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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU 
na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 

w Samorządowym Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie 
 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie 
zwany dalej Udzielającym Zamówienia. 

2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, 
Szczegółowych warunkach konkursu. 

3. Miejscem udzielania świadczeń w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jest 
Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4. 

4. Umowa zostanie zawarta na okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r. 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 
 

W rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie udzielania świadczeń w 
Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, świadczenia wykonywane przez lekarzy: 

1.  specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej 
lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo 

2.  specjalista I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-
ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii, albo 

3.  lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 
Praca w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym, 
zgodnie z harmonogramem dni i godzin funkcjonowania poradni (przez 3 dni w tygodniu po 4 
godziny), w tym: 
- 1 dzień przez 4 godziny w przedziale czasowym między godz. 8:00 a 14:00, 
- 2 dni w godzinach od 14:00 -18:00. 

 
Wymagania stawiane oferentowi 

 
Oferent jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 

1. kopię odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, 

2. kopie dokumentów dotyczących prawa wykonywania zawodu lekarza, dyplomu 
ukończenia studiów  i posiadanej specjalizacji lub zaświadczenie o rozpoczęciu 
specjalizacji, 

3. kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielenia świadczeń 
zdrowotnych będących przedmiotem konkursu na czas trwania umowy  

4. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy stanowiący 
Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu zawierający: 

 dane o oferencie 

 zakres proponowanych świadczeń z propozycją ceny, 

 oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią szczegółowych warunków 
konkursu, 

 oświadczenie, że Oferent posiada zdolność do realizacji przedmiotu 
zamówienia z należytą starannością, z poszanowaniem praw pacjenta, 
zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa, aktualną wiedzą 
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i zasadami etyki zawodowej oraz wymaganiami NFZ w zakresie będącym 
przedmiotem konkursu. 

 
PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu ofert jest złożenie oferty na Załączniku nr 1 do 
Szczegółowych warunków konkursu oraz innych dokumentów, zgodnie z wymogami 
ustalonymi przez Udzielającego Zamówienia. Oferent składa w jednej kopercie ofertę 
na wybrany lub wybrane rodzaje świadczeń zdrowotnych oraz inne wymagane 
dokumenty. 

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w miejscu i czasie określonym w 
ogłoszeniu o konkursie ofert. 

4. Koperta musi być zaadresowana na adres Udzielającego Zamówienia: Samorządowy 
Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin z oznaczeniem 
„Konkurs na świadczenia zdrowotne”. 

 
OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w miejscu i terminie wskazanym w Ogłoszeniu o 
konkursie. 

2. Odrzuceniu podlegają oferty nie odpowiadające warunkom określonym w 
Szczegółowych warunkach konkursu lub złożone po wyznaczonym terminie. 

3. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty następuje w części niejawnej konkursu. 
4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej 

oraz tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia. 
 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba uprawnioną do kontaktów jest Dyrektor SZOZ w Niemodlinie Jadwiga Konieczniak 
tel.774033415. 

POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 

1. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość 
odwołania konkursu w całości lub w części, a także prawo do przesunięcia terminu 
składania ofert. 

2. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących Konkursu. 

3. W toku postepowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, 
Oferent może złożyć umotywowaną skargę, która musi być rozpatrzona w ciągu 7 dni 
od daty złożenia. 

4. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 

5. Oferent biorący udział w konkursie może wnieść do Udzielającego Zamówienia, w 
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołanie dotyczące 
rozstrzygnięcia postępowania. 

6. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie 
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do 
czasu jego rozpatrzenia. 

ZAWARCIE UMOWY 

1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Udzielający Zamówienia zawrze umowy z Oferentami, których oferty wybrano w 
Konkursie  w terminie do 31.12.2018r. 
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3. Przyjmujący Zamówienie zostanie poinformowany telefonicznie o terminie podpisania 
umowy. 

4. Umowa w szczególności zawiera:  

1) Przedmiot umowy 

2) Okres trwania umowy 

3) Cenę za świadczenia zgodnie ze złożoną ofertą 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dokumenty dotyczące postepowania konkursowego przechowywane są w siedzibie  
Udzielającego Zamówienia. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu 
mają zastosowanie przepisy: 

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. 
poz. 160 z późn. zm.) 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. 
zm.) 

3) Kodeksu cywilnego. 

 

Zatwierdzam 26.11.2018r. 
 
 DYREKTOR 

         SZOZ w Niemodlinie 
       Jadwiga Konieczniak 

 

 

Załączniki: 

1. Zał. nr 1 – Formularz ofertowy 


