DPR-3/2020

Wrocław, 23.10.2020 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
WYKONYWANYCH NA
RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA
MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU W ZAKRESIE:
REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ PACJENTÓW W RAMACH OPIEKI
KOMPLEKSOWEJ PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W
WARUNKACH STACJONARNYCH
II.
REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W RAMACH OPIEKI KOMPLEKSOWEJ
PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W OŚRODKU
LUB ODDZIALE DZIENNYM.
III.
KARDIOLOGICZNEJ TELEREHABILITACJI HYBRYDOWEJ W RAMACH OPIEKI
KOMPLEKSOWEJ PACJENTÓW
PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA
SERCOWEGO W WARUNKACH DOMOWYCH.
Postępowanie konkursowe jest prowadzone na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności i leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz przepisów art. 140,
art. 141, art.146 ust.1, art.147-150, 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152,153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).
Szczegółowe warunki konkursu ofert określają wymagania stawiane oferentom, sposób
przeprowadzenia konkursu, tryb składania ofert oraz tryb zgłaszania i rozpatrywania protestów
i odwołań związanych z tymi czynnościami. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty,
oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach
konkursu ofert.
Organizatorem konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy jest Uniwersytecki Szpital
Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
zwanym Udzielającym zamówienia.
I.

NAZWA I ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMIÓWIENIA:







Nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Adres: ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
NIP: 898-181-68-56
Regon: 000289012
Tel: 71 784 22 23
Fax: 71 733 12 09

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZAMIESZCZONO
na stronie internetowej USK - www.usk.wroc.pl

PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem niniejszego konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
przyjęcia obowiązku wykonywania:
1. Rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej pacjentom po przebytym zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnych;
2. Rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej pacjentom po przebytym zawale mięśnia sercowego w ośrodku lub oddziale dziennym
3. Kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w ramach opieki kompleksowej pacjentom po
przebytym zawale mięśnia sercowego w warunkach domowych.
4.

OBOWIĄZKI OFERENTA:
1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze, spełniające wymagania opisane w ustawie
o działalności leczniczej i niniejszych warunkach szczegółowych konkursu ofert.
2. Oferent winien posiadać personel z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do
wykonywania świadczeń objętych konkursem ofert, wynikającymi z obowiązujących przepisów
prawa.
3. Oferent winien posiadać odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt
medyczny, które pozwalają na realizację pełnego zakresu świadczeń wymaganych przez
Udzielającego Zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach.
4. Oferent będzie wykonywał świadczenia zdrowotne na podstawie indywidualnych zleceń
opieczętowanych pieczęcią nagłówkową Udzielającego zamówienia, wystawianych i podpisywanych
przez lekarzy Udzielającego Zamówienia.
5. Oferent zapewni wykonywanie świadczeń zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i dobrej
praktyki, przy jednoczesnym zachowaniu należytej staranności.
6. Oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej stosownie do
obowiązujących przepisów prawa.
7. Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty powinien zapoznać się ze
wszystkimi informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
8. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie Udzielającemu zamówienia w jednej
zamkniętej kopercie oferty wraz z wymaganymi dokumentami, zgodnie z wymogami ustalonymi
przez Udzielającego zamówienia.

WYMAGANIA:
Podwykonawca powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 6 listopada .2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 465 z późn. zm.) , w tym związane z przepisami szczegółowymi dotyczącymi
rehabilitacji kardiologicznej udzielanej w ramach kompleksowej opieki po zawale mięśnia
sercowego oraz w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 166/2019/DSOZ z dnia
29 listopada 2019r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
- świadczenia kompleksowe, ustawy z dnia 10 maja2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781). oraz Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO),

ustawie z dnia 6listopada2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 849) oraz w rozporządzeniu z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 666).

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY :
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim wraz z wymaganymi załącznikami
i dokumentami.
4. Oferta musi być podpisana a kserokopie potwierdzone klauzulą „Potwierdzam za zgodność
z oryginałem” przez osobę uprawnioną do podpisywania i reprezentacji określoną we właściwym
rejestrze lub podpisane przez osobę upoważnioną.
5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
6. Wszelkie poprawki w tekście powinny być czytelne (poprzedni zapis przekreślony, a zmiana
parafowana).
7. Wszystkie strony powinny być spięte i ponumerowane w taki sposób, by zapobiec dekompletacji.
8. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie
10. Cena jednostkowa powinna być podana w PLN i utrzymana na tym samym poziomie przez cały
okres obowiązywania umowy.
11. Oferta można składać ofertę na wybrany rodzaj rehabilitacji kardiologicznej (można składać
oferty częściowe ).
12. Brak wymaganego dokumentu spowoduje wezwanie do uzupełnienia pod rygorem odrzucenia
oferty.
13. Błędy w ofercie, brak podpisu lub podpis osoby nieuprawnionej spowoduje odrzucenie oferty.
14. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie
oznaczonej w zależności od rodzaju rehabilitacji.
OFERTA KONKURSOWA NA ŚWIADCZENIE :
I.
REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ PACJENTÓW W RAMACH OPIEKI
KOMPLEKSOWEJ PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W
WARUNKACH STACJONARNYCH
II.
REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W RAMACH OPIEKI
KOMPLEKSOWEJ PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA
SERCOWEGO W OŚRODKU LUB ODDZIALE DZIENNYM.
III.
KARDIOLOGICZNEJ TELEREHABILITACJI HYBRYDOWEJ W RAMACH
OPIEKI KOMPLEKSOWEJ PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZAWALE
MIĘŚNIA SERCOWEGO W WARUNKACH DOMOWYCH
Wraz z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ PRZED 06.11.2020 roku r. GODZ. 10.00
należy dostarczyć do Kancelarii USK M. Skłodowskiej-Curie 58, pokój -1.1 lub przesłać pocztą pod
warunkiem, że będzie dostarczona w dniu 06.11.2020 r. do godziny 10:00.

