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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 

I. Udzielający Zamówienia: 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel. 81 5323935, fax: 81 5329486,  KRS 0000005919, NIP 712-

24-29-274, REGON 431029234. 

 

II. Tryb: 

 

Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711 t.j.). Konkurs ogłasza Dyrektor Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie SPZOZ. 

 

III.  Oferenci i przedmiot konkursu: 

 

A. Zamówienie może być udzielone podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą (o którym mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej) lub osobie legitymującej się 

nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub 

określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej.   

  

  Zamówienie może być wykonywane przez osobę fizyczną spełniającą łącznie poniższe warunki: 

• posiadającą specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii (udokumentowane dyplomem 

uzyskania specjalizacji), 

• posiadającą podstawowy certyfikat USG PTGiP. 

 

B. Przedmiotem konkursu jest udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń 

zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii  w Pionie Ginekologiczno-Położniczym  Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale 

Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni 

Ginekologiczno-Położniczej). 

 

Przedmiot konkursu obejmuje: 

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-
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Położniczym  (w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie zwanym dalej „SPSK Nr 

1”), całodobowo w oparciu o harmonogram zgodny z harmonogramem wykazanym w odpowiednich 

umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych z LOW NFZ na rzecz pacjentów (SPSK Nr 1). W/w usługi, 

obejmują także „opiekę rezydencką” – szkolenie specjalizacyjne lekarzy w ramach rezydentury, 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 

1 w Lublinie na czas określony w programie specjalizacji. 

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 

85 11.00.00-0 – usługi szpitalne 

85 12 10 00-3 – usługi medyczne 

85 12.12.00-5 – specjalistyczne usługi medyczne 

 

Oferenci przedstawią proponowaną należność: 

 za godzinę  udzielania świadczeń zdrowotnych w SPSK Nr1. 

 

 

IV.  Informacje dodatkowe: 

 

1. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r. 

2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 

3. Ogłaszający konkurs zapewni odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt 

medyczny oraz środki transportu i łączności, leki oraz materiały medyczne i opatrunkowe  niezbędne 

dla realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w sprawie Konkursu jest : mgr Joanna Janczarek tel. 81 

5345032. 

5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 

Oferta powinna zawierać: 

1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,  projektem umowy oraz Szczegółowymi 

Warunkami Konkursu Ofert i nie wnoszeniu do nich zastrzeżeń, 

2) dane o oferencie -  nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą  oraz numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

3) środki łączności z oferentem w tym wymagany telefon. 

4) aktualny wydruk księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( co najmniej wydruk 

pierwszej strony). 

5)  aktualny wydruk z CEIDG  lub Krajowego Rejestru Sądowego oferenta,  

6) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych  oraz imion i nazwisk osób mających udzielać  świadczeń 

zdrowotnych stanowiących przedmiot konkursu,  

7) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób udzielających świadczeń zdrowotnych 

stanowiących przedmiot konkursu, w tym prawa wykonywania zawodu, dyplomu, oraz dokumentów 
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potwierdzających uzyskanie specjalizacji, podstawowego certyfikatu USG PTGiP.   

8)  oświadczenie dotyczące wymaganego doświadczenia osób mających udzielać świadczeń zdrowotnych 

stanowiących przedmiot Konkursu. 

9) propozycja należności  za godzinę  udzielania świadczeń zdrowotnych w Pionie Ginekologiczno-

Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale 

Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć 

Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej).  

10) zobowiązanie się oferenta do wykonywania usług z należytą starannością i wymogami aktualnej wiedzy 

medycznej i stosowania się do kodeksu etyki lekarskiej, 

11) zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia  

o zakończeniu konkursu i jego wyniku, 

12)  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.  

 

Uwaga: Przyjmujący zamówienie dokona obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 

szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz Udzielającego zamówienia albo 

niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczenia zdrowotnego na kwotę nie niższą niż wynikająca 

z odrębnych przepisów. 

 

Przyjmujący Zamówienie przedkłada wraz z ofertą lub nie później niż w dniu podpisania umowy: 

a) polisę ubezpieczenia OC, 

b) orzeczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, 

c) aktualne zaświadczenie o szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy przez Udzielającego Zamówienia. 

 

V. Sposób składania ofert:  

1. Oferty składa się, pod rygorem nieważności, w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z adnotacją: 

„KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE 

POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII W PIONIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE” w  

Kancelarii (pok. nr 8)  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 w 

terminie do dnia  23.07.2021r. do godz. 9.00 (liczy się data wpływu do Kancelarii Szpitala). 

