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  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

                       NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 

ul. Dąbrowskiego 10 38-100 Strzyżów Regon: 370482512 NIP: 8191014861 

2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)  zwanej dalej Ustawą oraz                

art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

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

2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), właściwe Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz w oparciu o 

wewnętrzne przepisy prawne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, zwanego dalej Udzielającym 

zamówienie. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z ramienia Udzielającego Zamówienie jest: 

 - Pani Beata Małek – Kierownik Działu Kadr i Płac tel. (17)2761 107 wew. 505 lub (17)2774 546 

 - Pani Małgorzata Złotek – Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Rozliczeń Świadczeń 

Zdrowotnych tel. (17)2761 107 wew. 555 lub (17) 2774 555 

 

II. Przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w następującym zakresie: 

 ŚWIADCZENIA LEKARSKIE REALIZOWANE W SZPITALU POWIATOWYM            

W STRZYŻOWIE W:   

1) Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii 

 

2. ŚWIADCZENIA LEKARSKIE REALIZOWANE W PRZYCHODNI POWIATOWEJ             

W  STRZYŻOWIE W ZAKRESIE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH JAK  NIŻEJ: 

1) Poradnia Diabetologiczna 

 

3. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE – KONSULTACJE LEKARSKIE Z ZAKRESU: 

     1) diabetologii 

     2) rehabilitacji medycznej 

 

4. WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Z ZAKRESU POZ – NOCNA                    

i ŚWIĄTECZNA (AMBULATORYJNA i WYJAZDOWA) OPIEKA ZDROWOTNA                       

- usługi ratowników medycznych – kierowców 

 

5. WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZESPOŁACH TRANSPORTOWYCH 

PRZY IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA POWIATOWEGO W STRZYŻOWIE (TRANSPORT 

MIĘDZYSZPITALNY) - usługi ratowników medycznych – kierowców 

 

 WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Z ZAKRESU POZ – NOCNA                   

i ŚWIĄTECZNA (AMBULATORYJNA i WYJAZDOWA) OPIEKA ZDROWOTNA - 



świadczenia pielęgniarek / pielęgniarzy 

 7. WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZESPOŁACH 

TRANSPORTOWYCH PRZY IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA POWIATOWEGO                          

W STRZYŻOWIE (TRANSPORT MIĘDZYSZPITALNY)   - świadczenia pielęgniarek 

/pielęgniarzy 

 

8. WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII                 

I REHABILITACJI RUCHOWEJ W OŚRODKU DZIENNEJ REHABILITACJI DZIECI           

Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO 

1) świadczenia udzielane przez lekarzy 

2) świadczenia udzielane przez fizjoterapeutów 

 

9. WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII                 

I REHABILITACJI RUCHOWEJ W OŚRODKU DZIENNEJ REHABILITACJI 

DOROSŁYCH 

     1) świadczenia udzielane przez lekarzy 

     2) świadczenia udzielane przez fizjoterapeutów 

 

 

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem zostaną zawarte na okres: 

01.01.2023r. do 31.12.2025r.  

 

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych na jeden lub więcej zakresów wymienionych w druku 

ofertowym. 

Świadczenia lekarskie realizowane w oddziałach Szpitala obejmują także, w razie potrzeby, 

konsultacje w innych oddziałach Szpitala Powiatowego, Izbie Przyjęć oraz Zakładzie Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczym. 

III. Kryteria oceny ofert 

Udzielający zamówienia dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, biorąc pod uwagę następujące 

kryteria: 

1. Cenę oferowanych świadczeń zaproponowaną przez oferenta lub stanowiącą wynik negocjacji 

Zamawiającego z Oferentem –  do 65 pkt 

2. Kompleksowość udzielanych świadczeń, wyrażająca się rozszerzonymi możliwościami realizacji 

świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych na podstawie posiadanej specjalizacji medycznej, 

certyfikatów itp. - 5 pkt 

3. Dostępność, wyrażająca się zadeklarowaną przez oferenta gotowością do udzielania świadczeń 

zdrowotnych – 5 pkt  

4. Jakość udzielanych świadczeń, w tym posiadane kwalifikacje, wynikające ze specjalizacji 

lekarskiej i posiadanych dodatkowych umiejętności potwierdzonych odpowiednim certyfikatem,            

a także wyniki kontroli realizacji świadczeń dokonanych przez uprawnione instytucje. - 5 pkt 

5. Kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami – 20 pkt 

Przy ocenie w/w kryteriów oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 
W przypadku, gdy wysokość złożonych ofert będzie przekraczała możliwości finansowe 

Udzielającego zamówienia dopuszcza się negocjacje cenowe  



     

IV. Warunki wymagane od świadczeniodawców 

1. Od oferenta składającego ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitala 

wymagane są kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  (Dz.U. 2017 poz. 2295 t.j.) w zakresie 

odpowiednim do specjalności medycznej oddziału.  

