Zakład Karny w Płocku
ul. Sienkiewicza 22
09-402 Płock

Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wykonywanie działalności leczniczej dla osadzonych w Zakładzie Karnym
w Płocku.

Podpisał
Dyrektor Zakładu Karnego
w Płocku
ppłk Konrad Guzanek

Płock, dnia 12.11.2019 r.

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym
w Płocku w wymiarze ustalonym przez obie zainteresowane strony.
II. Okres obowiązywania zamówienia
Zamówienie obowiązuje w okresie:
od 19.11.2019 r. do 31.12.2019 r.
III. Warunki przystąpienia do konkursu
Lekarz wykonujący działalność leczniczą powinien spełniać warunki określone w art. 18
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Z 2015 r. poz. 618 z
późn. zm.), z wyłączeniem pkt 3 ustępu 1 ww. art.
IV. Istotne warunki przystąpienia
Zamawiający nieodpłatnie zabezpieczy:
– pomieszczenie, środki łączności oraz artykuły biurowe,
– sprzęt, aparaturę i materiały medyczne będące w jego posiadaniu
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1.Oferent sporządza ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji.
2. Ofertę można złożyć na drukach załączonych do niniejszej specyfikacji ( zał. nr 1).
3. Do oferty należy załączyć kserokopie następujących dokumentów:
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( dyplom , prawo wykonywania
zawodu, zaświadczenie o posiadanej specjalizacji).
4. Do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku
lekarza w Zakładzie Karnym w Płocku
- polisę ubezpieczeniową OC
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert ( zał. nr 2).
Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy sporządzić w języku polskim z
wyłączeniem pojęć medycznych.
Oferty oraz wszystkie dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej
następującymi danymi:
ZAKŁAD KARNY W PŁOCKU
UL. SIENKIEWICZA 22, 09-402 PŁOCK
konkurs ofert w zakresie … ( podać rodzaj świadczenia zdrowotnego)
Koperta z dokumentacją ofertową może być dostarczona Zamawiającemu: drogą
pocztową listem poleconym przez doręczyciela, przez Oferenta zachowując pisemną
formę potwierdzenia odbioru. Dostawa dokumentacji następuje na koszt i ryzyko
Oferenta .

VI. Składanie ofert
Oferty oznaczone jak wyżej należy złożyć do dnia 15.11.2019 roku do godziny 14.00
w siedzibie Zakładu Karnego w Płocku – sekretariat ( pok. nr 17)
VII.
Otwarcie ofert
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu
15.11.2019 r. o godz. 15.00.
VIII.

Wybór oferenta i ogłoszenie wyniku konkursu.

1. komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o złożoną
dokumentację oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym , biorąc pod uwagę
kwalifikacje składającego ofertę oraz cenę brutto za 1 godz. udzielania świadczeń
2. zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiadać będzie
warunkom zamówienia, a także zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Komisja może nie przyjąć ofert, których cena przewyższa kwotę przeznaczoną na
finansowanie zamówienia.
4. Zamawiający powiadomi o wynikach konkursu świadczeniodawcę, który został wybrany.
IX. Istotne warunki umowy
Ubezpieczenie OC
1. przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone pacjentom w związku z
udzieleniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących
przedmiotem konkursu ofert obejmujące przypadki przeniesienia chorób zakaźnych,
w tym zakażenia wirusem HIVi WZW na czas trwania umowy.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia i
jego zakresu oraz sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
X. Prawo oferentów.
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia opieki
zdrowotnej do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji
umotywowany protest zgodnie z art. 153. Ustawy z dnia 27 sierpnia 200 4roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, póżń zm.)
XI Prawo udzielającego zamówienia.
Zakład Karny w Płocku zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, unieważnienia albo
przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