2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, wskazanym w pkt. l, zostaną zwrócone bez otwierania. 

3. Miejsca, w których oferent dokonał zmian winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

 

VI. Kryteria wyboru oferty:   

1. Kryteria oceny oferty stanowią: 

- cena za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych - ranga 90% = max. 90 pkt. 
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- jakość świadczeń – ranga 5% = max. 5 pkt. 

- ciągłość świadczeń – ranga 5% = max. 5 pkt. 

 

2. Sposób dokonywania oceny kryteriów:  

- cena = 90% x (najniższa oferta cenowa *)/ analizowana oferta cenowa*)) x100  

*) ocenie będzie podlegała każda z zaproponowanych cen, a punkty będą obliczane jako średnia ocena, 

- jakość świadczeń – ocena dokonywana będzie w oparciu o złożone w ofercie oświadczenie dotyczące 

doświadczenia osoby mającej udzielać świadczeń zdrowotnych; oferta, w której oferent posiada 

doświadczenie najwyższe – uzyska 5 pkt; pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ocenę, 

- ciągłość świadczeń - dokonywana będzie w oparciu o złożone w ofercie oświadczenie dotyczące realizacji 

świadczeń, oferta w której oferent posiadał dotychczas umowę z SPSK Nr 1– uzyska 5 pkt; brak wyboru lub 

odpowiedź „NIE” oznacza przyznanie 0 punktów. 

             

VII.  Miejsce i termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w 

Lublinie (pokój nr 17) w dniu 23.07.2021 r. o godzinie 10.00. 

2. Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności przybyłych oferentów (obecność oferentów nie jest 

obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu.  W obecności przybyłych 

oferentów Komisja Konkursowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych 

ofert, a także otwiera koperty z ofertami i podaje nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz 

zaproponowane stawki należności. 

3. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w pkt VI 

Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 

4. 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.  

5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu otwarcia ofert tj.  dnia 23.07.2021 roku do godziny 15.00 

poprzez wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 1 w Lublinie ul. Staszica 16  oraz na stronie internetowej www.spsk1.lublin.pl . 

6. Komisja konkursowa odrzuca ofertę: 

- złożoną przez Oferenta po terminie, 

- zawierającą nieprawdziwe informacje, 

- jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny świadczeń opieki 

zdrowotnej, 

- jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

- jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

- jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną, 

- jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz 
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warunków określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, 

- złożoną przez oferenta, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie postępowania, została 

rozwiązana przez Udzielającego Zamówienie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 

lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn 

leżących po stronie Oferenta. 

 

VIII. 

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. Dopuszcza się możliwość udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne więcej niż jednemu 

podmiotowi – jeżeli Komisja Konkursowa uzna to za konieczne ze względu na liczbę i częstotliwość 

świadczenia.  

   IX. 

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16  zastrzega  sobie 

prawo  do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

 

  X.           

  Dyrektor zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w sytuacji kiedy: 

1) najkorzystniejsza oferta przekracza wartość jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

świadczeń będących przedmiotem konkursu, 

2) wpłynęła jedna oferta i nie podlega ona odrzuceniu, z tym zastrzeżeniem, że komisja może przyjąć 

tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs 

ofert nie wpłynie więcej ofert, 

3) zawarcie  umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego Szpital nie mógł przewidzieć, 

4) nie wpłynęła żadna oferta, 

5) odrzucono wszystkie oferty. 

 

XI. 

1. Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad 

przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie. 

Środki odwoławcze nie przysługują na:  

1) wybór trybu postępowania,  

2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,  

3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej.  

2. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może 
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złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia 

dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje 

zawieszone,  chyba że z treści protestu wynika, że jest on rzeczywiście 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. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala. W przypadku uwzględnienie protestu komisja 

powtarza zaskarżoną czynność.  

6. Oferent może złożyć do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w 

Lublinie, ul. Staszica 16 umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 

dni od daty zamieszczenia na tablicy informacyjnej wyników rozstrzygnięcia konkursu. Wniesienie 

odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Odwołanie zostanie przez Dyrektora 

rozpoznane i rozstrzygnięte najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia. Odwołania złożone  

po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.  

7. 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.  

 

Załączniki: 

1. Wzór umowy.  

2. Formularz ofertowy. 

3. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 

 

 

      Zatwierdzam: 

 

 

 

  (Podpis Dyrektora) 

Lublin, dnia  13.07.2021 r.   

 

 


