
Opoczno, dnia 14.10.2016 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

organizowanym przez SPZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie

w wymienionym poniżej zakresie:

Działając  na  podstawie  art.  26,  26a  ustawy  z  dnia  15.04.2011  r.  o  działalności  leczniczej
(Dz. U. Nr 112 poz. 654) Samodzielny Publiczny Zakład Opiekli Zdrowotnej Szpital Powiatowy
im.  E.  Biernackiego  w  Opocznie,  jako  Udzielający  Zamówienia  przedstawia  warunki  udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert.                                                                 

I. Udzielający Zamówienia:

SPZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie

26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30

REGON: P-000304272

NIP: 768-15-34-113

Tel.: 44/754 48 14

Fax: 44/754 48 04

mail: jk@szpitalopoczno.pl

II. Przedmiot zamówienia: 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

       1. dyżurów lekarskich w Oddziałach:
a) Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
b) Wewnętrznym 
c) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – dyżury stacjonarne
d) Dziecięcym i Noworodkowym
e) Chirurgii Ogólnej
f) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
g) Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
h) Dziale Diagnostyki Obrazowej

           oraz następujących usług: 

2. lekarza  Oddziału  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  -  w  wymiarze  ok.  37,5  godzin
tygodniowo;

3. lekarza chirurga w Oddziale Chirurgii Ogólnej - w wymiarze 37,5 godzin tygodniowo;
4. lekarza chirurga w Poradni Chirurgicznej w wymiarze 38 godzin tygodniowo – ok. 46.000

punktów rocznie;
5. lekarza – kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - w wymiarze ok. 37,5

godzin tygodniowo;
6. lekarza ortopedy w Poradni Ortopedycznej w wymiarze ok. 20 godzin tygodniowo – ok.

43.000  punktów rocznie;
7. lekarza ortopedy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - w wymiarze 37,5 godzin

tygodniowo;
8. lekarza  – kierownika  Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego-  w wymiarze  ok.  37,5  godzin



tygodniowo;
9. lekarza POZ w wymiarze ok. 37,5 godzin tygodniowo;
10. lekarza- Zastępcy Ordynatora Oddziału Dziecięcego i Noworodkowego -w wymiarze ok.

37,5 godzin tygodniowo;
11. lekarza  laryngologa  w  Poradni  Otolaryngologicznej  -  w  wymiarze  ok.  30  godzin

tygodniowo.

III. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: 

Ogłoszenie  zostało  zamieszczone  w  dniu  14.10.2016  r.  na  stronie  internetowej  SPZOZ
Szpitala  Powiatowego  w  Opocznie  oraz  tablicy  informacyjnej  SPZOZ  Szpitala
Powiatowego w Opocznie ul. Partyzantów 30.

IV. Obowiązki Oferenta i sposób przygotowania oferty

1.  Do konkursu mogą przystąpić  podmioty wykonujące  działalność  leczniczą  lub  osoby
legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych
w określonym zakresie - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności
leczniczej.
2. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

3.  Oferty  należy  składać  w  zaklejonej  kopercie  wyłącznie  na  formularzach  dostępnych
w Dziale Kadr Udzielającego Zamówienia.                                                                 
 
V.  Warunki  wymagane  od  Oferenta  i  dokumenty  jakie  powinien  złożyć:  
1. Dane o Oferencie  -  nazwa, dokładny adres.                                         
2.  Oświadczenie  Oferenta,  zawarte  w  formularzu  oferty.                        
3.  Ofertę  cenową  za  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych.                     
 

VI. Termin wykonania umowy: 

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2017 r. lub dłuższy.                   

VII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

Przy wyborze oferty Udzielający Zamówienia będzie się kierował następującymi kryteriami:

 
a)  cena  usługi  zaproponowana  przez  oferenta  za  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych
stanowiąca końcowy wynik negocjacji,

b) kwalifikacje oferenta.

 
VIII.  Miejsce  i  termin  składania  ofert.                               

1. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Sekretariacie SPZOZ Szpitala powiatowego
w  Opocznie  przy  ul.  Partyzantów  30  do  dnia  07.11.2016  r.  do  godz.  15.00
2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona
dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.                                



IX. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu
ofert.

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się
w  siedzibie  Udzielającego  zamówienia,  w  Opocznie  przy  ul.  Partyzantów  30
w  Sekretariacie  Dyrekcji,  w  dniu  8  listopada  2016  r.,  o  godz.  11.00.  
2.  Do  chwili  otwarcia  ofert  Zamawiający  przechowuje  oferty  w  stanie  nienaruszonym
w  swojej  siedzibie.                              
3.  Wyniki  konkursu  obowiązują  po  ich  zatwierdzeniu  przez  Dyrektora  Szpitala
Udzielającego  zamówienia.                                
4.  Informacja  o  rozstrzygnięciu  konkursu  ofert  zostanie  zamieszczona  na  tablicy
informacyjnej Szpitala Udzielającego zamówienia w terminie związania ofertą.

           
X.  Termin  związania  ofertą.                                     
1.  Składający  ofertę  pozostaje  nią  związany  przez  okres  10  dni.                  
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.                

XI.  SPZOZ  Szpital  Powiatowy  w  Opocznie  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania
konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminów składania, otwarcia,
rozstrzygnięcia  ofert.                                                 
 
 


