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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  KONKURSU (SWK) 

dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert na świadczenie zdrowotne   

w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych w ramach realizacji 

programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego 

(na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 

1773, 2120 z późn. zm.) 
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I. Udzielający zamówienie 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 
ul. Kilińskiego 29 
08-110 Siedlce 
Telefon/fax: 25 644 44 83 / 25 644 44 83 

Zwany w dalszej części Udzielającym zamówienia/Zamawiającym. 

 

II.  Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : 

„ambulatoryjne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych w ramach realizacji programu 

pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego oraz pacjentów spoza Centrum”, w ramach 

współpracy stron w zakresie realizacji umowy zawartej przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie opieki 

psychiatrycznej w ramach realizacji programu pilotażowego w Centrum Zdrowia 

Psychicznego. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie świadczenia wykonane na rzecz 

pacjentów włączonych do leczenia w ramach opieki psychiatrycznej w ramach realizacji 

programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego oraz spoza Centrum. 

 

L. p Rodzaj zamówienia Przedmiot zamówienia Wymagania/ kwalifikacje 

1 Opieka 
psychiatryczna 

Opieka ambulatoryjna w 
Poradni Zdrowia 

Psychicznego 

Zgodnie z aktualnymi wymogami 
ministra Zdrowia i Narodowego 

Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji 
opieki psychiatrycznej w ramach 

realizacji programu pilotażowego w 
Centrum Zdrowia Psychicznego 

 

3. Świadczenia zdrowotne objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie 

Podwykonawcy, w podległych mu placówkach oraz w razie konieczności w domu pacjenta 

zgodnie z zapotrzebowaniem.  

4. W ramach zawartej umowy Podwykonawca będzie zobowiązany do realizacji świadczeń 

zdrowotnych w zakresie prowadzenia Poradni Zdrowia Psychicznego. 

5. Zamawiający szacuje wartość przedmiotu zamówienia na kwotę: 315 562,40 zł brutto. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia trzem Podwykonawcom. 

7. W ramach zawartej umowy Zamawiający udostępni Podwykonawcy, oprogramowanie: 

gabinet lekarski AMMS.  

8. Warunki wymagane od oferenta:  

9. Do konkursu ofert mogą przystąpić wyłącznie podmioty: 

a) Prowadzące działalność leczniczą (zgodnie z ustawą o działalności leczniczej), które 

posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem 

przedmiotu konkursu i spełniają wszystkie wymogi, jakie w tym zakresie stanowią 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa i Zarządzenia Prezesa NFZ.  

b) Posiadające na dzień składania oferty status podmiotu leczniczego, spełniające warunki 

udzielania świadczeń objętych niniejszym postepowaniem, w szczególności w zakresie 

wymaganego personelu oraz warunki opisane w rozporządzeniu w sprawie programu 

pilotażowego.  
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c) Posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jaką przepisy ustawy  

o działalności leczniczej i przepisy wykonawcze do niej od podmiotów prowadzących 

działalność leczniczą.  

d) Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

e) Lista personelu, który realizował będzie świadczenia stanowiące przedmiot zamówienia 

wraz z nr PESEL ora nr prawa wykonywania zawodu lub oświadczenie  

f) o posiadaniu w/w dokumentów stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

g) Wypełnione oświadczenie oferenta, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

h) Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia. 

i) Wypełniony harmonogram pracy Poradni, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia. 

 

III. Okres obowiązywania zamówienia. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 1.07.2022 do dnia 31.12.2022 

2. Mając na uwadze fakt, iż świadczenia zdrowotne udzielane w ramach niniejszej umowy 

wykonywane są w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielający 

zamówienia dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy tak, aby korelowały z zapisami 

umowy zawartej pomiędzy Udzielającym zamówienie a NFZ, w szczególności, gdyby zapisy 

niniejszej umowy nie odpowiadały szczegółowym wymogom umowy z NFZ 

 

IV. Oferta cenowa 

1. Oferta winna zawierać cenę za jeden punkt rozliczeniowy, który został należycie wykonany, 

sprawozdany i rozliczony przez NFZ w zakresie: „ambulatoryjne świadczenia psychiatryczne 

dla dorosłych w ramach realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego”. 

2. Maksymalna cena, która może zaproponować oferent to 10 zł brutto za jeden punkt 

rozliczeniowy. 

3. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

4. Cenę należy podać w formularzu ofertowym 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie u Zamawiającego, do dnia 23.06.2022 

do godziny 10:00 lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@spzoz-siedlce.pl. W 

przypadku składania oferty drogą elektroniczną, należy ją podpisać kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Ofertę opatrzoną danymi oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach 

oznaczonych: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w zakresie 

ambulatoryjne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych w ramach realizacji programu 

pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego”.  

 

VIII. Kryteria oceny przy wyborze oferty. 

1.  Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:    

• Cena – 100 %. 

2. Sposób obliczenia punktacji w kryterium cena:  

          najniższa cena z badanych ofert  
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 100%  
          cena oferty badanej  

mailto:sekretariat@spzoz-siedlce.pl
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IX. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących warunków zamówienia: 

Wszelkie wyjaśnienia można uzyskać w Dziale Usług Medycznych w godzinach 7-15 w siedzibie biura 

SPZOZ w Siedlcach, ul. J. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, lub pod nr tel: 025 632-22-55 

 

X. Rozstrzygnięcie konkursu. 

1. W celu przeprowadzenia konkursu, udzielający zamówienia powołał Komisje Konkursową, 

która rozwiąże się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.  

2. Otwarcia ofert dokona komisja konkursowa w dniu 23.06.2022 o godz. 10:05. 

3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej 

Udzielającego zamówienia.  

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jeden oferty placówek 

medycznych prowadzących swoją działalność na terenie powiatów Siedleckiego, Łosickiego 

oraz Sokołowskiego.  

 

XI. Ochrona danych osobowych 

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), 
dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z 
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

Nr 1- Formularz Ofertowy 

Nr 2- Oświadczenie Oferenta 

Nr 3- Formularz ofertowy- cena 

Nr 4- Wykaz personelu wskazanego do realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem 

konkursu 

Nr 5- Harmonogram pracy Poradni Zdrowia Psychicznego. 

Nr 6 – Wzór umowy 