15. Udzielający zamówienia potwierdza wpływ oferty poprzez adnotację na kopercie zawierającą
datę i godzinę złożenia oferty.
16. Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty złożone Udzielającemu zamówienia wraz
z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem ofert złożonych po
terminie.
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
18. Czas trwania umowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
19. Kryterium - oferowana cena 100 %.
20. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
21. Prawidłowo złożona oferta zawiera:
 załącznik nr 1 - oświadczenia oferenta
 załącznik nr 2 - formularz ofertowy,
 załącznik nr 3 - dokumenty rejestrowe: NIP, Regon, KRS
 pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta sporządzona jest przez pełnomocnika,
 załącznik nr 4 - polisa OC, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
22. Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Udzielającego zamówienia sukcesywnie w ilościach
uzależnionych od jego aktualnych potrzeb

TRYB OTWIERANIA OFERT:
1. Otwieranie ofert jest jawne i nastąpi w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny
oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
3. Podczas otwierania kopert z ofertami oferenci mogą być obecni oraz mogą składać wyjaśnienia
i oświadczenia do protokołu.
4. Komisja konkursowa w części jawnej ogłasza obecnym oferentom, które z ofert będą brały udział
w konkursie, a które zostają odrzucone.
5. Odrzuceniu podlega oferta:
 złożona po terminie,
 zawierająca nieprawdziwe informacje,
 jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny
świadczeń opieki zdrowotnej,
 jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 jeżeli oferent lub oferta nie odpowiadają warunkom określonym w przepisach prawa oraz w
Szczegółowych warunkach konkursu ofert,
 złożona przez oferenta, z którym została rozwiązana umowa przez Udzielającego zamówienia w
trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta.
6.W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta
zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia braków w wyznaczonym terminie
pod rygorem odrzucenia oferty.
7.Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, gdy:
 nie wpłynęła żadna oferta,
 odrzucono wszystkie oferty

 kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym postępowaniu,
 nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie
umowy nie leży w interesie Udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
 wpłynęła tylko jedna oferta i nie podlega ona odrzuceniu z zastrzeżeniem, że komisja może
przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych
warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
8. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty następuje w części niejawnej konkursu.
9. Komisja konkursowa w części niejawnej może przeprowadzić negocjacje z oferentem w celu
ustalenia harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym czasu oczekiwania na
wykonanie badania objętych konkursem ofert.
10.Rozstrzygnięcie postępowania ogłoszone zostanie w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu
o konkursie.
11. Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszone zostanie na stronie internetowej USK: www.usk.wroc.pl
12. Udzielający zamówienia poinformuje oferenta w formie pisemnej lub telefonicznie o miejscu i
terminie podpisania umowy.
13. W przypadku gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienia wybierze
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.
Zapytania do konkursu ofert należy przesyłać na mail: dpr@usk.wroc.pl do dnia .30.10.2020 roku.

POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH:
1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do
czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany
protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście
bezzasadny.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej
odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
5. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
6. Oferent może wnieść do Dyrektora Szpitala w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia o
rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie
złożone po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie podlega rozpatrzeniu w ciągu 14 dni
roboczych od daty jego otrzymania przez Udzielającego zamówienia. Wniesienie odwołania
wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert
mają zastosowanie następujące przepisy:
 ustawa z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).



Podwykonawca powinien spełniać wymagania określone w zarządzeniu Prezesa NFZ
nr166/2019/DSOZ z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju leczenie szpitalne -świadczenia kompleksowe;
 kodeks cywilny.
W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym będzie się
uchylał od podpisania umowy, Udzielający zamówienia ma prawo wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród pozostałych ofert uznanych za ważne bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

ZAŁĄCZNIKI





załącznik nr 1 - oświadczenia oferenta
załącznik nr 2 - formularz ofertowy
załącznik nr 3 - dokumenty rejestrowe: NIP, Regon, KRS
załącznik nr 4 - polisa OC
Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

