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Samodzielny Publiczny Miejsko - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  

ul. Mickiewicza 4  

38-200 Jasło  
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Szczegółowe warunki konkursu na wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie usług chirurgii stomatologicznej 

 

 

 

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 

z 2011r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.).z dnia 15 kwietnia 2011r i 2 Ustawy z 27 sierpnia 

2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono w dniu: 12.12.2017r. 

Dyrektor Robert Snoch 
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I. Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny Miejsko - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 38-200 

Jasło , ul. Mickiewicza 4  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Wykonywanie usług medycznych w zakresie: 

 chirurgii stomatologicznej 

2. Zamawiający na wykonanie usług medycznych o którym mowa  

w punkcie 1 przeznaczy kwotę nie wyższą niż 110000 zł brutto 

rocznie. 

 III. Warunki udziału w Konkursie:  

W konkursie ofert mogą brać udział:  

1) niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,  

2) osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub 

indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach,  

3) osoby zrzeszone w grupowej praktyce lekarskiej prowadzącej działalność na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych,  

4) osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania 

świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie 

medycyny, które dysponują lokalem oraz aparatura i sprzętem medycznym, 

odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki 

zdrowotnej, oraz spełniają warunki określone w przepisach o działalności 

gospodarczej,  

5) pomieszczenia Gabinetu Chirurgii Stomatologicznej oraz sprzęt i materiały 

stomatologiczne udostępnione będą przez SP MG ZOZ w Jaśle, 

Przychodnia Rejonowa Nr 1, ul. Mickiewicza 4 w Jaśle. 

W/w podmioty składając ofertę zgadzają się w przypadku przyjęcia ich oferty, 

do wykonania zadań Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w zakresie udzielonego zamówienia i na zasadach 

określonych w umowie, a udzielający zamówienia do zapłacenia ze środków 

publicznych za wykonanie zamówienia. Przyjmujący zamówienie nie będzie 

mógł wykonywać udzielonego zamówienia przez osobę trzecią.  

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ubezpieczenia się od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód wyrządzonych przy udzielaniu 

świadczeń zakresu udzielanego zamówienia. 

 

 

IV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami:  

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie. Oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, 

telefaksu lub droga elektroniczna uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 
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treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 

potwierdzono pisemnie. 

Tel /fax: (0-13) 448 16 30 
 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  

Koordynator ds. stomatologii -lek. stom. Anna Rzońca tel. (0-13) 446 40 85 
 

V. Termin związania oferta:  

Oferenci są związani złożoną ofertę do czasu rozstrzygnięcia postępowania. 

Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  

 

VI. Opis sposobu przygotowywania oferty:  

Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę, 

 Oferta musi zawierać:  

1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, (załącznik nr 1) 

2) dane o oferencie wg.(załącznika nr 2) oraz potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kserokopii dokumentów:  

a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru 

zakładów opieki zdrowotnej,  

b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru  

i oznaczenie organu dokonującego wpisu,  

3) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych 

świadczeń zdrowotnych,  

4) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia (wartość za 1 punkt 

rozliczeniowy). 

 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi 

Oferent, niezależnie od wyniku postępowania.  

Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do 

pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

Oferta winna zostać podpisana przez osobę(y) umocowana do składania 

oświadczeń woli w imieniu oferenta ujawnione we właściwym rejestrze.  

W przypadku reprezentacji oferenta przez inne osoby - należy do oferty 

dołączyć pełnomocnictwo w oryginale.  

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta, na każdej zapisanej 

stronie. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie 

potwierdzonych kopii dokumentów,  

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie go  

w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.  

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwa i adresem 

Zamawiającego, nazwa i adresem Wykonawcy oraz opisana w następujący 
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sposób: "Oferta – USŁUGI Z ZAKRESU CHIRURGII 

STOMATOLOGICZNEJ " nie otwierać przed 20.12.2017r. godz. 1215." 

 

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 

20.12.2017r. do godz. 1200. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 

składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć  

w dniu 20.12.2017r. o godz. 1215, w siedzibie Zamawiającego.  

Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej.  

 

VIII. Pouczenie  o środkach ochrony prawnej:  

 

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem 

konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowana skargę, 

Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 

Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia.  

O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi komisja konkursowa w formie pisemnej 

niezwłocznie informuje pozostałych oferentów i udzielającego zamówienia. 

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest 

dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku. Wniesienie protestu jest 

dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Po wniesieniu protestu 

udzielający zamówienia, aż do jego rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy. 

Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 

dni od daty jego złożenia, o wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu udzielający 

zamówienia niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów. 

W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs 

ofert.  

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu 

ofert w całości lub w części oraz przedłużania terminu składania ofert  

i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny. 


