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Znak sprawy: 2/K/2023 
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU 
SPECJALISTYCZNYM W PILE   IM. STANISŁAWA STASZICA. 

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, z siedzibą w Pile przy  ul. Rydygiera 1, zwany dalej , 
Udzielającym Zamówienie zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym, prowadzonym na 
podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej  

 
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów 
lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych: 
- Oddziale Chirurgii, 
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej, 
- Oddziale Neonatologicznym, 
- Oddziale Neurochirurgii anestezjolog, 
- Oddziale Neurologii, 
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, 
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, 
- Oddziale Otolaryngologicznym, 
- Oddziale Urologicznym, 
- Oddziale Medycyny Paliatywnej, 
- Szpitalny Oddział Ratunkowy – lekarz systemowy ratownictwa medycznego, 
- Szpitalny Oddział Ratunkowy. 
1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych /zwana dalej Umową/ zawarta będzie na czas określony                       
w ogłoszeniu konkursu ofert od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.01.2025 r. z możliwością przedłużenia umowy 
aneksem. 
2. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub 
osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym 
zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, praktyki zawodowe w rozumieniu ustawy z dnia                                            
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwani dalej Oferentami. 
3. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone, jeżeli w konkursie udział weźmie, co najmniej jeden 
Oferent. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz 
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta wg. wzoru określonego przez Udzielającego 
Zamówienie.  
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 
5. Informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego: Piła, ul. Rydygiera 1,  67/ 2106215 lub 67/ 2106214.  
6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Kancelarii 
Szpitala - pokój D9 do dnia  26.01.2023 r. do godz. 1400. Decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Szpitala. 
Kopertę należy zaadresować:  
Szpital Specjalistyczny w Pile 
ul. Rydygiera 1 
64 – 920 Piła 
Oferta konkursowa: ..................................... 
Oddział:……………………………………………………… 
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wyżej wymienionym opisem ponosi Oferent. 
Oferty złożone po terminie, oferty niepodpisane przez uprawnione osoby oraz niespełniające innych istotnych 
warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert, zostaną odrzucone. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2023 r. o godz. 10.00 w pokoju  D55. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 
dnia 31.01.2023 r. 
Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu. 
W części jawnej konkursu komisja konkursowa Udzielającego Zamówienie w obecności oferentów: 
1) stwierdzi prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę otrzymanych ofert, 
2) otworzy koperty z ofertami, 
3) ogłosi oferentom, kto złożył ofertę. 
*8. Oferta musi zawierać następujące dokumenty lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem – 
dopuszcza się własnoręczne poświadczenie  za zgodność z oryginałem przez oferenta: 
1) Wypełniony formularz ofertowy /wg załączonych wzorów/  
2) Podstawę prawną działalności: 
     a) podmioty lecznicze:  
- aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
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- w przypadku gdy założycielem jest osoba prawna – aktualny wypis z właściwego rejestru, jeśli zakład został 
utworzony jako spółka cywilna – umowa spółki wraz z wpisami wspólników do ewidencji o działalności 
gospodarczej 
- zaświadczenie o numerze NIP, 
- zaświadczenie o numerze REGON 
    b) osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, działalności gospodarczej na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach: 
 - zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych 
praktyk lekarskich, grupowych praktyk lekarskich,  
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
- zaświadczenie o numerze NIP, 
- zaświadczenie o numerze REGON, 
- dyplom ukończenia studiów,- zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu,  
- kursy, certyfikaty 
- upoważnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS  ZLA, 
- zaświadczenia potwierdzające specjalizację w odpowiednim zakresie, dokument potwierdzający rozpoczęcie 
specjalizacji i dokumenty potwierdzające nabyte właściwe umiejętności, 
- lekarz w trakcie specjalizacji przed zawarciem umowy dostarcza zgodę kierownika specjalizacji o dopuszczeniu 
do samodzielnego pełnienia dyżuru oraz wniosek ordynatora/kierownika danego oddziału, który zobowiązuje 
się jednocześnie do niezwłocznej konsultacji na życzenie dyżurującego, 
c) lekarz systemowy – udokumentowanie posiadającego tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej 
albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej . 
3) Listę osób świadczących usługi zdrowotne z zaznaczeniem ich kwalifikacji  – dotyczy tylko ofert praktyk 
grupowych lub podmiotów leczniczych. 
4) Polisę od odpowiedzialności cywilnej lub zobowiązanie do zawarcia umowy obowiązkowego oc, w tym na 
czas wykonywania świadczeń w związku z wyjazdem poza siedzibę Zamawiającego oraz z tytułu przeniesienia 
chorób zakaźnych i zakażeń w tym zakażenie wirusem HIV i wirusem hepatropowym powodującym WZW.  
5) Polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ,,NW” lub zobowiązanie do jej zawarcia od 
momentu podpisania umowy. 
6) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych lub 
zobowiązanie do jego przedłożenia do dnia zawarcia umowy.  
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów,  złożenie dokumentu  w niewłaściwej formie tj. 
niepoświadczenie kopii za zgodność z oryginałem przez oferenta; wstawienie w formularzu ofertowym znaku X 
przy udzielaniu odpowiedzi na poszczególne punkty w więcej niż w jednej rubryce; spowoduje odrzucenie 
oferty. 
Komisja konkursowa Udzielającego Zamówienie ma prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia 
prawdziwości  i prawidłowości danych zawartych w ofertach oraz ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów 
potwierdzających dane i informacje zawarte w ofercie.  
W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów komisja konkursowa Udzielającego 
Zamówienie może zażądać od Oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
* Oferenci, którzy mają już zawartą umowę z Udzielającym Zamówienie i posiadają do niej pełen komplet 
dokumentów mogą złożyć ofertę zawierającą wypełniony formularz ofertowy z oświadczeniem,                        
że w posiadaniu Udzielającego Zamówienie  znajduje się komplet  dokumentów wymaganych przez  
Udzielającego Zamówienie i że w tych dokumentach nie zaszły istotne zmiany oraz kserokopię Polisy OC i NW 
lub zobowiązanie do jej zawarcia. 
W przypadku zmian powstałych podczas trwania Umowy należy dostarczyć dokumenty potwierdzające                
te zmiany.  
9. Udzielającym Zamówienie w treści oferty poprawi oczywiste błędy i pomyłki w/g następujących zasad: 

