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I.  ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS  
 

ZARZĄD SZPITALI POMORSKICH SPÓŁKA Z O.O. 

ul. Powstania Styczniowego 1 

81-519 Gdynia 

KRS 0000492201 

Udzielający zamówienia 
 

II.  PODSTAWA PRAWNA 

Art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz.160) 

 

III.  PRZEDMIOT KONKURSU 
 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych dla 

Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką) w lokalizacji przy ul. Wójta Radkego1, 

Gdynia – Szpital Św. Wincentego a Paulo (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85140000-2 

Różne usługi ochrony zdrowia, 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny) w 

następujących zakresach: 

 

III.1. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu przez ratownika medycznego w 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w lokalizacji w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.  
 

Udzielający zamówienia dysponuje do wypracowania przez ratowników medycznych łączną pulą 

godzin wynoszącą średniomiesięcznie 4.200 godzin.   

 

Udzielający zamówienia udzieli zamówienia na w/w łączną liczbę godzin ratownikom medycznym, 

którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, o wymaganej przez Udzielającego zamówienia dyspozycyjności 

czasowej, do wyczerpania wymaganej do zakontraktowania puli godzin, o ile cena danej oferty będzie 

się mieściła w kwocie, którą Udzielający zamówienia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

 

Udzielający zamówienia preferuje udzielenie zamówienia 21 ratownikom medycznym o miesięcznej 

dyspozycji czasowej przeciętnie 200 h. 

 

Szczegółowy zakres obowiązków ratownika medycznego wskazany jest w projekcie umowy, 

stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 

 

Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2019 r., począwszy od dnia podpisania umowy 

po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu. 

 

Udzielający zamówienia dopuszcza zwiększenie zakresu i wartości umowy o 25% na podstawie aneksu 

do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Udzielającego zamówienia. 

 

Zakres udzielania świadczeń obejmuje: 

 Przyjęcie  pacjenta  do  oddziału  ratunkowego  zgodnie  z  procedurą, 
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 Dokonywanie pomiarów parametrów życiowych, 

 Dokonanie wstępnej oceny stanu zdrowia  pacjenta,  

 Udzielanie pierwszej pomocy oraz stosowanie standardów postępowania ratowniczego w  

stanach  zagrożenia  życia, 

 Udzielania medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż 

medyczne czynności ratunkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 

kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych 

innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 587 ze zm.), 

 Ścisłą współpracę  w  zespole  terapeutycznym, 

 Wykonywanie  zleceń  lekarskich w zakresie uprawnień ratownika, 

 Przygotowanie i transport pacjentów do pracowni diagnostycznych i oddziałów 

szpitalnych, 

 Podłączanie  wlewów  kroplowych, 

 Wykonywanie  innych  zabiegów  diagnostycznych  i  leczniczych u pacjenta zgodnie  z  

obowiązującymi  zasadami  i  procedurami,  

 Przyjmowanie  rzeczy  wartościowych  do  depozytu  i  przekazywania ich po  dyżurze  

starszej  pielęgniarce,  

 Dezynfekcja  sprzętu  i  narzędzi medycznych,  

 Utrzymanie  stanowiska   i  przydzielonych  odcinków  pracy  w  czystości, 

 Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych,  

 Rzetelne  prowadzenie  dokumentacji  medycznej, 

 Przeprowadzanie procedur higienicznych u pacjentów, 

 Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych (samokształcenie, udział w 

szkoleniach kursach) i jakości świadczonej opieki.    

 

III.2. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu przez ratownika medycznego w 

zakresie asekuracji i transportu pacjentów na Oddziałach 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w zakresie 

asekuracji i transportu pacjentów na Oddziałach w lokalizacji w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, 

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.  

 

Udzielający zamówienia dysponuje do wypracowania przez ratowników medycznych łączną pulą 

godzin wynoszącą średniomiesięcznie 1.280 godzin.   

