Szczegółowe warunki konkursu ofert
(SWKO)
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowego zabezpieczenia opieki
zdrowotnej i gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Rehabilitacji
Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie przepisów
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.
1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938.)

2. Udzielający Zamówienia:
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Horyńcu-Zdroju ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój.
Tel: 16/6313058, fax: 16/6314213, e-mail: sekretariat@crr-horyniec.pl strona internetowa:
www.crr-horyniec.pl
Osoby uprawnione do kontaktów ze strony Udzielającego Zamówienia:
1. dr n. med. Izabela Sokoluk zastępca dyrektora ds. lecznictwa tel: 16/6313058 wew.
340
2. Krzysztof Woźny zastępca dyrektora ds. administracyjnych tel: 16/6314035
3. Wiesław Rożek- główny specjalista ds. pracowniczych tel: 16/6314037

3. Przedmiot Zamówienia
3.1. Zadanie 1.
I. Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów
Udzielającego Zamówienia w zakresie kompleksowego zabezpieczenia opieki
zdrowotnej pacjentów w ramach:
1) uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych w tym zapewnienie nadzoru nad
udzielaniem świadczeń w zakładzie przyrodoleczniczym w wymiarze równoważnika
etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń,
2) uzdrowiskowej rehabilitacji dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym w tym
zapewnienie nadzoru nad udzielaniem świadczeń zakładzie przyrodoleczniczym
w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń,
3) rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym,
4) rehabilitacji leczniczej KRUS (rolnicy i dzieci rolników),
5) leczenia pacjentów indywidualnych (komercyjnych),
II. Gotowość do zapewnienia pomocy w przypadku nagłego zachorowania pacjenta
w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie pielęgniarki,
zgodnie z warunkami realizacji tych świadczeń określonych w obowiązujących przepisach,
a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.07.2013 r. w sprawie

świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2013 poz. 931 z
późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013 poz. 1522 z późn. zm.), a także
z regulaminem organizacyjnym, zawartymi umowami oraz procedurami Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Udzielającego Zamówienia.
Wymagania:
1) Kwalifikacje: lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub
balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej lub
rehabilitacji lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.
2) Doświadczenie zawodowe: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakładzie lecznictwa
uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej - 3 lata
3) Oczekiwana dostępność udzielania świadczeń w godz. 7:00 - 21:00 od poniedziałku do

soboty: ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb Udzielającego Zamówienia
4) Okres realizacji umowy: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.
5) Oczekiwany łączny czas dostępności - równoważnik 1,40 etatu

3.2. Zadanie 2.
I.

Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów
Udzielającego Zamówienia w zakresie kompleksowego zabezpieczenia opieki
zdrowotnej pacjentów w ramach:
1) uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych,
2) uzdrowiskowej rehabilitacji dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym,
3) rehabilitacji leczniczej KRUS (rolnicy i dzieci rolników),
4) leczenia pacjentów indywidualnych (komercyjnych),

II. Gotowość do zapewnienia pomocy w przypadku nagłego zachorowania pacjenta
w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie pielęgniarki,
zgodnie z warunkami realizacji tych świadczeń określonych w obowiązujących przepisach,
a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.07.2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2013 poz. 931 z
późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013 poz. 1522 z późn. zm.), a także
z regulaminem organizacyjnym, zawartymi umowami oraz procedurami Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Udzielającego Zamówienia).
Wymagania:
1) Kwalifikacje: Lekarz uzdrowiskowy osób dorosłych - w rozumieniu §2 pkt. 4).
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.07.2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego lub lekarz ze specjalizacją
I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym
uzdrowiska Horyniec-Zdrój (choroby układu nerwowego (neurologia), choroby

reumatologiczne (reumatologia), choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia), po kursie
w zakresie podstaw balneologii;
2) Doświadczenie zawodowe: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakładzie lecznictwa
uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej - 3 lata
3) Oczekiwana dostępność udzielania świadczeń w godz. 7:00-21:00 od poniedziałku do
soboty: ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie.
4) Okres realizacji umowy: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.
5) Oczekiwany łączny czas dostępności - równoważnik 0,6 etatu

3.3.
I.

Zadanie 3.

Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów
Udzielającego Zamówienia w zakresie kompleksowego zabezpieczenia opieki
zdrowotnej pacjentów w ramach:
1) rehabilitacji leczniczej KRUS (rolnicy i dzieci rolników),
2) leczenia pacjentów indywidualnych (komercyjnych),

II. Gotowość do zapewnienia pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania
pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie
pielęgniarki,
zgodnie z warunkami realizacji tych świadczeń określonych w obowiązujących przepisach,
regulaminem organizacyjnym, zawartymi umowami oraz procedurami Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Udzielającego Zamówienia.
Wymagania:
1) Kwalifikacje: Lekarz uzdrowiskowy osób dorosłych lub lekarz uzdrowiskowy dzieci –
w rozumieniu §2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.07.2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego lub lekarz ze
specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem
leczniczym uzdrowiska Horyniec-Zdrój (choroby układu nerwowego (neurologia),
choroby reumatologiczne (reumatologia), choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)),
po kursie w zakresie podstaw balneologii lub lekarz w trakcie specjalizacji po kursie w
zakresie podstaw balneologii lub lekarz po kursie w zakresie podstaw balneologii.
2) Doświadczenie zawodowe: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakładzie lecznictwa
uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej - 3 lata
3) Oczekiwana dostępność udzielania świadczeń w godz. 7:00-21:00 od poniedziałku do
soboty: ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb Udzielającego Zamówienie.
4) Okres realizacji umowy: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.
5) Oczekiwany łączny czas dostępności - równoważnik 1,4 etatu
4. Miejsce udzielania świadczeń.
Świadczenia zdrowotne, o których mowa w pkt 3 realizowane będą w komórkach
organizacyjnych Udzielającego Zamówienia przy wykorzystaniu jego pomieszczeń, aparatury
medycznej, medycznego sprzętu jednorazowego użytku, produktów leczniczych.

5. Warunki przystąpienia do konkursu.
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się podmioty wymienione w ustawie z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), które
posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem Zamówienia jak
również wykonują działalność zgodną z jej przedmiotem, posiadają niezbędne kwalifikacje do
wykonywania zawodu medycznego zgodnie z wymaganiami Udzielającego Zamówienia,
wiedzę oraz doświadczenie do jej wykonywania.
6. Sposób przygotowania oferty:
6.1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWKO na formularzu
ofertowym według wzoru –załącznik nr 1
6.2. Oferta powinna zawierać pod rygorem jej odrzucenia:
1) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i brakiem zastrzeżeń do treści ogłoszenia,
SWKO, materiałami informacyjnymi oraz zobowiązaniu się do zawarcia umowy wg
wzoru załącznik nr 2
2) Dane oferenta:
a) Oznaczenie oferenta tj. firma lub imię i nazwisko, adres, numer wpisu do
właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu
do właściwego rejestru sądowego lub CEIDG i oznaczenie organu dokonującego
wpisu, NIP, REGON.
b) Wykaz oraz kwalifikacje zawodowe osób Udzielających określonych świadczeń
zdrowotnych w przypadku oferenta nieprowadzącego indywidualnej praktyki
lekarskiej
c) Wskazanie oferowanego zadania przedmiotu Zamówienia, o którym mowa
w pkt. 3 oraz proponowaną kwotę należności za realizację Zamówienia.
3) Wszelkie dokumenty i załączniki określone w SWKO
6.3. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) wpis do właściwego rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą,
b) odpis z właściwego rejestru sądowego lub CEDG,
c) dokumenty potwierdzające uprawnienia oferenta lub osób wymienionych w pkt
6.2 ppkt 2. lit. b. do udzielania świadczeń oraz kwalifikacje zawodowe (dyplom
ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia
specjalizacji, posiadane certyfikaty i uprawnienia)
d) kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone
w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na
okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną
lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres
obowiązywania umowy;

e) dokument potwierdzający spełnienie warunku w zakresie doświadczenia
zawodowego (3 letni okres zatrudnienia w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego
lub zakładzie rehabilitacji leczniczej),
6.4. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent. Poprawki mogą być dokonane poprzez
przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego
wraz parafą oferenta.
6.5. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę. Oferta może obejmować wszystkie lub wybrane
zadania.
6.6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.
6.7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej
powiadomi Udzielającego zamówienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie
później niż przed upływem terminu składania ofert.
6.8. Oferty składa się w formie pisemnej ( formularz ofertowy wg udostępnionego wzoru)
w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju – zadanie nr ….” W miejscu i czasie
określonym w ogłoszeniu.
7. Postępowanie konkursowe:
7.1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający Zamówienia powoła komisję
konkursową.
7.2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Konkursowej określa jej Regulamin stanowiący
załącznik nr 3
7.3. Konkurs ofert rozpoczyna się w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu i trwa do
czasu rozstrzygnięcia.
7.4. Kryteria oceny ofert i wymagane warunki są jawne i nie podlegają zmianie w toku
postępowania konkursowego.
7.5. Porównanie ofert w toku postępowania konkursowego obejmuje:
a) kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
b) cena oferowanego świadczenia i dostępność (Zadanie 1).
c) cena oferowanego świadczenia (Zadanie 2 i 3).
7.6 Kryteria oceny ofert:
 7.6.1. Zadanie nr 1: Dostępność1 - max 20 punktów: Obliczona wg:
 - dostępność w godzinach 7:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku – 20 pkt.,
 - dostępność w godzinach 16:00 - 21:00 od poniedziałku do piątku – 0 pkt.