• w przypadku błędu, będącego wynikiem działania matematycznego, jako wartość zostaje przyjęta cena 
jednostkowa i na tej podstawie zostanie skorygowana wartość kosztorysowa,  

• jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną liczbą, a wyrażoną słownie, jako wartość właściwa 
zostanie przyjęta wartość podana słownie,  

• poprawione zostaną oczywiste błędy znaku dziesiętnego.  
O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na 
poprawienie oczywistej pomyłki, jego oferta zostanie odrzucona. 

Jeżeli poprawienie błędów zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna i wiążąca 
dla oferenta i zamawiającego będzie poprawiona cena. 
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10. Udzielający Zamówienie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu. W przypadku unieważnienia konkursu 
ofert, Udzielający Zamówienie zawiadomi wszystkich oferentów. Wybranemu oferentowi lub oferentom 
zamawiający określi miejsce i termin podpisania Umowy. 
11. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części  bez 
podania przyczyn, do przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny. W przypadku przedłużenia 
terminu składania ofert, zmianie odpowiednio ulegnie termin otwarcia ofert  i ogłoszenia wyników 
postępowania. 
12. Oferentom , których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez komisję konkursową 
Udzielającego Zamówienie, o której mowa w regulaminie przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica, zasad przeprowadzania 
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują protest i odwołanie  na zasadach określonych 
w regulaminie przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu 
Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica. 
13. Środek odwoławczy musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. 
Środek odwoławczy musi zawierać: 

• wskazanie zapisu ustawy lub/i rozporządzenia lub regulaminu konkursu, który zdaniem 
       oferenta został naruszony przez zamawiającego,  

• wskazanie naruszenia interesu prawnego Oferenta,  

• wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem ustawy lub/i rozporządzenia, a naruszeniem  
       interesu prawnego oferenta,  

• żądanie Oferenta,  

• uzasadnienie żądania.  
 
14.  Kryteria do wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert): 

 
Lekarz 

                      Kryteria do wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert): 
❖    Maksymalna ilość punktów – 100. 
❖ Ilość punktów poniżej 50 pkt. spowoduje odrzucenie oferty. 
❖     Odrzuceniu podlegać będą oferty przekraczające możliwości finansowe Udzielającego 

Zamówienie  oraz niespełniające wymogów określonych przez NFZ w zakresie wymogów 
kwalifikacyjnych. 

❖    Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Oferenta, z którym 
Udzielający Zamówienie w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie postępowania, rozwiązał  
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub rodzaju odpowiadającym 
przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po 
stronie Oferenta. 

❖ Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do żądania od Oferenta przedstawienia 
referencji z poprzednich miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 
1) Kwalifikacje – maksymalnie 30 punktów: 

• IIº specjalizacji -  30 pkt. 

• Iº specjalizacji -  15 pkt. 

• otwarta specjalizacja -  5 pkt. 

• bez specjalizacji -  0 pkt 
 
2) Dyspozycyjność  – maksymalnie 20 pkt. 
   dyżury - deklarowana ilość dyżurów w miesiącu: 
   - co najmniej 3 dyżury  -  10 pkt. 
   - za każdy kolejny dyżur 2 pkt. (nie więcej niż 20 pkt.) 
kontrakt całościowy  

ilość godzin w miesiącu pkt. 

200 lub więcej 20 

150 - 199 15 

100 -149 10 

Nie mniej niż 99 5 

 

3. Proponowana kwota: ……………………… ..  zł brutto za jedną godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych. 
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15. Uwagi: 
1) Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania 
przyczyn, do przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, a także wyboru oferty 
lub ofert, która spełniła warunki ogłaszającego konkurs w celu wykonania w całości zadania będącego 
przedmiotem konkursu. 
2) W przypadku zgłoszenia nadmiernej ilości ofert wymaganej dla zabezpieczenia prawidłowego 
funkcjonowania danej jednostki, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ofert z pośród tych, które 
otrzymały najwyższą ilość punktów. 
3) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia rokowań dotyczących kosztów na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych o których mowa w konkursie. 