 

2. Od oferenta składającego ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych 

wymagane są kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.               

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ( Dz.U. 2016 poz. 

357 t.j. ). 

 

3. Od oferenta składającego ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:                                        

wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu transportu sanitarnego POZ oraz wykonywanie 

świadczeń medycznych  w zespołach transportowych przy Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego             

w Strzyżowie (transport międzyszpitalny) – usługi ratowników medycznych – kierowców,                    

wymagane jest wykształcenie wymagane dla ratownika medycznego oraz posiadanie zezwolenia na 

kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. 

 

4. Od oferenta składającego ofertę na świadczenia lekarskie realizowane w oddziale dziennym 

rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz świadczenia lekarskie w oddziale 

dziennym rehabilitacji ogólnoustrojowej, które obejmuje zamówienie na udzielenie świadczeń 

zdrowotnych przez lekarza w rodzaju rehabilitacja lecznicza osobom ubezpieczonym i innym 

osobom uprawnionym do świadczeń podmiotów leczniczych zgodnie z zasadami i na warunkach 

określonych w warunkach określonych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia                             

w sprawie świadczeń gwarantowanych w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz w warunkach zawierania 

i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, ustalone na dany okres rozliczeniowy w drodze 

zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art.146 ust.1 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych .  

 

5. Od oferenta składającego ofertę na konsultacje lekarskie wymagana jest specjalizacja co 

najmniej I stopnia w określonej specjalności medycznej. 

 

6. Od oferenta składającego ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej wymagane jest posiadanie kwalifikacji do wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty, wykształcenie wyższe oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty 

 

Oferenci będący pracownikami Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie zatrudnieni na 

stanowisku lekarza/ratownika medycznego/pielęgniarki/fizjoterapeuty przed podpisaniem 

umowy winni rozwiązać umowę o pracę. W przypadku nie rozwiązania umowy o pracę, umowa 

kontraktowa nie zostanie z taką osobą zawarta.  

 

V.  Tryb postępowania konkursowego 

Udzielający zamówienie w oparciu o przepisy Ustawy ustala następującą kolejność działań: 

1. Ogłoszenie postępowania konkursowego poprzez podanie go do wiadomości publicznej: 

zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZOZ oraz na stronie internetowej 

Udzielającego Zamówienia: 

http://www.zozstrzyzow.pl/ 

2. Powołanie komisji konkursowej 

a) W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający Zamówienie powołuje Komisję Konkursową  

http://www.zozstrzyzow.pl/


b) Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu, gdy oferentem jest: 

- jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 

- osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

- osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 

- osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią                 

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności 

służbowej. 

c) Wyłączenie z prac Komisji dotyczy również członka Komisji, gdy jest on jednocześnie oferentem  

w zakresie, w jakim postępowanie konkursowe dotyczy jego samego. 

d) Udzielający Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. b oraz ust. c, dokonuje wyłączenia 

członka komisji konkursowej. 

3. Otwarcie i porównanie ofert. 

Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od oferentów są jawne i nie podlegają zmianie w toku 

postępowania. 

Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej opiera się na kryteriach wymienionych w pkt III. Szczegółowych warunków konkursu 

ofert. 

4. Odrzucenie oferty. 

1. Komisja odrzuca ofertę: 

a) złożoną przez oferenta po terminie; 

b) zawierającą nieprawdziwe informacje; 

c) jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

d) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

f) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną; 

g) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa    

oraz warunków określonych przez Udzielającego Zamówienia 

2. Komisja może odrzucić bez uzasadnienia ofertę złożoną przez oferenta, z którym została 

rozwiązana przez Udzielającego Zamówienie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej              

w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

świadczeniodawcy. 

3. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można 

odrzucić w części dotkniętej brakiem. 

5. Uzupełnienie oferty 

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. 

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez udzielającego zamówienie i oferentów 

biorących udział w postępowaniu wymagają formy pisemnej. 

Za zachowanie formy pisemnej uważa się także zapis treści oświadczeń w protokole. 

6. Negocjacje 

Dopuszcza się możliwość negocjacji  cenowych, do których zaprasza się wszystkich oferentów, 

uczestniczących w określonej części konkursu, których oferty nie zostały odrzucone. 

Oferentowi przysługuje prawo obniżenia w trakcie negocjacji proponowanej ceny za jednostkę 

rozliczeniową. 

W powyższym przypadku Komisja Konkursowa dokonuje ponownej oceny wszystkich nie 

odrzuconych ofert 

7. Unieważnienie postępowania. 

Udzielający Zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: 



- nie wpłynęła żadna oferta; 

- wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu (z zastrzeżeniem: jeżeli w toku konkursu ofert  

wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, Komisja może przyjąć tę ofertę, gdy                  

z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie 

wpłynie więcej ofert), 

- odrzucono wszystkie oferty; 

- kwota najkorzystniejszej oferty, przy uwzględnieniu ewentualnych negocjacji cenowych, przewyższa 

kwotę, którą Udzielający Zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej           

w danym zakresie; 

- nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie 

umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

8. Środki odwoławcze. 

