
Załącznik Nr 1 
do ZW Nr         /2020

 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA KIEROWANIE  PRACOWNIĄ
ENDOSKOPII Z JEDNOCZESNYM UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z

ZAKRESU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH

I Informacje ogólne:

1. Niniejsze  szczegółowe  warunki  konkursu  ofert  na  zawarcie  umowy  na  kierowanie  Pracownią
Endoskopii z  jednoczesnym  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych,  zwane  dalej  "Szczegółowymi
warunkami konkursu ofert" określają: 

 założenia konkursu ofert
 wymagania stawiane oferentom
 tryb składania ofert
 sposób przeprowadzenia konkursu.

2. Podstawę prawną przeprowadzenia konkursu ofert stanowi art. 26 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2018 roku poz. 2190)          

II Słowniczek pojęć

Ilekroć w "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" oraz w załącznikach do tego dokumentu jest
mowa o:

a) Udzielającym  zamówienia   -  rozumie  się  przez  to  Dolnoślaskie  Centrum  Onkologii  we
Wrocławiu z ograniczoną odpowiedzialnością; 

b) Oferencie  –  rozumie  się  przez  to:  lekarza  wykonującego  działalność  leczniczą  w  formie
indywidualnej  specjalistycznej praktyki  lekarskiej   na  zasadach  określonych  w przepisach
odrębnych;

c) przedmiocie konkursu ofert - rozumie się przez to kierowanie pracy Poradni Endoskopowej
oraz  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  polegających  na:  zachowaniu,  przywracaniu  lub
poprawie  zdrowia  pacjentów  Udzielającego  zamówienie,  w  szczególności  na:  leczeniu  i
sprawowaniu  opieki  nad  pacjentami  w  Pracowni  Endoskopowej,  , udzielaniu  świadczeń
zdrowotnych w przeprowadzaniu badań diagnostycznych oraz zabiegowych tj. gastroskopii i
kolonoskopii

d) formularzu oferty - rozumie się przez to obowiązujący formularz oferty przygotowany przez
Udzielającego  zamówienia,  stanowiący   załącznik   nr  1  do  niniejszych  „Szczegółowych
warunków konkursu ofert”;

e) istotne  postanowienia  umowy –  rozumie  się  przez  to  projekt  umowy opracowany  przez
Udzielającego  zamówienia,   stanowiący  załącznik   nr  2  do   „Szczegółowych  warunków
konkursu ofert”.

III Złożenie oferty
1. Ofertę  składa  Oferent  dysponujący  odpowiednimi  kwalifikacjami  i  uprawnieniami  do
kierowania  Oddziałem  oraz  wykonywania  świadczeń  zdrowotnych  objętych  przedmiotem
zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym.
2. Oferent musi  wykonywać zawód medyczny w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej.
3. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez Oferenta na adres:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl.Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław.
4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady określone
w niniejszych "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" .
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia
terminu składania ofert, bez podania przyczyny. 
6. O  odwołaniu  konkursu  ofert  Udzielający  zamówienia  zawiadamia  pisemnie  oferentów
biorących w nim udział.
7. Oferent  składa  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi w "Szczegółowych warunkach
konkursu ofert" na formularzu oferty, udostępnionym przez Udzielającego zamówienia.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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9. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymienione w formularzu oferty.
10. Ofertę  oraz  każdą  z  jej  stron  podpisuje  oferent  lub  osoba  upoważniona  na  podstawie
pełnomocnictwa złożonego w formie pisemnej i dołączonego do oferty.
11. Strony oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent   lub
osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Poprawki mogą być
dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu  i umieszczenie obok niego czytelnego
zapisu poprawnego. 
12. Oferent może wprowadzić zmiany w ofercie  lub cofnąć  złożoną ofertę, wyłącznie w formie
pisemnego  zawiadomienia  Udzielającego zamówienia, nie później jednak niż przed upływem
terminu składania ofert.
13. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub cofnięciu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem
"Zmiana oferty" lub "Cofnięcie oferty".
14. Dokumenty kandydatów powinny być zapakowane w dwie koperty. Na kopercie wewnętrznej
w której powinny znajdować się dokumenty aplikacyjne kandydat podaje swoje imię, nazwisko
oraz  adres  zwrotny.  Koperta  zewnętrzna  powinna  zawierać   dopisek:  „Konkurs  ofert  na
kierowanie Poradnią Endoskopii z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.
15. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do
oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty.
16. Dokumenty, o których mowa w pkt. 15 oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku załączenia kserokopii poświadczonej za
zgodność  z  oryginałem,  w  celu  sprawdzenia  autentyczności  przedłożonych  dokumentów,
Udzielający  zamówienia  może  zażądać  od oferenta  przedstawienia  oryginału,  gdy  kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

