Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
O WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
DLA OSADZONYCH ODBYWAJĄCYCH KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI
W ZAKŁADZIE KARNYM W PŁOCKU
Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).
I. Organizatorem jest:
Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock
II. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla
odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Płocku, z zakresu:
1. Lekarza POZ / Internistę

-

2. Lekarza Dermatologa

-

3. Lekarza Okulistę

-

osadzonych

2 etaty w wymiarze 12 godzin tygodniowo; Oferenci
przedstawią proponowaną cenę za godzinę
udzielanego świadczenia zdrowotnego; świadczenie
usług będzie odbywać się według ustalonego
harmonogramu.
1 etat w wymiarze 1 dzień w miesiącu; Oferenci
przedstawią proponowaną cenę za wizytę 1 pacjenta
udzielanego świadczenia zdrowotnego; świadczenie
usług będzie odbywać się według ustalonego
harmonogramu.
1 etat w wymiarze 1 dzień tygodniowo; Oferenci
przedstawią proponowaną cenę za wizytę 1 pacjenta
udzielanego świadczenia zdrowotnego; świadczenie
usług będzie odbywać się według ustalonego
harmonogramu.

- w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
III. Opis szczegółowych warunków konkursów:
1. Świadczenia będące przedmiotem konkursu wykonywane będą na rzecz osób
odbywających karę pozbawienia wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Płocku.
2. Świadczenia (Lekarz POZ, Lekarz Internista, Lekarz Dermatolog) będą udzielanie w dniach
roboczych, w godzinach pracy Ambulatorium z Izbą Chorych na terenie Zakładu Karnego w
Płocku, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Świadczenia (Lekarz Okulista) będą udzielanie w ustalonym dniu i godzinach na terenie
Szpitala Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi.
4. Świadczenia będą udzielane osobiście przez oferenta - kwalifikowanego lekarza.
IV. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia
spełnienia warunków stawianych w konkursach.
Oferta powinna zawierać:
1) poprawnie wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
dokumentu,
2) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszego dokumentu,
3) oświadczenie oferenta o niekaralności, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego
dokumentu,
4) wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub właściwe zaświadczenie z rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich,

5)
6)
7)
8)

zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej,
zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
dokumenty świadczące o kwalifikacjach zawodowych, tj. prawo wykonywania zawodu,
dyplom ukończenia studiów, dyplomy specjalizacyjne,
9) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej,
10) kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w podpunktach 4-10 mogą być składane w formie kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.
V. Miejsce i termin składania ofert, komisja konkursowa
1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, w sekretariacie Zakładu Karnego w Płocku, do dnia 20.12.2016 r., (liczy się
data wpływu do sekretariatu ZK, z nie data stempla pocztowego).
2. Kopertę należy opisać następująco:
ZAKŁAD KARNY W PŁOCKU
uL. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock
OFERTA NA STANOWISKO LEKARZA
3. W przypadku braku powyższego opisu na kopercie zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za otwarcie koperty przed terminem otwarcia ofert.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,a koszty jej
przygotowania i dostarczenia ponosi składający.
5. Kryterium stosowanym przy wyborze ofert to najniższa cena brutto (cena ofertowa z
podatkiem VAT) oferty. Komisja wybierze spośród nich ofertę najkorzystniejszą, biorąc pod
uwagę kwalifikacje zawodowe wynikające z załączonych dokumentów.
6. Oferty zostaną otworzone w sali konferencyjnej Zakładu Karnego w Płocku w dniu
21.12.2016 roku, o godz. 10:00.
7. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
8. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 7 dni od momentu otwarcia
ofert.
9. Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu postępowania i jego wyniku.
VI. Warunki zawarcia umowy
1. Umowa na wykonywanie ww. świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta z oferentami wybranymi w postępowaniu konkursowym po przedłożeniu przez nich właściwych dokumentów
potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia.
2. Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta zrezygnuje z zawarcia umowy, Komisja dokonuje ponownego wyboru najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
VII. Pozostałe postanowienia
1. W celu przeprowadzenia postępowania zamawiający powołuje 3 osobową komisję , która
to przystępując do rozstrzygnięcia konkursu wybiera najkorzystniejszą z ofert. W przypadku
gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera
braki formalne komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie
pod rygorem odrzucenia oferty.
2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania oraz do
przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjacji lub unieważnienia
postępowania w sytuacji kiedy najkorzystniejsza oferta przekracza wartość jaką zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie świadczeń będących przedmiotem postępowania lub
zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie mógł przewidzieć.
4. W toku postępowania, jednakże przed jego rozstrzygnięciem, oferent może złożyć do
komisji umotywowaną skargę. Skargę komisja rozpatruje w ciągu 3-ch dni od daty jej

złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie zostaje zawieszone.
5. Oferent może złożyć do Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku umotywowany protest
dotyczący rozstrzygnięcia postępowania, w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia
o zakończeniu i jego wynikach. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed
zawarciem umowy. Protest zostanie przez Dyrektora rozpoznany i rozstrzygnięty najpóźniej
w ciągu 7 dni od daty złożenia.

