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1. UDZIELAJ ĄCY ZAMÓWIENIE (zwany dalej: „ZAMAWIAJ ĄCYM”)

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2

Tel.: (81) 7443061, fax: (81) 7441079, NIP: 9462160056, REGON: 431019046, 

KRS 0000004020

Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez przyjmującego zamówienie (zwanego dalej:

„Przyjmującym zamówienie” lub” Wykonawcą”) w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:

Udzielanie świadczeń  zdrowotnych w zakresie wykonywania  badań  endoskopowych przewodu

pokarmowego w pracowni endoskopii Szpitala Neuropsychiatrycznego od dnia 25 lipca 2015 roku

w wymiarze 19 godzin tygodniowo

−−−− kwalifikacje: prawo wykonywania zawodu lekarza, tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii

ogólnej, certyfikat uprawniający do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych

w zakresie endoskopii diagnostycznej, szkolenie z zakresu kolonoskopii

−−−− sposób  zapłaty  za  zrealizowane  świadczenia:  wynagrodzenie  uzależnione  od  ilości

zrealizowanych świadczeń  

−−−− miejsce wykonywania przedmiotu umowy: 20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2

−−−− koordynacja i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy: z-ca Dyrektora ds lecznictwa 

3. PODSTAWY PRAWNE: 

Podstawa prawna: 

−−−− Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013, poz. 217 ze zm.),

−−−− Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 581)

4.TERMIN REALIZACJI USŁUG

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony od dnia 25 lipca

2015 do dnia 1 czerwca 2019 roku. 
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5. WYKAZ WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW I ZAŁ ĄCZNIKÓW

1. Formularz ofertowy (załącznik numer 1)

2.  W przypadku Przyjmujących zamówienie podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego

Rejestru Sądowego - odpis z tego rejestru zawierający aktualne dane, lub aktualne zaświadczenie o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- (o ile podlegają wpisowi do CEIDG).

3.  Odpis  aktualnego  wpisu  do  rejestru  indywidualnych  praktyk  lekarskich,  indywidualnych

specjalistycznych  praktyk  lekarskich  i  grupowych  praktyk  lekarskich,  prowadzonego  przez

odpowiednią Okręgową Izbę Lekarską  lub wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność

leczniczą.

4.  Pełnomocnictwa  dla  osób  podpisujących  ofertę  upoważniające  je  do  podpisania  oferty  

w imieniu Przyjmujących zamówienie, o ile uprawnienie to nie wynika z przepisów prawa lub

innych dokumentów.

5. W przypadku Przyjmujących zamówienie prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej

umowę spółki cywilnej.

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób realizujących świadczenia:

- dyplom lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej

-certyfikat uprawniający do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii 

diagnostycznej,

- szkolenie z zakresu kolonoskopii

- prawo wykonywania zawodu lekarza, które nie uległo zawieszeniu oraz nie zostało ograniczone w

zakresie wykonywania określonych czynności medycznych

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, wówczas każda strona

kserokopii  powinna  być  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem przez  Przyjmującego

zamówienie.  W  przypadku,  gdy  przedstawiona  przez  Przyjmującego  zamówienie  kserokopia

dokumentu:

1)  jest nieczytelna zamawiający może żądać przedstawienia czytelnej kopii

2) budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii dokumentu.

6.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
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mowa w punkcie 5 materiałów informacyjnych.

3.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości

dekompletacji zawartości oferty.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w

imieniu Przyjmującego zamówienie lub pełnomocników umocowanych do występowania w jego

imieniu. 

5.Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być  dodatkowo parafowane przez tę samą osobę  lub

osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania  Przyjmującego zamówienie.

6.Oferta  cenowa winna być  sporządzona  na  druku  lub  jego  kserokopii  przygotowanym przez

Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych materiałów informacyjnych. 

7. Zamawiający zaleca przygotowanie oferty w oparciu wzory dokumentów stanowiące załączniki

do materiałów informacyjnych. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w

szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.

8.Koszt sporządzenia oferty ponosi Przyjmujący zamówienie.

9.Opakowania i oznakowanie ofert:

- oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności

jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

−−−− na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2

z dopiskiem:

„Oferta – Badania endoskopowe”

7.  OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  KONKURSIE  (WYMAGANIA  STA WIANE

OFERENTOM)

1. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1.1.1.1. są  uprawnieni do występowania w obrocie prawnym  zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, w szczególności są wpisani do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, 

indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich, 

prowadzonego przez odpowiednią Okręgową Izbę Lekarską  lub wpis do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
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2.2.2.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz pracowników 

zdolnych do wykonania zamówienia,

3.3.3.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.4.4.4. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności,

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę, 

doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przepisami prawa i 

wymogami w tym zakresie. Minimalne kwalifikacje osób realizujących świadczenia będące 

przedmiotem niniejszego konkursu:

- dyplom lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej

-certyfikat uprawniający do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii 

diagnostycznej,

- szkolenie z zakresu kolonoskopii

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest znać i przestrzegać obowiązujące ustawodawstwo w

zakresie ochrony zdrowia oraz poznać obowiązujące w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof.

M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie wewnętrzne instrukcje, regulaminy,  zarządzenia i in. a w

szczególności:

• ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze 

środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 581)

• ustawę z zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 05.12.1996r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, 

poz. 1634, ze

zm.)

• ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217 ze zm.) i 

przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie

• statut Szpitala Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

• przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż. obowiązujące w zakładzie 

Udzielającego zamówienia

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest również:

1) dbać o powierzone mienie przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia,

2 ) przestrzegać zasad etyki i deontologii lekarskiej,

3) przestrzegać ustalonych godzin wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustalonym 

zakresem obowiązków oraz harmonogramem pracy ustalonym i zatwierdzonym przez 

strony umowy,

Konkurs ofert – SZNSPZOZ.N-ZP-375-2/15 5



4) w czasie trwania umowy posiadać aktualne badania lekarskie, które winny być wykonane na 

własny koszt.

5) przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej przez 

Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

5.  Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych z zachowaniem najwyższej

staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz

zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

6. Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i

jakościowymi  opisanymi  dla  przedmiotu  zamówienia.  Przyjmujący  zamówienie  ponosi  pełną

odpowiedzialność za wykonywane usługi.

7. Przyjmujący zamówienie współpracuje w celu realizacji świadczeń z pracownikami etatowymi

Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie i innymi pracownikami wykonującymi świadczenia

zdrowotne dla Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie i

odpowiada w całości za wykonywane i realizowane świadczenia zdrowotne.

8.  Udzielający  zamówienia  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez

Przyjmującego zamówienie podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

9.  Przyjmujący  zamówienie  określi  telefony  kontaktowe  i  numer  faxu  oraz  inne  ustalenia

niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY

1.  Oferty  muszą  odpowiadać  wymogom  formalnym,  postawionym  w  niniejszych  materiałach

informacyjnych.

2. Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  możliwość  większego  wyboru  ilości  ofert

odpowiadających zabezpieczeniu wykonywania świadczeń zdrowotnych.

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

4.  Przyjmujący zamówienie zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. Zamawiający

poda nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
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9. TERMINY KONKURSU

9.1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2015 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Szpitala  w

przy ul. Abramowickiej 2, 20-442 Lublin. 

9.2. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2015 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego

w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).

9.3. Termin związania ofertą

Przyjmujący zamówienie pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez  30 dni  licząc od

upływu terminu do składania ofert. 

10. TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Przyjmującymi zamówienie są:

1. Magdalena Hałas (tel.: 81/ 728 64 18)

2. Agnieszka Piotrowska (tel.:  81/ 728 64 39)

3. Joanna Adamczyk (tel.:  81/ 728 63 80)

11. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Wykonawcom,  których  interes  prawny  doznał  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez

Zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w

art.  152  do  154  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o świadczeniach  opieki  zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 581).

 12. ZAWARCIE UMOWY

Wykonawca jest obowiązany zawrzeć umowę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik 2/Zadanie

1-4 do materiałów informacyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania

ofert.
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14. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik numer 1 - Formularz oferty

Załącznik numer 2    - Wzór umowy 

Lublin, dnia 2 lipca 2015 r. 

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ
(podpis nieczytelny)

Edward Lewczuk
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Załącznik nr 1

Nazwa wykonawcy:.................................................................................................................... 

Adres*..........................................................................................................................................

tel.*...............................................................................................................................................

REGON*......................................................................................................................................

NIP*.............................................................................................................................................

FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję..................................................................

Nr księgi rejestrowej …................................................................. potwierdzający  wpis do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą  

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin

w  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  konkursie  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  oferujemy

wykonywanie  badań  endoskopowych  przewodu  pokarmowego  w  pracowni  endoskopii  Szpitala

Neuropsychiatrycznego   

Przedmiot Szacunkowa
ilość

Cena jednostkowa
brutto 

Wartość brutto

Badanie endoskopowe 
przewodu pokarmowego 

200

(słownie wartość brutto ..........................................................................................................., w tym zw 
stawka podatku VAT)

Zobowiązuję/ zobowiązujemy się świadczyć usługi będące przedmiotem umowy  w wymiarze 19 godzin
tygodniowo co najmniej w ….......................... (podać dzień tygodnia od pon- pt) w godz............................. 

Umowa  zostanie  zawarta  na  okres od  dnia  25  lipca  2015  r.  do  
1 czerwca 2019 r.

Osobą  /  osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań

umowy jest / są:

………………………………………………tel. kontaktowy...............................................

faks:.....................................

Oświadczamy, że:

1. posiadam ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.:

Konkurs ofert – SZNSPZOZ.N-ZP-375-2/15 9



Nr polisy................................ w.........................................................................................

z minimalną sumą gwarancyjną wynoszącą.............................................................. zł w odniesieniu

do jednego zdarzenia / dla wszystkich zdarzeń*

i zobowiązuję się  kontynuować ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności przez cały

okres trwania umowy 

2. uważam/y się za związanym niniejszą ofertą przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania

ofert,

3. akceptuję w całości warunki określone w Materiałach informacyjnych, zapoznałam/em się z 

postanowieniami umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy

zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 2.

4.  posiadam  uprawnienia  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  niezbędną  wiedzę  i

doświadczenie,  dysponuję  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

udzielenia  świadczeń  zdrowotnych,  znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej

umożliwiającej  udzielenie świadczeń zdrowotnych

5. ofertę niniejszą składam na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

6. wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

…………………, dnia…………                                         …………….....................……….

                                                                                              (podpis Wykonawcy/ Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić
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