 

Udzielający zamówienia udzieli zamówienia na w/w łączną liczbę godzin ratownikom medycznym, 

którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, o wymaganej przez Udzielającego zamówienia dyspozycyjności 

czasowej, do wyczerpania wymaganej do zakontraktowania puli godzin, o ile cena danej oferty będzie 

się mieściła w kwocie, którą Udzielający zamówienia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

 

Udzielający zamówienia preferuje udzielenie zamówienia 8 ratownikom medycznym  

o miesięcznej dyspozycji czasowej przeciętnie 160 h. 

 

Szczegółowy zakres obowiązków ratownika medycznego wskazany jest w projekcie umowy, 

stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 
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Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2019 r., począwszy od dnia podpisania umowy 

po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu. 

 

Udzielający zamówienia dopuszcza zwiększenie zakresu i wartości umowy o 25% na podstawie aneksu 

do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Udzielającego zamówienia. 

 

Zakres udzielania świadczeń obejmuje: 

 Przyjęcie  pacjenta   do  oddziału  zgodnie  z  procedurą, 

 Dokonywanie pomiarów parametrów życiowych, 

 Dokonanie wstępnej oceny stanu zdrowia  pacjenta,  

 Udzielanie pierwszej pomocy oraz stosowanie standardów postępowania ratowniczego w  

stanach  zagrożenia  życia, 

 Udzielania medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż 

medyczne czynności ratunkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 

kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych 

innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 587 ze zm.), 

 Ścisłą współpracę  w  zespole  terapeutycznym, 

 Wykonywanie  zleceń  lekarskich w zakresie uprawnień ratownika, 

 Przygotowanie i transport pacjentów do pracowni diagnostycznych i oddziałów 

szpitalnych, 

 Podłączanie  wlewów  kroplowych, 

 Wykonywanie  innych  zabiegów  diagnostycznych  i  leczniczych u pacjenta zgodnie  z  

obowiązującymi  zasadami  i  procedurami,  

 Przyjmowanie  rzeczy  wartościowych  do  depozytu  i  przekazywania ich po  dyżurze  

starszej  pielęgniarce,  

 Dezynfekcja  sprzętu  i  narzędzi medycznych,  

 Utrzymanie  stanowiska   i  przydzielonych  odcinków  pracy  w  czystości, 

 Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych,  

 Rzetelne  prowadzenie  dokumentacji  medycznej, 

 Przeprowadzanie procedur higienicznych u pacjentów, 

 Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych (samokształcenie, udział w 

szkoleniach kursach) i jakości świadczonej opieki.    

 

IV  WARUNKI I KRYTERIA OCENY OFERT 

  

IV.1. WARUNKI UDZIAŁU 

 

1.1. Oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych mogą składać osoby legitymujące się posiadaniem 

fachowych kwalifikacji ratowników medycznych, które: 

a) są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z przedmiotem konkursu 

zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 

2018 poz. 160) oraz art. 10 ustawy o 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (t.j.Dz.U.2016.1868 ze zm.) i pozostałych przepisach,  

b) posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
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c) mają zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych (objętych konkursem ofert) lub złożą oświadczenie o zamiarze jej 

zawarcia,  

d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami uprawnionymi do 

wykonywania świadczeń objętych konkursem, tj.: 

 dla zakresu III.1. - posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy jako 

ratownik medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 

e) potwierdzą dyspozycyjność do świadczenia usług objętych konkursem w zakresie składanej 

oferty. 

 

Oferent po podpisaniu umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych nie powinien w spółce Szpitale 

Pomorskie Sp. z o.o. świadczyć pracy na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej na 
stanowisku lub w zakresie pokrywającym się z przedmiotem niniejszego konkursu. W przypadku 
pozostawania w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy lub udzielania świadczeń w ramach umowy 
cywilnoprawnej w zakresie pokrywającym się z przedmiotem konkursu, z chwilą podpisania umowy o 
świadczenie usług zdrowotnych Oferent winien złożyć w wniosek o rozwiązanie łączącej go ze Spółką 
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. umowy za porozumieniem stron.  

