przeszczepów rogów ki, błony owodniowej oka, 
operacji za ćmy i innych zabiegów okulistycznych 

 
Podstawa prawna: 

1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. 2018 r. poz. 2190 
z późn. zm.), 

2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t. j.: Dz. U. 2018 r. poz. 1510). 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadcze ń zdrowotnych tj. konsultacji i zabiegów 
w zakresie przeszczepów rogówki, błony owodniowej o ka, operacji za ćmy i innych 
zabiegów okulistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Okul istycznym w Krakowie  w podziale 
na 4 zadania: 
zadanie nr 1 – konsultacje i zabiegi w zakresie przeszczepów rogówki, 
zadanie nr 2 – zabiegi w zakresie przeszczepów błony owodniowej oka, 
zadanie nr 3 – operacje zaćmy, 
zadanie nr 4 – inne zabiegi okulistyczne. 
Świadczenia udzielane będą w wybrane dni powszednie, w godzinach udzielania świadczeń 
przez Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie. 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r.  

 
2. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w siedzibie Udzielającego zamówienia – os. Na 

Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków. 
 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. W konkursie mogą brać udział podmioty wyszczególnione w ustawie o działalności 

leczniczej (lekarze medycyny), które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności 
oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu, jak również muszą posiadać 
niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. 
 

2. Mając na uwadze powyższe, pomiot przystępujący do konkursu musi posiadać: 
a) zaświadczenie z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i zaświadczenie 

z ewidencji działalności gospodarczej; 
b) dokumenty świadczące o kwalifikacjach zawodowych: 

- prawo wykonywania zawodu, 
- dyplom ukończenia studiów, dyplomy specjalizacyjne – specjalizacja w zakresie 
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okulistyki (tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki lub II stopień specjalizacji wg 
poprzednio obowiązujących uregulowań prawnych); 

c) w odniesieniu do zadania nr 1 - zaświadczenie (lub oświadczenie Oferenta) 
potwierdzające odpowiednie doświadczenie w dokonywaniu samodzielnego 
przeszczepienia rogówki – udokumentowane wykonanie w ciągu ostatnich 12 
miesięcy zabiegów przeszczepiania rogówki. Niniejszy warunek zostanie uznany za 
spełniony, jeżeli Oferent wykaże wykonanie przynajmniej jednego takiego 
przeszczepu – jeżeli ofertę składa Oferent, który udziela świadczeń zdrowotnych będących 
przedmiotem konkursu w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie i wykonywał 
zabiegi przeszczepienia rogówki, zaświadczenie (oświadczenie) nie jest wymagane. 

d) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym 
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. 
z 2018 poz. 2190 z późn. zm.); 

e) aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku lekarza. 
 

W przypadku, gdy podmiotem przystępującym do konkursu jest Oferent świadczący aktualnie 
usługi (tożsame z przedmiotem niniejszego konkursu) w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym 
w Krakowie, Udzielający zamówienia nie wymaga złożenia powyższych dokumentów, 
wymienionych w pkt 3 a-e powyżej; w takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie o ich 
posiadaniu i aktualności na dzień składania oferty – według załącznika nr 4 do niniejszych 
warunków konkursu. 
 

IV. DATA I MIEJSCE ZŁO ŻENIA OFERTY 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienia:  
Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków, 
Sekretariat – I piętro, pok. nr 1.16, do dnia 21.06.2019 r. do godz. 10:00 . 
Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10:15 w sali nr 1.13, I piętro. 
  

V. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Najniższa stawka procentowa wyceny świadczeń (będących przedmiotem konkursu) przez NFZ 
(na dzień składania ofert) zaproponowana przez Oferenta. 
 
VI. Komisja Konkursowa niezwłoczne zawiadomi Oferentów o wyniku zakończonego konkursu 
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie oraz zamieści informację o 
rozstrzygnięciu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego 
Zamówienia, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia. 
 
Udzielający zamówienia informuje, że: a) termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu 
terminu składania ofert, b) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia 
terminu składania ofert, c) oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących 
konkursu. Protest dotyczący konkursu ofert należy składać niezwłocznie w Sekretariacie 
Dyrekcji Szpitala, pok. nr 1.16, I piętro, zgodnie z postanowieniami art. 153 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1510). 


