SPECYFIKACJA KONKURSU OFERT
do postępowania w trybie konkursu ofert
prowadzonego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie na podstawie art. 26
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.
711) w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy systemu

I. Przedmiot konkursu
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym –
w zakresie wynikającym z wykonywania zawodu lekarza, w obszarze olsztyńskim, wynikającym z
Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa warmińskomazurskiego.
2. udzielanie świadczeń zdrowotnych podczas zabezpieczenia medycznego imprez, festynów oraz
transportów medycznych, na obszarze kraju.
II. Termin realizacji przedmiotu konkursu
Umowy zawarte będą na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2022 roku.
III. Warunki udziału w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział lekarze systemu
a) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie prowadzący działalności konkurencyjnej wobec Udzielającej zamówienia;
c) o stanie zdrowia umożliwiającym udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach
ratownictwa medycznego;
d) posiadający następujące kwalifikacje:
• specjalizacja lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii,
medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie,
który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub
• specjalizacja lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii
ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub
pediatrii, lub
• w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób
wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne
oraz uzyskał tytuł specjalisty,
2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wraz z ofertą Oferenci
w celu potwierdzenia warunków udziału w konkursie:
Oferent ubiegający się o udzielanie usług zdrowotnych zobowiązany jest do złożenia
wypełnionego formularza oferty, stanowiącego załącznik do SKO (cena i liczba oferowanych
godzin musi być określona jednoznacznie), zawierającego oświadczenie o przyjęciu warunków
umowy, (projekty umowy w niniejszej SKO) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z przeprowadzeniem konkursu ofert.
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W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie następujące oświadczenia i
dokumenty:
a) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udzielanie świadczeń zdrowotnych w
zespołach ratownictwa medycznego,
b) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
c) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Udzielającej
zamówienia;
d) kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
•
dyplom studiów wyższych w zawodzie lekarza,
•
prawo wykonywania zawodu lekarza,
•
dyplom ukończonej specjalizacji i/lub karta szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie
danej specjalizacji

3. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy:
a) Oferent jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej 2 dni przed podpisaniem umowy kopii
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarza zespołu ratownictwa medycznego,
zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 866)
b) na co najmniej 2 dni przed podpisaniem umowy widnieje w Centralnej Ewidencji i Informacji O
Działalności Gospodarczej oraz na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem udzielania świadczeń
Oferent widnieje w Rejestrze Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji konkursu ofert na
świadczenia zdrowotne.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę należy złożyć na druku ,,Formularz ofertowy”. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych
zmian we wzorze druku ,,Formularz ofertowy” w Specyfikacji konkursu ofert.
4. Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna być napisana w języku polskim, na komputerze lub
ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisana czytelnie przez Oferenta.
5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane faxem lub e-mailem, niezależnie od daty
nadania, nie będą rozpatrywane.
6. Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez Oferenta.
7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
8.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w
zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem:
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Imię i Nazwisko Oferenta
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
LEKARZ SYSTEMU
Nie otwierać przed : 12.10.2021r. godz. 10:30
Liczba stron ……… (określić ile zapisanych stron znajduje się w kopercie)

9. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, winien być opatrzony adnotacją: „za
zgodność z oryginałem” i podpisany przez osobę składającą ofertę.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
11. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta
winna być dodatkowo oznaczona określeniem ,,Zmiana”. Komisja konkursowa rozpatruje tylko
ofertę opisaną określeniem „zmiana”.
12. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zrezygnować z uczestnictwa w konkursie.
Rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnego oświadczenia Oferenta. W tym przypadku
komisja konkursowa zwraca kopertę zawierającą ofertę.
13. Udzielający zamówienie może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, a Udzielający zamówienie nie może
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
14. Jeżeli po otwarciu oferty Komisja konkursowa stwierdzi braki formalne w ofercie, wzywa danego
Oferenta do uzupełnienia dokumentów w określonym terminie. Jeśli Oferent nie dostarczy
dokumentów, do uzupełnienia których został wezwany w wyznaczonym terminie, oferta zostanie
odrzucona.
V. Zasady wyboru ofert:
1. Zasady wyboru oferty:
a) Spełnianie warunków określonych w punkcie III ust.1.
b) Oferty spełniające w/w warunki zostaną ocenione według podanych niżej kryteriów.
c)
2. Kryteria oceny ofert:
Kryterium

1
2
3
4

I. JAKOŚĆ
A. WYKSZTAŁCENIE
specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej
w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej (po 2.
roku)
ukończona specjalizacja zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o
PRM (oprócz medycyny ratunkowej)
w trakcie specjalizacji (co najmniej 2 lata) zgodnej z art.
3 pkt 3 ustawy o PRM (oprócz medycyny ratunkowej)
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Punktacja

Uwagi

20

poszczególne
kryteria nie
sumują się,
decyduje
najwyżej
punktowane,
maks.20

15
10
5

B. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
udzielanie świadczeń zdrowotnych powyżej 10 lat
w zespole ratownictwa medycznego, w tym w lotniczym
ZRM lub w szpitalnym oddziale ratunkowym lub IP
udzielanie świadczeń zdrowotnych 5-10 lat w zespole
ratownictwa medycznego, w tym w lotniczym ZRM, lub
w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w IP
poniżej 5 lat w zespole ratownictwa medycznego lub
w szpitalnym oddziale ratunkowym
II. CENA
liczba punktów w kryterium cena = ( cena najniższa

5

6
7

10

5
0
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x 30) : cena proponowana

1-30
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III. DOSTĘPNOŚĆ
deklarowana liczba godzin powyżej 120/mies.
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deklarowana liczba godzin 73-120/mies.
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11

deklarowana liczba godzin 48-72/mies

5

12

deklarowana liczba godzin poniżej 48/mies

0

13

maks.10

maks.30

maks. 20

dyspozycyjność (miejsce zamieszkania na terenie
Olsztyna i powiatu olsztyńskiego)
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* Udzielający zamówienia kwotę maksymalną przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia wg
stawki za 1 godz. udzielania świadczenia ustalił na:
A: stawka godzinowa:
▪ Specjalista i specjalizujący się z medycyny ratunkowej: 90 zł/godz.
▪ Pozostali lekarze: 85 zł/godz.
Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust 1 pkt.1 i art. 3 ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014
roku o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178), tzn.: cena to wartość
wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za
towar lub usługę.
3. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z taką liczbą oferentów,
by łączna liczba godzin wynikająca z umów wynosiła 300 miesięcznie.
4. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie informuje Oferentów, że osoby wyłonione z
konkursu ofert do podpisania umowy zostaną zweryfikowane w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym (zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością
na tle seksualnym /Dz.U.2018, poz. 405, z późn.zm./).

VI. Przyczyny odrzucenia oferty:
Odrzuca się ofertę:
1)złożoną przez Oferenta po terminie;
2) zawierającą nieprawdziwe informacje;
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3) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń
opieki zdrowotnej;
4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną;
7) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa
oraz warunków określonych przez Przyjmującą Zamówienie,
8) złożoną przez Oferenta, z którym w okresie 3 lat poprzedzających ogłoszenie postępowania,
została rozwiązana przez Przyjmującą zamówienie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu
wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
VII. Możliwość składania odwołania:
1. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania od:
a) odrzucenia jego oferty,
b) wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu
postępowania na stronie internetowej BIP WSPR, osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub
operatora pocztowego,
3. Odwołanie przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego uważa się za złożone w terminie,
jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin do jego składania,
4. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu,

Załącznik nr 1. Formularz oferty.
Załącznik nr 2. Projekt umowy lekarza systemu.
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