 
1.2. Ocenę spełniania warunków Udzielający zamówienia przeprowadzi na podstawie złożonych przez 
Oferentów oświadczeń i zobowiązań o spełnianiu tych warunków – zgodnie z załączonymi do 
Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert formularzami oświadczeń oraz w oparciu o wymagane w 
dokumenty wyszczególnione w Rozdziale VI Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 
 

IV.2. KRYTERIA OCENY OFERT ZAWARTE SĄ PONIŻEJ ORAZ W FORMULARZU 

OFERTOWYM – KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ OFERTY PO SPEŁNIENIU 

WARUNKÓW: 
 

Przy wyborze oferty Oferentów spełniających wymagania konieczne Komisja Konkursowa będzie się 

kierowała następującymi kryteriami:  

C - cena (80%) 

D - dyspozycyjność – (20%) 
 

Cena  proponowanych  usług  medycznych – waga 80% 

 

   najniższa cena oferty dla danej pozycji 

Wg wzoru: x  = .................................................................   x 80% x 100 

                                           cena badanej oferty   

 

Do oceny kryterium CENA brana będzie pod uwagę cena jednostkowa brutto za 1 godzinę 

udzielania świadczeń (Cena ofertowa).  

Podana stawka – cena za godzinę winna być stała niezależnie od pory dnia oraz pracy w dzień 

powszedni, niedzielę lub święto 

Cena ofertowa powinna być wyrażona w walucie polskiej oraz powinna zawierać wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia – w tym ewentualne rabaty.  

 

D- dyspozycyjność –wynikająca z Formularza – Kryteria oceny punktowej oferty(dyspozycyjność) – 

waga 20% 
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                                    liczba pkt w badanej ofercie  

Wg wzoru: o =  ...................................................................................... x 20% x 100 

                    najwyższa liczba pkt wykazana w złożonych ofertach 

 

Najkorzystniejszą ofertą dla danego zadania 1 lub 2  będzie oferta, której suma punktacji z obu kryteriów 

będzie najwyższa (najbardziej zbliżona do 100 punktów). 
 

 

V. POZOSTAŁE  WARUNKI 

 

A. UDZIELANIE INFORMACJI O KONKURSIE: 
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektami umów można zapoznać się 

w Dziale Kadr – budynek nr 6, II p. - pok. nr 226 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 

14:30, tel. (58) 72 60 425, 131 - formularze ofert udostępni oferentom w/w Dział. Dokumenty 

dostępne są również na stronie internetowej www.szpitalegdynia.eu od dnia ogłoszenia o konkursie. 

 

B. OFERTA: 

Oferent składa pisemną ofertę na formularzu ofertowym Udzielającego zamówienie (wg 

Załączników nr 1 a i 1b – wypełniony Formularz ofertowy i Kryteria oceny punktowej) - oferta 

zawiera w szczególności: 

1.  Wypełniony Formularz Ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SWKO 

zawierający:  

a) Dane  o oferencie: nazwa i  siedziba lub nazwisko i  imię,  adres i  oznaczenie 

organu dokonującego wpisu (inne osoby uprawnione –  wpis do CEIDG).  

b) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych, Regulaminem przeprowadzania konkursu, SWKO i 

projektem umowy oraz ich akceptacji. 

c)  Oświadczenie o uprawnieniach/posiadanych kwalifikacjach zgodnie z ustawą o działalności 

leczniczej – kserokopia dokumentów je potwierdzających stanowi integralną część oferty. 

d) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 

wymogami ustawowymi, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (jeśli dotyczy) oraz oświadczenie o pozostawaniu 

w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. 

e)  Proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia. 

f)  Zobowiązanie do niepodwyższania ceny za realizację świadczeń przez okres trwania umowy. 

g) Oświadczenie o samodzielnym rozliczaniu się oferenta z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. 

