
Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian-Med,   

95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12  

tel. 42-21-21-921  

faks: 42-21-21-976 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU 

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy w formie konsultacji 

specjalistycznych, w tym: 

1) badanie wstępne, okresowe lub kontrolne z wydaniem orzeczenia, 

2) badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki zdrowia,  

3) badanie kierowców,  

4) kwalifikacje do programów profilaktycznych,  

5) udział w komisji BHP, 

6) przegląd stanowisk pracy. 

Zamawiający zapewni sprzęt dopuszczony do obrotu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującym 

prawem oraz pomieszczenia spełniające wymogi sanitarne do udzielania świadczeń objętych 

konkursem. Umowa zostanie zawarta na okres: od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

II.     WYMOGI STAWIANE PRZYJMUJĄCEMU ZAMÓWIENIE  

1) Do konkursu zgłaszać się mogą podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz osoby 

legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych 

wykonujący działalność leczniczą objętą niniejszym konkursem i posiadający wpis w tym zakresie 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

2) Przyjmujący zamówienie musi spełniać kryteria stawiane przez przepisy prawa, Narodowy 

Fundusz Zdrowia oraz właściwych konsultantów wojewódzkich. Badania wykonywane być winne 

z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami, jakości. Przyjmujący zamówienie 

może wykonywać zamówienie poprzez osoby trzecie, ponosząc pełną odpowiedzialność, za jakość 

i terminowość badań. Podwykonawca musi spełniać wymagania stawiane Przyjmującemu 

zamówienie. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia, o której 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. 

U. z 2020 roku, poz. 295 z późniejszymi zmianami). 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

1) Wypełniony formularz oferty, 

2) Odpis z rejestru KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej ( kserokopia), 

3) Odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (kserokopia), 

4) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, 

5) Umowa ubezpieczenia, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 295 z późniejszymi zmianami) – 

kserokopia. 

W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów 

lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Przyjmującego zamówienie do usunięcia tych 

braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.  

IV.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Ofertę w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia 

zdrowotne - laryngologia” należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 



Pabian- Med w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12 do dnia 26 sierpnia 2020 roku do godziny 12.00, w 

pokoju nr 219, II piętro. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu, a nie 

data stempla pocztowego. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

V. OTWARCIE I OCENA OFERT 

Oferty zostaną otwarte w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.30 w pokoju nr 219, II piętro przez 

Komisję Konkursową w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian - 

Med w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12.  

 Jedynym kryterium oceny składanych ofert będzie cena.  

VI.  CENA ORAZ POZOSTAŁE ISTOTNE ELEMENTY OFERTY; UMOWA  

Przyjmujący Zamówienie określi cenę w przedmiocie zamówienia uwzględniając wszystkie koszty i 

rabaty.  Przez cenę rozumie się wynagrodzenie brutto.   

Wzór umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne do wglądu u Zamawiającego. 

 VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin, do którego Przyjmujący zamówienie będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od 

dnia, w którym upływa termin do składania ofert. 

VIII.   OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

2) Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na 

jego stronie internetowej.  

3) Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu 

składania ofert bez podania przyczyny.  

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają m.in. następujące przepisy: 

1) art. 26, art. 26a oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 

2020 roku, poz. 295 z późniejszymi zmianami). 

2) odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 - 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 - 6, art.152, art. 

153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1373 z późniejszymi 

zmianami). 

 

 

 

 

 


