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I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: 
 
Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego              
w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica. 
 
 
II. TRYB POSTĘPOWANIA: 
 

Podstawa prawna: art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) . 
 
III. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA 
 
1. Przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej jest udzielanie świadczeń w następującym zakresie: 
 

Cz. 1 – Udzielanie lekarskich świadczeń szpitalnej opieki zdrowotnej (całościowe 
lub częściowe zabezpieczenie usług medycznych): 

1) w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Nr 1, 
2) w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Nr 2, 
3) w Oddziale Terapii Uzależnionych od Alkoholu, 
4) w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. 

 
Cz. 2 – Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w postaci lekarskich dyżurów 
medycznych : 

1) w oddziałach szpitalnych,  
2) w Izbie Przyjęć. 

 
Cz. 3 – Udzielanie lekarskich świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej               
w Poradni: 

1) Zdrowia Psychicznego, 
2) Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.  

2. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń zostały określone w projekcie umowy, który 
stanowi załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert. 
 
IV.  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. W zakresie Części 1,  oferta całościowa: 

Oferent winien być w gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez 5 dni w 
tygodniu, w wymiarze 7 godz. 35 minut dziennie, z przerwą 30 dni w roku (za zgodą 
udzielającego zamówienia termin ten może być wydłużony). 
 
2. W zakresie Części 1,  oferta częściowa: 

Oferent winien podać w ofercie dni oraz godziny, w jakich zamierza udzielać świadczeń 
opieki zdrowotnej. 
 
 3. W zakresie Części 2: 
Oferent winien podać liczbę dyżurów, które zamierza pełnić tj.  

a) ilość dyżurów pełnionych w dni powszednie, od godz. 15.00 do godz. 7.25 dnia 
następnego;  

b) ilość dyżurów pełnionych w dni świąteczne, niedziele lub dni wolne od pracy od godz. 
7.25 do godz. 7.25 dnia następnego. 
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4. W zakresie Części 3: 

Oferent winien podać w ofercie dni oraz godziny, w jakich zamierza udzielać lekarskich 
świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  
 
V. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW 
 
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz inne podmioty wykonujące działalność 

leczniczą i podmioty wykonujące działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej 
spełniające wymagania zawarte w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 

2. Od oferenta składającego ofertę na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej 
wymagane są kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień (Dz. U. z 2013r. poz.1386 z późn. zm.) w zakresie odpowiednim do 
specjalności medycznej danej komórki organizacyjnej Szpitala. 

3. Oferenci winni posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania poszczególnych 
świadczeń, tj.: 
1) dla usług medycznych opisanych w cz. 1 pkt 1-3 – lekarz specjalista w dziedzinie 

psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub 
lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii; 

2) dla usług medycznych opisanych w cz. 1  pkt 4  – lekarz specjalista w dziedzinie 
psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub 
lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarz specjalista                   
w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub 
lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub lekarz specjalista w dziedzinie 
anestezjologii i reanimacji lub lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii                   
i intensywnej terapii który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub 
lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii; 

3) dla usług opisanych w cz. 2 pkt 1 - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub 
lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarz specjalista chorób 
wewnętrznych; 

4) dla usług opisanych w cz. 2 pkt 2 - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub 
lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w 
trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii; 

5) dla usług opisanych w cz. 3 pkt 1 – lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub 
lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz             
w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii; 

6) dla usług opisanych w cz. 3 pkt. 2 – lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci       
i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub 
lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży 
lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży; 

4. Miejscem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej są: 
1) oddziały i Izba Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 

Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 
Żurawica; 

2)  Przychodnia Specjalistyczna w Przemyślu przy Wybrzeżu Marsz. Ferdynanda Focha 
nr 31. 

 
 

VI. CZAS TRWANIA UMOWY 

 
Od 01 marca 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. 
 
VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
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1. Oferent powinien zapoznać się dokładnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert 
wraz  z załącznikami, formularzem oferty oraz projektem umowy. 

2. Przystępując do konkursu, oferent akceptuje wszystkie wymogi określone                         
w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 

3. Udzielający zamówienia  zastrzega prawo do: 
1) odwołania konkursu na każdym jego etapie do dnia podpisania umowy; 
2) przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu; 
3) prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli ważne oferty  w przypadku, gdy 

oferowane przez nich ceny przewyższałyby wartość środków przeznaczonych przez 
udzielającego zamówienia na realizację świadczeń będących przedmiotem konkursu.   

4. Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w          
postępowaniu konkursowym. 

 
VIII. PRZYGOTOWANIE OFERTY: 

 
1. Oferent ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić ofertę zgodnie             

z wymogami określonymi w Szczegółowych warunkach konkursu. 
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 

do Szczegółowych warunków konkursu ofert oraz powinna zawierać: 
1)  oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, szczegółowymi 

warunkami konkursu i projektem umowy, oraz oświadczenie że oferent nie zgłasza 
żadnych zastrzeżeń do wzoru formularza oferty i wzoru umowy; 

2) oświadczenie oferenta o związaniu ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu                     
i w Szczegółowych warunkach konkursu ofert; 

3) oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy na warunkach i na 
okres wskazany w ogłoszeniu konkursu ofert, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez udzielającego zamówienia; 

4) oświadczenie oferenta, że wszystkie informacje zawarte w ofercie są kompletne, 
prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

3. Ofertę należy napisać w języku polskim, czytelnie, w sposób trwały. 
4. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Wymaga się, aby wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Oferenta. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane  i datowane 
przez osobę podpisującą ofertę. 

 
IX. WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. Do formularza ofertowego należy dołączyć dokumenty w następującej kolejności: 
1) kopia wpisu do właściwego rejestru; 
2) kopia dyplomu; 
3) kopia prawa wykonywania zawodu; 
4) zaświadczenie o specjalizacji lub zaświadczenie o rozpoczęciu specjalizacji; 
5) potwierdzenie wpisu do właściwej ewidencji działalności gospodarczej;  
6) kopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody 

wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych*/pisemne 
zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty 
podpisania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pod rygorem odstąpienia 
przez udzielającego zamówienia od umowy*;  

7) inne, które oferent uważa za ważne. 
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2. Udzielający zamówienia może żądać przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych 
w ofercie w formie kopii lub przedłożenia uwierzytelnionego odpisu. 

3. W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych dokumentów oferent zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia w terminie zakreślonym przez udzielającego zamówienia 
pod rygorem odrzucenia oferty.   

 
 
X. ZŁOŻENIE OFERTY: 
 

1. Ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej i zaadresowanej kopercie z dopiskiem:  
             „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ” 
 należy złożyć w Sekretariacie Szpitala, pod rygorem nieważności do dnia 12 lutego 
2016r. do godz. 10ºº. 

2. Udzielający zamówienia gwarantuje oferentom, że złożone przez nich oferty do czasu ich 
otwarcia będą przechowywane w sposób zapewniający ich nienaruszalność. 

3. Składający ofertę pozostaje związany jej treścią przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

4. Oferent może wprowadzić modyfikację, zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod 
warunkiem, że udzielający zamówienia otrzyma pisemne powiadomienie o ich 
wprowadzeniu lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień 
związanych z postępowaniem jest Z-ca Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru oraz 
Statystyki Medycznej – mgr inż. Rafał Kopacz tel. (16) 672 - 37- 42, wew. 360. 

6. W przypadku wniesienia pisemnego zapytania dotyczącego postępowania 
konkursowego, udzielający zamówienia prześle treść wyjaśnienia wszystkim oferentom 
bez ujawniania źródła zapytania. 

7. W celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w złożonych ofertach otrzymanych od 
udzielającego zamówienia wyjaśnień, zmian i uzupełnień, udzielający zamówienia może  
- na wniosek oferentów lun z własnej inicjatywy - przedłużyć termin składania ofert. 

 
 
XI. OTWARCIE OFERT: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2016 roku. o godz. 12ºº w siedzibie 

udzielającego zamówienia w Dziale Zamówień Publicznych. 
2. W otwarciu ofert mogą wziąć udział oferenci. 
 
 
XII . KRYTERIA OCENY OFERT. 

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja konkursowa.  
2. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: 

1)  I etap:  ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 
oferty nie spełniające wymagań określonych w szczegółowych warunkach konkursu 
zostaną odrzucone. 

       2)  II etap: ocena merytoryczna ofert nie podlegających odrzuceniu według kryterium: 
a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń oraz 

posiadane  kwalifikacje,   
b)  ceny i ilości oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej. 