h) Zobowiązanie się Oferenta do dostarczenia w dniu zawarcia umowy kserokopii dokumentu  

potwierdzającego ukończenie kursu BHP i kopię zaświadczenia lekarskiego o zdolności do 

pracy. 

i) Zobowiązanie się do pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w 

dniach i godzinach uzgodnionych  z Udzielającym Zamówienia. 

j) Oświadczenie, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym na dzień składania 

oferty, stanem prawnym i faktycznym. 

k) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Wypełniony Formularz Ofertowy - Kryteria oceny punktowej według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1b do SWKO, 

3. Aktualne dokumenty w zakresie kwalifikacji i uprawnień z załączonymi dokumentami 

potwierdzającymi wykształcenie,  
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4. Odpis CEIDG lub wydruk z systemu elektronicznego CEIDG (Wydruki winny być 

potwierdzone podpisem Oferenta jako potwierdzenie aktualności danych zawartych w 

odpowiednim rejestrze) 

5. Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (objętych 

konkursem ofert), na które złożono ofertę lub oświadczenie Oferenta o zamiarze zawarcia 

umowy ubezpieczenia OC w przypadku wyboru jego oferty, lub zobowiązanie się Oferenta do 

dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kontraktowej kserokopii polisy  OC za 

szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych  -  pod rygorem rozwiązania 

przedmiotowej umowy w trybie natychmiastowym przez Udzielającego Zamówienia. 

6. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy – w oryginale lub uwierzytelnione notarialnie  

Ponadto oferent składa: 
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oferenta przez spółkę Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. 

wraz z podpisem wg poniższego wzoru: 
„OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.,  

ul. Powstania Styczniowego 1 dla potrzeb niezbędnych do realizacji świadczeń medycznych określonych  

w ofercie/umowie,  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., 

poz.922).  Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania. 

                                                                                                        ........................................................................     
( data, podpis Oferenta / upoważnionego przedstawiciela 

Oferenta* )” 

*Przedstawiciel Oferenta załącza stosowne pełnomocnictwo 
 

C. ZŁOŻENIE OFERTY: 

1. Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy oferenta i adresu  

do korespondencji wraz z numerem kontaktu telefonicznego i opcjonalnie e-mail / fax, z dopiskiem 

„Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1,  81-519 Gdynia Konkurs ofert nr 

11/2018 – (zakres oferty) nie otwierać przed 23 lutego 2018 r. o godz. 10:00” - w Kancelarii Spółki, 

budynek nr 6, 0/I p. - pok. nr 04, tel. (58) 72 60 115 lub 334 - w terminie do dnia 23.02.2018 r.  do 

godz. 9.30. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data 

wpływu do Kancelarii Udzielającego zamówienia. 

 
Oferty złożone (przesłane) po w/w terminie zostaną odrzucone – decyduje data wpływu do Kancelarii Spółki 

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość jej przypadkowego otwarcia 

Koperta nie może być przezroczysta  

 

 

OFERENT MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN ZAKRES OGŁOSZONY PRZEZ 

UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA. 

 

OFERENT MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ WYŁĄCZNIE NA FORMULARZU OFERTY 

UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA – WYMAGANE WYPEŁNIENIE FORMULARZA 

OFERTOWEGO I FORMULARZA KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ 

 

OFERENT MOŻE WSKAZAĆ WYŁĄCZNIE JEDEN WARIANT WYNAGRODZENIA  

– wskazany przez Udzielającego zamówienia w formularzu oferty.  

 

OFERENT PONOSI WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM 

OFERTY. 
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OFERTA POWINNA BYĆ SPORZĄDZONA W JĘZYKU POLSKIM W SPOSÓB CZYTELNY I 

PRZEJRZYSTYORAZ ZAWIERAĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ 

UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA. 

 

POPRAWKI MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ PRZEKREŚLENIE BŁĘDNEGO 

ZAPISU, UMIESZCZENIE OBOK NIEGO TREŚCI POPRAWNEJ I OPATRZENIE PODPISEM 

OSOBY UPRAWNIONEJ DO DOKONANIA KOREKTY. 

