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                                                                                      Konkurs numer 2/K/2018   

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych 

w  Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

w zakresie: 

- podstawowej ordynacji lekarskiej, 

- pełnienia dyżurów medycznych , 

w niżej wymienionych Oddziałach PCMG: 

1. Oddziale Chirurgii Ogólnej  

2. Oddziale Pediatrycznym / tylko dyżury medyczne/ 

3. Oddziale Położniczo –Ginekologicznym  

4. Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru 

Kardiologicznego 

5. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

6. Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym 

 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejsze postępowanie konkursowe prowadzone jest  według  zasad określonych w 

ustawie z dnia15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze 

zm.) oraz według zasad określonych w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu 

ofert. 

2. Do konkursu ofert zastosowanie mają   przepisy określone w ustawie z dnia  

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.) w tym: art. 140, art. 141,  

art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust.1, art. 149, art. 150, art. 151 ust.1, 2 i 4 - 6,  

art. 152, art. 153, art. 154 ust.1 i 2. 

3. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piotra Skargi 10 , 05-600  Grójec (dalej 

Udzielający Zamówienia lub PCMG).  

4. Wszelką korespondencję związaną z konkursem należy kierować na adres: Powiatowe 

Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec. 
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5. Świadczeniodawcami mogą być osoby wykonujące działalność leczniczą, spełniające 

warunki określone w niniejszych szczegółowych warunkach konkursu. 

6. Oferent winien zapoznać się z warunkami konkursu i przygotować ofertę w sposób  

w nich określony. 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest świadczenie usług lekarskich wykonywanych przez   

lekarza w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej, dyżuru medycznego w oddziałach 

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. 

2. Oferent może złożyć swoją ofertę na część zamówienia lub ofertę na  całość 

(podstawowa ordynacja lekarska, dyżur medyczny w oddziale).  

3. Umowy zostaną podpisane wyłącznie z oferentami nie pozostającymi w dniu 

podpisania umowy w stosunku pracy z Udzielającym Zamówienie. 

III. Wymagania stawiane świadczeniodawcom /oferentom/ 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby wykonujące działalność leczniczą zgodnie  

z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r.,  

poz. 160 ze zm.). 

2. Wymagane kwalifikacje: 

Lekarz, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz  posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie 

odpowiedniej dla oddziału,  w którym będą udzielane świadczenia. 

3. Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy, 

Świadczeniodawca obowiązany jest stosować zasady i warunki wynikające  

z przepisów prawa z zakresu ochrony zdrowia oraz wewnętrznych przepisów  

i regulaminów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r.,  

poz. 160 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)  

3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2016 poz. 

922 z póź. zm.), 

4) ustawy z dnia 05 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U.  

z 2017r., poz. 125 z późn. zm.), 
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5) warunków realizacji świadczeń zdrowotnych określonych w odpowiednich 

zarządzeniach Prezesa NFZ oraz Rozporządzeniach Ministra Zdrowia 

obowiązujących w trakcie trwania umowy. 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie muszą dostarczyć świadczeniodawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Udzielającego zamówienia. 

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie Oferenta, stanowiące Załącznik Nr 1do niniejszych szczegółowych 

warunków konkursu. 

2) Formularz Ofertowy i Ofertę Cenową - wzór - zał. nr 2 i zał.nr 3 

3) Aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą (Księga Rejestrowa prowadzona przez Izby 

Lekarskie). 

4) Wydruk z CEIDG (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej), 

5) Kopię aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami poświadczoną za zgodność, 

z oryginałem i obejmującą zakres świadczeń wykonywanych przez oferenta  

lub oświadczenie o zobowiązaniu się do doręczenia niniejszej umowy najpóźniej 

do dnia podpisania umowy. 

6) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, poświadczone  

za zgodność z oryginałem – nie dotyczy lekarzy pozostających na dzień ogłoszenia 

konkursu w stosunku pracy z Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu. 

7) Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza medycyny 

pracy. 

8) Pełnomocnictwo, o ile oferta jest składana przez osobę upoważnioną przez 

Oferenta do występowania w jego imieniu. 

2. W przypadku braku wskazanych wyżej dokumentów lub oświadczeń i nie uzupełnienie 

ich we wskazanym terminie oferty będą odrzucone. 

V. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. 

2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskim na formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 i 3 wraz z wymaganymi załącznikami  

i dokumentami. 
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3. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone  

„za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego 

imieniu. 

4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu z datą ich 

dokonania. 

5. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej 

kopercie oznaczonej: „Konkurs Ofert numer 2/K/2018”.   

6. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie 

niezbędne, w tym zakresie pytania.  

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na część lub całość zamówienia. 

 

VI. Opis kryteriów, którymi komisja będzie się kierowała przy wyborze oferty 

1. Przy wyborze oferty Udzielający zamówienia będzie się kierował kryteriami:  

 jakość udzielanych świadczeń 

 kompleksowość udzielanych świadczeń 

 dostępność udzielanych świadczeń / deklarowana liczba dyżurów, godzin 

udzielania świadczeń w ordynacji podstawowej/ 

 ciągłość udzielanych świadczeń 

 cena udzielanych świadczeń 

 biorąc pod uwagę organizację pracy w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu 

z uwzględnieniem potrzeb Udzielającego zamówienia wynikających z umów z Narodowym 

Funduszem Zdrowia.  

2. W toku oceny ofert Udzielający zamówienia może żądać od Oferenta wyjaśnień  

i prowadzić negocjacje dotyczące treści złożonej oferty. 

3. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od Oferenta są jawne i nie podlegają 

zmianie w toku postępowania. 

 

VII . Termin oraz miejsce składania ofert, zmiana i modyfikacja oferty 

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum 

Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Piotra Skargi 10 , 05-600 

Grójec  do dnia  25.05.2018 r. do godz. 13.00. Osobiście lub za pośrednictwem operatora 

pocztowego. 

1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 
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2. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

3. Zmiany oferty muszą być złożone z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy 

składaniu oferty oraz zawierać dopisek „ZMIANA OFERTY konkurs ofert numer 

2/K/2018”. 

4. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY konkurs ofert numer 2/K/2018”.   

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził modyfikację. Po 

sprawdzeniu przez komisję konkursową poprawności procedury dokonania zmiany 

zostaną dołączone do oferty. 

5. W przypadku uchybienia terminowi zakreślonemu do składania ofert koperty  

z dopiskiem „ZMIANA OFERTY, konkurs ofert numer 2/K/2018”.nie zostaną otwarte 

oraz uwzględnione w postępowaniu konkursowym a następnie zwrócone Oferentowi. 

6. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania konkursowego składając w tym zakresie pisemne powiadomienie  

z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY, konkurs ofert numer 2/K/2018”.   

7. W przypadku uchybienia terminowi zakreślonemu do składania ofert koperty  

z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY, konkurs ofert numer 2/K/2018”.  nie zostaną 

otwarte oraz uwzględnione w postępowaniu konkursowym. 

8. Zmieniona lub wycofana oferta nie podlega zwrotowi oferentowi. 

 

VIII. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert. 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie 

się w siedzibie Udzielającego zamówienie w Grójcu przy ul. Piotra Skargi 10 w sali 

konferencyjnej  w dniu 25.05.2018 r. o godz. 14.00. 

2. Do chwili otwarcia ofert Udzielający zamówienie przechowuje oferty w stanie 

nienaruszonym w swojej siedzibie. 

3. Udzielający zamówienie dokona wyboru ofert, które odpowiadają wszystkim 

wymaganiom zawartym w „Szczegółowych warunkach konkursu” i zostały uznane za 

najkorzystniejsze. 

4. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Powiatowego 

Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

5. Zbiorcza informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej www.pcmg.pl w zakładce Konkursy na świadczenia zdrowotne oraz na 

tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piotra Skargi 10. 

http://www.pcmg.pl/
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IX. Termin związania ofertą. 

1. Oferent będzie związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni,  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

X. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących materiałów informacyjnych. 

1. Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienie o wyjaśnienia dotyczące 

wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania oferty osobiście 

lub na piśmie. 

2. Udzielający zamówienia zobowiązany jest do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień 

oferentowi, który wystąpił z zapytaniem lub wnioskiem o którym mowa w ust.1 o ile 

zapytanie takie lub wniosek wpłynęło wcześniej, niż w połowie czasu między 

ogłoszeniem konkursu, a terminem składania ofert tj. do 21.05.2018r. 

XI. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r. 

poz. 160 z późn. zm.) oraz art. 152, art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27.08.2004r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1938 z późn.zm.) Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do 

złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o 

rozstrzygnięciu postępowania. 

XII. Odwołanie konkursu 

Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, do przesunięcia 

terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania 

przyczyn dokonania wskazanych czynności. 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie Oferenta - zał. nr 1 

2. Formularz Ofertowy – zał. nr 2 

3. Formularz cenowym - zał. nr 3 

4. Wzory umów – zał. nr 4 (dyżur medyczny w oddziale), 4a (podstawowa ordynacja 

lekarska) 

 

 

 

 