 
 
XII. WYBÓR OFERTY: 
 
1. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. 
2. W części jawnej konkursu ofert Komisja w obecności oferentów: 

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert; 
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2) ogłasza liczbę złożonych ofert; 
3) otwiera koperty lub paczki z ofertami i odczytuje ceny oferty; 
4) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia. 

3.  W części niejawnej konkursu ofert Komisja: 
1)   bada oferty pod kątem zgodności z warunkami konkursu; 
2)   dokonuje wyboru oferty lub większej liczby ofert, które zapewniającej ciągłość, 

kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń i odpowiednie 
kwalifikacje, a także odpowiednią cenę i ilość zaoferowanych świadczeń opieki 
zdrowotnej; 

3)   nie dokonuje wyboru żadnej oferty, jeżeli oferty nie zapewniają oczekiwanej jakości 
świadczeń zdrowotnych lub ich cena przewyższa  możliwości finansowe udzielającego 
zamówienia. 

4.  W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub, gdy 
oferta zawiera inne braki formalne, Komisja konkursowa wzywa oferenta do usunięcia 
tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

5.  W toku postępowania, Komisja konkursowa może żądać od oferenta złożenia wyjaśnień 
dotyczących treści oferty  

6.   Komisja odrzuci ofertę:  
1) złożoną przez oferenta po upływie wyznaczonego terminu do składania ofert; 
2) jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub 

ceny świadczeń opieki zdrowotnej; 
3) jeżeli oferent nie uzupełnił braków formalnych w terminie wyznaczonym przez 

udzielającego zamówienia; 
4) zawierającą informacje nieprawdziwe; 
5) która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
6) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną.  

7.  Konkurs ofert będzie ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta na poszczególną część 
usług. 

8.   Dyrektor Szpitala może odwołać konkurs lub jego część bez podania przyczyny. 

9. W części niejawnej konkursu ofert, w przypadku, gdy cena oferty przewyższałaby 
wysokość środków finansowych przeznaczonych przez udzielającego zamówienia na 
realizację świadczeń, Dyrekcja Szpitala może przeprowadzić negocjacje                                 
z oferentami celem obniżenia oferowanej ceny za usługi medyczne. 

10.W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną wybrane oferty 
najkorzystniejsze dla udzielającego zamówienia. 
9. O ewentualnym terminie negocjacji oraz o wynikach konkursu wszyscy oferenci 

zostaną niezwłocznie powiadomieni na  piśmie. 
  
XIII. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU: 

Udzielający zamówienia unieważni postępowanie konkursowe lub jego część, gdy: 

1) nie wpłynęła żadna oferta; 

2)  odrzucono wszystkie oferty; 

3)  kwota najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do danej części zamówienia 

przewyższa kwotę, którą udzielający zamówienia przeznaczył na sfinansowanie tej 

części zamawianych świadczeń opieki zdrowotnej; 

4) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

zawarcie umowy nie leży w interesie udzielającego zamówienia, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć. 
 

 
XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE I SKARGA: 
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1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej lekarskich do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do 
Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej 
czynności. 

2. Protest powinien zawierać: 
1) wskazanie warunków konkursu, które zdaniem skarżącego zostały naruszone przez 

Udzielającego zamówienia; 
2) wskazanie naruszonego interesu prawnego skarżącego; 
3) żądanie skarżącego; 
4) uzasadnienie. 

3. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie w sprawie zawarcia umowy  o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że 
jest on oczywiście bezzasadny. 

4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela 
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga 
uzasadnienia. 

5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
6. Udzielający zamówienia niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej Szpitala informację o wniesieniu protestu i o jego rozstrzygnięciu. 
7. W przypadku uwzględnienia protestu komisja konkursowa powtarza zaskarżoną 

czynność. 
8. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez  

udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługuje odwołanie. 

9. Środki odwoławcze nie przysługują na: 
1) wybór trybu postępowania; 
2) niedokonanie wyboru oferty skarżącego się oferenta; 
3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej 

10. Oferent, biorący udział w postępowaniu, może wnieść do Dyrektora Szpitala,                      
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie 
dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega 
rozpatrzeniu. 

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

 
ZAŁĄCZNIKI: 

 
1) formularz oferty;  
2) projekt umowy; 
 
 
   ......................................... 
            Udzielający zamówienia 

 
Żurawica, dnia 01 lutego 2016 roku 
 

                                                               

 
 

 