 

2. Otwarcie ofert na w/w świadczenia nastąpi w Sali Konferencyjnej Spółki przy ul. Powstania 

Styczniowego 1, 81-519 Gdynia budynek nr 6, II p. w dniu  23.02.2018  r. o godz. 10:00. 

 

D. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. 

Oferent może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu związania oferta o czas wskazany przez 

Udzielającego zamówienia, nie dłużej niż 60 dni. 

 

E. SPOSÓB ROZPATRZENIA OFERTY 

1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Udzielającego 

zamówienia. 

2. Komisja konkursowa obradująca na wspólnym posiedzeniu dokonuje oceny spełnienia 

warunków koniecznych przez Oferentów oraz oceny złożonych ofert. 

3. Przed oceną merytoryczną ofert komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdzi 

wymogi formalne ofert oraz kompletność załączonej dokumentacji.  

4. Komisja następnie sprawdzi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w 

punkcie V.B. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert oraz wynikające z ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018 poz. 160) oraz stosowanych 

odpowiednio przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938). 

5. W niniejszym postępowaniu odrzuca się ofertę: 

5.1. złożoną po terminie; 

5.2. zawierającą nieprawdziwe informacje; 

5.3. jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

5.4. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5.5. jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5.6. jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną; 

5.7 jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach 

prawa oraz warunków określonych w niniejszych warunkach konkursu, 

5.8. złożoną przez Oferenta, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie 

postępowania została rozwiązana przez Udzielającego zamówienia prowadzącego 

postępowanie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub rodzaju 

odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia bez zachowania okresu wypowiedzenia z 

przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

6. W przypadku, gdy braki, o których mowa w ust. 5, dotyczą tylko części oferty, ofertę można 

odrzucić w części dotkniętej brakiem. 
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7. 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. 

8. W toku postępowania komisja konkursowa może żądać od Oferenta ubiegającego się o 

zawarcie umowy złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych ofert i załączonych dokumentów. 

9. Komisja w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami w 

celu ustalenia korzystniejszej ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.  

10. Do negocjacji zaprasza się Oferentów spełniających wymogi konieczne do zawarcia i 

realizacji umowy w liczbie, która zapewni możliwość dokonania skutecznego wyboru. 

Komisja przeprowadzi negocjacje co najmniej z dwoma Oferentami, o ile w konkursie bierze 

udział więcej niż jeden oferent. Dopuszczalne są również negocjacje z jednym Oferentem, o 

ile w konkursie na dany zakres złożono jedną ofertę.  

11. Do negocjacji kwalifikuje się Oferentów, licząc kolejno od najwyższej łącznej oceny 

uzyskanej na podstawie kryteriów konkursowych. 

12. Komisja przeprowadza negocjacje z wszystkimi zaproszonymi Oferentami. 

13. Przed dokonaniem wyboru komisja może rozszerzyć listę Oferentów zaproszonych do 

negocjacji. 

14. Komisja konkursowa dokumentuje przebieg negocjacji z Oferentami w protokole z negocjacji.  

15. Ustalenie w procesie negocjacji ceny nie oznacza dokonania wyboru Oferenta i przyrzeczenia 

zawarcia umowy. 

 

F. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  

1. Udzielający zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: 

1.1. nie wpłynęła żadna oferta; 

1.2. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2; 

1.3. odrzucono wszystkie oferty; 

1.4. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia 

przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu; chyba że 

Udzielający zamówienia może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

1.5. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

zawarcie umowy nie leży w interesie pacjentów Udzielającego zamówienie, czego nie 

można było wcześniej przewidzieć. 

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja 

może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych 

warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

3. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego. 

4. Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w zakresach, w których 

wskazano więcej niż jednego lekarza, o największej uzyskanej punktacji, o ile cena oferty nie 

przekracza kwoty, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na realizację zamówienia, 

celem zakontraktowania całkowitej puli godzin w danym zakresie. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w siedzibie 

Udzielającego zamówienia – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81- 

519 Gdynia dnia 26.02.2018 r. 

6. O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający zamówienia w ogłosi w dniu rozstrzygnięcia na 

tablicy ogłoszeń Spółki w jej siedzibie w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz na 



  

 
 

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.  
ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60  332  

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  

| kapitał zakładowy: 162 881 500,00 zł 

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148 

e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu 

jego stronie internetowej, zaś Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub 

pisemnie. 

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do 

przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

8. Udzielający zamówienia zawrze umowę z Oferentem, którego oferta odpowiada warunkom 

formalnym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny 

ofert, z zastrzeżeniem zapisów punktu V.E. pkt 9-15. 

 

G. UMOWA I ROZLICZENIE (szczegółowe zapisy w projekcie umowy – w tym zastrzeżenia w 

zakresie terminów płatności): 
1. Zawarcie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne następuje na 

podstawie wyniku konkursu ofert – niezwłocznie, nie później niż do 30 dni od upływu 

terminu składania ofert po rozstrzygnięciu konkursu ofert. 

2. Podpisanie umów nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Udzielającego zamówienia, 

w jego siedzibie.  

3. Przed podpisaniem umowy Oferent winien złożyć dodatkowo następujące dokumenty: 

1. kopię zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy,  

2. kopię zaświadczenia o przeszkoleniu BHP. 

4. Zapłata za świadczenia realizowana będzie w terminach miesięcznych, przelewem na 

konto wskazane przez Przyjmującego zamówienie w terminie: do 18-ego  dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykonanie usługi gdy 

przyjmujący zamówienie złoży rachunek/fakturę do 5 dnia następnego miesiąca. W 

razie złożenia rachunku po 5-tym dniu następnego miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykonanie usługi wypłata nastąpi 28 

dnia tego miesiąca.  
5. Rachunek/faktura może być wystawiony tylko za świadczenia zdrowotne faktycznie 

zrealizowane na rzecz Szpitala. 

6. Za datę spełnienia świadczenia przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie 

rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. 

 

H. WARUNKI  KOŃCOWE  KONKURSU: 
1. Konkurs Ofert rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu i trwa do czasu 

rozstrzygnięcia. 

2. W toku postępowania w sprawie o udzielanie zamówienia, do czasu zakończenia   postępowania, 

Oferentmoże złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia 

dokonania zaskarżonej czynności.  

2.1 Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie o udzielanie zamówienia ulega 

zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.  

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

odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 

2.3 Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.  

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

ogłoszeń  oraz  na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.  

2.5 W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 

3. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zarządu Udzielającego zamówienia, w 

terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia 

postępowania.  Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.  
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3.1 Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie 

odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie zamówienia do czasu jego rozpatrzenia.  

3.2 Po rozpatrzeniu odwołania Zarząd Udzielającego zamówienia uwzględnia lub oddala 

odwołanie. Informację o wniesieniu odwołania i jego rozstrzygnięciu przez Zarząd zamieszcza 

się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.  

3.3. W przypadku uwzględnienia odwołania, przeprowadza się ponownie postępowanie  

o udzielanie zamówienia. 

4. Środki odwoławcze nie przysługują na:  

1)  wybór trybu postępowania, 

2)  niedokonanie wyboru Oferenta,  

3)  unieważnienie postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia. 

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości bądź w 

poszczególnych zakresach lub odwołania konkursu w poszczególnych określonych w rozdziale III 

zakresach - w każdym czasie lub przesunięcia terminów składania lub otwarcia ofert, bądź terminu 

rozstrzygnięcia konkursu ofert - bez podawania przyczyny. 
 

 

 

           Zarząd        

                                     Szpitali Pomorskich Sp. z o.o  
 

 

 

 Gdynia, dnia 13 lutego 2018 r.  

 