1

przez dostępność rozumie się obecność lekarza w dniach i godzinach określonych
w oferowanym harmonogramie dostępności.

 Cena – max 80 punktów: obliczana wg wzoru: cena najniższa/cena badana x waga
(80)
7.6.2 Zadania 2-3: cena 100 punktów obliczana wg wzoru : cena najniższa/cena badana x
waga (100)
7.7. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta spełniająca wymogi konkursu, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i dostępności w Zadaniu 1 oraz najniższą cenę w
Zadaniach 2-3.
7.8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty
w celu należytego zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych
7.9. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji
z oferentami. W takim przypadku Komisja Konkursowa przeprowadza z wybranymi
oferentami dodatkowe negocjacje cenowe, co nie oznacza wyboru oferty.
7.10. W wyniku przeprowadzonych negocjacji cena za świadczenia nie może ulec zwiększeniu
w stosunku do ceny proponowanej w ofercie.
7.11. Komisja Konkursowa odrzuca ofertę w przypadku


złożoną przez oferenta po terminie,



zawierającą nieprawdziwe informacje,



jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał ceny świadczeń opieki
zdrowotnej,



jeżeli
oferent
lub
oferta
nie
spełniają
wymaganych
warunków
określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego
Zamówienia,



jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,



jeśli oferent złożył ofertę alternatywną,

7.12. 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.
7.13. Udzielający Zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy na
udzielenie świadczeń zdrowotnych, gdy:


nie wpłynie żadna oferta,



odrzucono wszystkie oferty,



kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienia
przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych w danej części ,



nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
zawarcie umowy nie leży w interesie Udzielającego Zamówienia, pod warunkiem
jednak, że okoliczności tej nie można było wcześniej przewidzieć.

7.14. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie jedna oferta
niepodlegającą odrzuceniu, a z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych

samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert, Udzielający Zamówienia może
przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja stwierdzi, że spełnia ona kryteria i warunki
określone w postępowanie konkursowym.
7.15. W przypadku określonym w pkt. 7.13. Udzielający Zamówienia dokona ponownego
ogłoszenia konkursu.
7.16. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia
umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, komisja ogłasza rozstrzygnięcie postępowania
konkursowego.
7.17.
Rozstrzygnięcie
konkursu
w ogłoszeniu o konkursie ofert.

ofert

ogłasza

się

w

sposób

określony

7.18. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.
7.19. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja
ulega rozwiązaniu.
8.Środki odwoławcze
8.1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
komisję zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie
świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
w pkt. 8.2 i 8.3
Środki odwoławcze nie przysługują na:
1) wybór trybu postępowania,
2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,
3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych.
8.2 W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji konkursowej
umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
a) Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu chyba, że z treści protestu
wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
b) Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga
uzasadnienia.
c) Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
d) Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się
na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego Zamówienia. W przypadku
uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
8.3 Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Udzielającego Zamówienia
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące
rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

a) Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych do
czasu jego rozpatrzenia.
b) Po rozpatrzeniu odwołania Udzielający Zamówienie wydaje decyzję uwzględniającą
lub oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana niezwłocznie na tablicy ogłoszeń
i stronie internetowej Udzielającego Zamówienia.
c) W przypadku uwzględnienia odwołania przeprowadza się ponownie postępowanie
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
8.4 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie podpisana w terminie 7 dni licząc
od dnia prawomocnego rozstrzygnięcia konkursu u Udzielającego Zamówienie
8.5 W przypadku niepodpisania przez Oferenta umowy w terminie określonym w pkt. 8.4
wyklucza się możliwość udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych objętych ofertą.

