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 ZP-424-4/2019 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 WARUNKI KONKURSU OFERT 

  

 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  

W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ INTERNISTYCZNEJ  

I DYŻURÓW MEDYCZNYCH INTERNISTYCZNYCH 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 

  

1. formularz oferty – załącznik nr 1 

2. oświadczenie – załącznik nr 2 

3. projekt umowy – załącznik nr 3 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. 2018  
poz. 2190) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1373). 
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1. Udzielaj ący zamówienia: 

 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, zwany dalej WSO 

31-723 Kraków, os. Na Wzgórzach 17b,  tel.: 12 620 82 00, fax: 12 620 82 85 

  

2. Przedmiot konkursu:  

 Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadcze ń zdrowotnych w zakresie opieki 

medycznej internistycznej i dy żurów medycznych internistycznych w Wojewódzkim 

Szpitalu Okulistycznym w Krakowie, w podziale na 2 zadania: 

- zadanie nr 1 - opieka medyczna internistyczna, 

- zadanie nr 2 - dyżury medyczne internistyczne. 

 

Świadczenia udzielane będą w następujący sposób:  

1) opieka medyczna internistyczna  nad pacjentami Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego 

w Krakowie – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00. 

Świadczenia udzielane będą przez 1 lekarza na Oddziale Szpitala (wszystkie odcinki tj. A, B i 

C) oraz na Izbie Przyjęć - w sytuacjach wymagających interwencji internistycznej; 

2) dyżury medyczne internistyczne  – świadczenia udzielane będą przez 1 lekarza. 

Dyżury medyczne internistyczne odbywają się od poniedziałku do czwartku: od godziny 14:50 

do godziny 7:15 dnia następnego tj. 16 godz. 25 min. Piątek: od godziny 14:50 do godziny 8:00 

dnia następnego tj. 17 godz. 10 min. Sobota: od godziny 8:00 do godziny 8:00 dnia 

następnego tj. 24 godz. Niedziela i święto przypadające w dniu roboczym: od godziny 8:00 do 

godziny 7:15 dnia następnego tj. 23 godz. 15 min. 

Udzielający zamówienia wybierze oferty tych oferentów, którzy spełnią warunki wymienione 

w pkt 18 oraz zadeklarują dni tygodnia, w kt. udzielane będą świadczenia medyczne 

internistyczne. 

Ofertę  można złożyć w odniesieniu do jednego lub obu zadań. 

  

3. Czas obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.  

  

4. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 03.12.2019 r. 

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu 

składania ofert bez podania przyczyny. 

6. W celu przeprowadzenia konkursu Udzielający zamówienia powołał Komisję konkursową. 

7. Komisja konkursowa odrzuci oferty, jeżeli zaistnieje choć jedna z przesłanek wymienionych w 

art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373). 

8. 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 od rozstrzygnięcia.  

9. Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 
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10. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania  i 

udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. 

11. Informację o wniesieniu protestu Udzielający zamówienia niezwłocznie zamieszcza na swojej 

stronie internetowej: http://www.wso.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

12. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienia powtarza zaskarżoną czynność. 

13. Kryteria oceny ofert – najniższa cena – ranga 100%. 

Proponowana należność za w/w świadczenia obejmować ma stawkę za jedną godzinę 

udzielania świadczeń, zgodnie z Formularzem oferty – załącznik nr 1.  

14. Udzielający zamówienia zawrze umowę z Oferentem/Oferentami, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą – niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. Udzielający 

zamówienia uprawniony jest do dokonania wyboru takiej liczby ofert, która zapewni udzielanie 

świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego konkursu ofert w odpowiednim dla 

Udzielającego zamówienia zakresie. 

15. Składanie ofert: 

 Każdy oferent składa tylko jedną ofertę. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności. 

16. Termin składania ofert:   

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 

(opakowaniu) oznaczonej napisem: 

………………………….. 
nazwa i adres Oferenta 
 

Oferta:   Konkurs ofert na wykonywanie świadcze ń zdrowotnych  
                 w zakresie opieki medycznej intern istycznej i dy żurów medycznych  
                                                         internistycznych 
 
znak postępowania: ZP-424-4/2019 

          Nie otwiera ć przed dniem: 29.11.2019 r. godz. 10:15  
      

 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie, 

I piętro, pok. nr 1.16, do dnia 29.11.2019 r. do godz. 10:00; za pośrednictwem Poczty Polskiej, 

kuriera albo osobiście. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019 r. o godz. 10:15 w Wojewódzkim Szpitalu 

Okulistycznym w Krakowie, pok. nr. 1.13, I piętro. 

 Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

17. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu w/g załączonego wzoru - załącznik nr 1. 

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. 

  

18. Na ofert ę składaj ą się: 

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1; 

2) oświadczenie Oferenta - załącznik nr 2; 

3) dokumenty: 

a) zaświadczenie z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub wypis z rejestru  
zakładów  opieki  zdrowotnej (w przypadku spółki) – Udzielający zamówienia dopuszcza 
złożenie oferty przez oferenta, który najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykaże się 
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rozpoczęciem działalności leczniczej; 
 

b) dokumenty świadczące o kwalifikacjach zawodowych: 
- prawo wykonywania zawodu, 
- dyplom ukończenia studiów, dyplomy specjalizacyjne - specjalista chorób 
  wewnętrznych, 
(dotyczy to również spółek – dokumenty powyższe należy złożyć wraz z ofertą); 
 

c) 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.); 
 

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

19. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być podpisane przez osobę upoważnioną; kopie 
załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane 
przez osobę upoważnioną. Załączniki nr 1 i 2 muszą być wypełnione w/g podanego wzoru. 
 

 W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wraz z ofertą wszystkich wymaganych dokumentów 
lub gdy oferta będzie zawierała braki formalne, Komisja konkursowa wezwie Oferenta do 
usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. 

  

20. Informacji o przedmiocie konkursu udziela:  
p. Grażyna Pławecka – Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac, tel.: (12) 620 82 17. 

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach konkursu mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373).  

  

 Kraków, dnia 21.11.2019 r. 

                                                                      

                                                                                          zatwierdził Dyrektor Szpitala 
                                                                                            lek. med. Ilona Pawlicka 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