1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego 

zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w punktach 9            

i 10. 

2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 

  - wybór trybu postępowania; 

- niedokonanie wyboru oferenta;  

     - unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki  

 zdrowotnej. 

9. Protesty 

1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do 

czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 

dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście 

bezzasadny. 

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej 

odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia. 

6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 

10. Odwołania 

1. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora podmiotu leczniczego 

Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, 

odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega 

rozpatrzeniu. 

2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania 

wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 

11. Rozstrzygnięcie postępowania. 

1. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu            

o konkursie ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu 

rozstrzygnięcia. 

2. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

− oznaczenie miejsca i czasu konkursu, 

− imiona i nazwiska członków komisji konkursowej 

− liczbę zgłoszonych ofert, 

− wskazanie ofert odpowiadających warunkom postępowania, 



− wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom postępowania lub zgłoszonych po terminie - 

wraz z uzasadnieniem, 

− wyjaśnienia i oświadczenia oferentów, 

− wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielającego Zamówienia ofert, 

− ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej, 

− wzmiankę o odczytaniu protokołu, 

− podpisy członków komisji. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta 

-  odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach uczestnictwa  w konkursie ofert 

-  została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych warunków. 

5. Umowa zostanie zawarta tylko i wyłącznie z taką liczbą osób wykonujących zawód medyczny            

w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, która zapewni niezbędne i właściwe 

zabezpieczenie usług zdrowotnych świadczonych przez Udzielającego Zamówienia z uwzględnieniem 

lekarzy zatrudnionych w ramach umowy o pracę. 

6. Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość negocjacji i zmian treści w załączonych projektach 

umów. 

7. Przystępując do realizacji umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przedstawienia 

dowodu ubezpieczenia OC wymaganego przy tego typu usługach. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty 

1. Kompletna oferta powinna zawierać wypełniony FORMULARZ OFERTY oraz DOKUMENTY:  

1/ wypis z rejestru podmiotów leczniczych prowadzony przez Wojewodę lub pkt. 2/ 

2/ wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzony przez ORL lub pkt 1/ 

3/ aktualny wydruk z CEIDG lub KRS 

4/ dyplom lekarza/ratownika medycznego/pielęgniarki/fizjoterapety 

5/ prawo wykonywania zawodu 

6/ dyplomy specjalizacji lub kopię 1 i 2 strony specjalizacji, jeżeli oferent jest w trakcie specjalizacji, 

lub opinię lekarza prowadzącego specjalizację o nabyciu niezbędnych umiejętności fachowych. 

W przypadku oferentów, którzy składają ofertę a dokumenty wymienione w pkt. od 4-6 znajduja się             

w posiadaniu Udzielającego Zamówienie zobowiazni są do złożenia oświadczenia o następującej 

treści: 

"Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 § 1 kodeksu karnego przewidującego 

karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za przestępstwo oszustwa oświadczam, że aktualne 

dokumenty wymienione w załączniku do oferty znajdują się w posiadaniu ZOZ Strzyżów.                         

O wszelkich zmianach zaistniałych w w/w dokumentach stanowiących załacznik do oferty 

zobowiązuje się niezwłocznie powadomić ZOZ Strzyżów. 

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

         data i podpis” 

 

2. Każda strona oferty winna zostać zaparafowana przez oferenta, a kserokopie przedkładanych 

dokumentów potwierdzone przez oferenta „za zgodność z oryginałem” 

3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo żądania zaświadczeń lub innych dokumentów       

potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń. 

  



VII. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem  

         „Konkurs ofert - .......................” - (wymienić rodzaj świadczenia) 

         w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Sekretariacie ZOZ w Strzyżowie,  

          ul. Dąbrowskiego 10 do dnia 30.11.2022r.  

2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie 

          – jeżeli wpłynie do adresata do godz. 10:00 w dniu, o którym mowa w pkt 1. 

3. Otwarcie kopert z ofertami z udziałem oferentów nastąpi w dniu 30.11.2022r. o godz.10:20                   

w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna przy sekretariacie ZOZ Strzyżów 

UWAGA! 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzu udostępnionym przez Udzielającego 

Zamówienie lub druku sporządzonym na jego podstawie. 

 

W załączeniu: 

1. Formularz oferty 

2. Projekty umów 

 

Warunki zostały zatwierdzone:       

Strzyżów, dnia 27.10.2022r.     .......................................................... 

                     podpis i pieczęć zatwierdzającego 