IV Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kierowanie Pracownią Endoskopii z jednoczesnym udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w ramach ordynacji Szpitala  przez okres trzech lat.
2. 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,  postanowienia  umów zawartych  przez  Udzielającego
zamówienia  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia  oraz  materiały  informacyjne  odnośnie
kontraktowania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne. 
3. Udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  będzie  zgodne  z  zasadami  wiedzy  lekarskiej  i
obowiązującymi standardami.
4. Realizacja usług w oparciu o kontrakt z NFZ oraz Ministerstwem Zdrowia.
5. Do obowiązków Oferenta  należy w szczególności:
a)    kierowanie Poradnią Endoskopii,
b)  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  świadczeń  medycznych  w  dziedzinie  badań
diagnostycznych oraz zabiegów endoskopowych zgodnie z ofertą i podpisaną umową,
c)  udzielanie  konsultacji,  w  uzasadnionych  przypadkach,  w  innych  oddziałach  szpitalnych
Udzielającego zamówienie, 
d) kierowanie pacjentów na zlecone badania diagnostyczne, w pierwszej kolejności, do ośrodków
usługowych znajdujących się w strukturze organizacyjnej Udzielającego zamówienia. Skierowanie
pacjenta  na badanie diagnostyczne poza Udzielającego zamówienie może nastąpić wyłącznie w
przypadku nie wykonywania badań lub czasowego zawieszenia wykonywania badań z przyczyn
niezależnych                          od Udzielającego zamówienia.
e) podejmowanie czynności ratujących życie lub zdrowie pacjentów Udzielającego zamówienia i
osób wymagających tego, a znajdujących się na jego terenie.
6. Świadczenia zdrowotne udzielane będą przy wykorzystaniu personelu pomocniczego,  bazy
lokalowej,  aparatury  i  sprzętu  medycznego oraz środków transportu i  łączności  Udzielającego
zamówienia.
7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych odbywać się będzie wg
harmonogramu  zaakceptowanego  przez   Zastępcę  Dyrektora  ds.  Lecznictwa   Udzielającego
Zamówienie.

V Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą 

1. Ofertę składa się w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul.  w terminie do dnia 21 lutego
2020 r.  do godz. 10.00.
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2. Wszelkich  informacji  w  zakresie  prowadzonego  postępowania  konkursowego  w  imieniu
Udzielającego zamówienia udziela specjalista ds.  Działu Organizacji i Kadr  –  Dorota Sęk tel.
071/36-89-218, e-mail: sek.d@dco.com.pl

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

VI Komisja konkursowa

W celu przeprowadzenia  konkursu ofert  i  wyboru najkorzystniejszej  oferty Zarząd  Udzielającego
zamówienia powołuje Komisję konkursową w składzie co najmniej 3 członków i wyznacza spośród
nich przewodniczącego,

VII  Miejsce i termin otwarcia ofert, przebieg konkursu 

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2020 roku o godz. 11.00  w siedzibie Udzielającego 
zamówienia, Sala Konferencyjna  w budynku H, 3 piętro.

2. Rozstrzygając konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno następujące czynności:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
b) otwiera koperty z ofertami, ogłasza nazwę i adres Oferenta,
c) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w niniejszych „Szczegółowych warunkach 

konkursu ofert”
d) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w pkt c  złożone po wyznaczonym 

terminie; w przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja konkursowa może 
zobowiązać oferentów do ich usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia 
oferty, 

e) ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w pkt c, a które zostały 
odrzucone,

f) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
3. Komisja konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga protesty oferentów.
4. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, z wyjątkiem 

czynności określonych w pkt. a, b, e i f .
 5. Dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi.
 6. Komisja Konkursowa dokonuje wskazania osoby, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę  
    
  VIII Wymagania dla oferentów

1. Kwalifikacje:
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii (min. 10 lat)
certyfikat o ukończeniu kursów w w/w dziedzinach.
2.Doświadczenie zawodowe i umiejętności
         - doświadczenie w zakresie kierowania Oddziałem/Pracownią /Zakładem – staż pracy na stanowisku
kierowniczym (min. 10lat )               
           potwierdzony oświadczeniem  lub świadectwem pracy,
         - przynajmniej 5-letni staż pracy w  Szpitalnym Oddziale/Zakładzie/ Pracownii Gastoenterologicznej
lub Endoskopowej.

IX Protokół z przebiegu konkursu 

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
 oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
 imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
 liczbę zgłoszonych ofert,
 wskazanie  ofert  odpowiadających  warunkom  określonym  w  niniejszych  „Szczegółowych

warunkach konkursu ofert”,
 wskazanie  ofert  nie  odpowiadających  warunkom  określonym  w  niniejszych  „Szczegółowych

warunkach konkursu ofert” lub złożonych po terminie - wraz  z uzasadnieniem,
 wyjaśnienia i oświadczenia oferentów,
 wskazanie najkorzystniejszej oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta - wraz

z uzasadnieniem,
 ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej,
 wzmiankę o odczytaniu protokołu,
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 podpisy członków komisji.

X Rozstrzygnięcie konkursu ofert

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert.
2. Wyniki konkursu zatwierdza Dyrekcja Udzielającego zamówienia.
3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie

Udzielającego zamówienia, podając nazwę oferenta oraz numer oferty, którą wybrano.
4. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu.
5. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje

termin i miejsce  podpisania umowy.

XI Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy z wyłonionym Oferentem nastąpi  nie później  niż w terminie 30 dni  od dnia
rozstrzygnięcia konkursu ofert.

2. Jeżeli  Oferent,  który  wygrał  konkurs  uchyli  się  od  zawarcia  umowy Udzielający  zamówienia
wybierze  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  uznanych  za  ważne   lub  ogłosi  nowe
postępowanie konkursowe.

XII Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert
mają zastosowanie następujące przepisy:

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

 ustawa  z  dnia  8  kwietnia  2015  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.),

 ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 537. ze zm.),

 ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.
2017, poz. 1318 ze zm..),

 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000
ze zm.),

 Kodeks cywilny,
 rozporządzenie  Ministra  Finansów z  dnia  22  grudnia  2011  r.  w  sprawie  obowiązkowego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.
U. Nr 293, poz. 1729 ze zm.),

 Kodeks Etyki Lekarskiej.
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 Załączniki:
Formularz ofertowy
Opis kryteriów oceny ofert
Istotne postanowienia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
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