
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

na wykonywanie zabiegów operacyjnych na rzecz pacjentek leczonych w Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym z rozpoznaniem onkologicznym, rozliczanych grupami M11. 

M12, M21 

Postanowienia ogólne 
 

1. Postępowanie wszczyna się i prowadzi na zasadach i warunkach określonych w ustawie 
o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 z późn.zm) oraz ustawie o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 
2020 poz. 1398 z późn.zm.).  

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Klinicznego Centrum 
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń.  

3. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu stanowić będą integralną część umowy 
zawartej z Przyjmującym zamówienie.  

4. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 
podania przyczyny.  
 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na 
rzecz pacjentek leczonych w  Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z rozpoznaniem 
onkologicznym, rozliczanych grupami M11. M12, M21. 

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w ramach prowadzonej przez 
Przyjmującego zamówienie działalności gospodarczej lub pełnienie obowiązku 
świadczenia tych usług przez podmiot leczniczy, który zawrze umowy na świadczenie 
takich usług z lekarzami posiadającymi uprawnienia do wykonywania świadczeń 
objętych konkursem i prowadzącymi działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem 
postanowień przepisów art. 132 ust 3 i art. 133 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

3. Szacunkowa liczba świadczeń ok. 50 na okres od 08.03.2021r. do 31.12.2021r.  może 
się zwiększyć bądź zmniejszyć w zależności od zapotrzebowania. Niezrealizowanie 
szacunkowej liczby świadczeń nie spowoduje żadnych roszczeń odszkodowawczych ze 
strony Przyjmującego zamówienie.  

4. Świadczenie usług zdrowotnych objętych umową odbywać się będzie na warunkach, 
jakie oferent ma obowiązek zapewnić:  
1) potwierdzenia przez lekarza pobrania pisemnej zgody od pacjenta na zabieg 

operacyjny, 
2) nadzoru lekarskiego nad pacjentem przed i bezpośrednio po zabiegu operacyjnym, 
3) prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

dokumentacji niezbędnej szpitalowi do rozliczenia procedur z NFZ, 
4) kwalifikacji procedur w systemie JGP niezbędnych do rozliczenia z NFZ, 
5) konsultacji, szkoleń oraz udziału jako obserwatorów personelu medycznego 

Udzielającego Zamówienia w zabiegach operacyjnych objętych przedmiotem 
zamówienia.  

5. Świadczenie usług zdrowotnych objętych umową odbywać się będzie według 
harmonogramu ustalonego między stronami w drodze porozumienia stron, przez lekarzy 
specjalistów posiadających kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa, ze wskazaniami 
aktualnej wiedzy medycznej, wytycznymi NFZ i MZ, dostępnymi metodami i środkami, 
z zachowaniem poszanowania praw pacjenta, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz 
z należytą starannością.  

6. Świadczenie usług odbywać się będzie przy pomocy personelu medycznego i 
pomocniczego oraz zastosowaniu sprzętu, aparatury, środków farmakologicznych i 
materiałów medycznych Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 
w Opolu. Kliniczne Centrum upoważnia świadczącego usługi do korzystania w trakcie 



wykonywania przez niego świadczeń zdrowotnych z obiektów i infrastruktury należącej 
do Szpitala.  
 

Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z bieżącym 
zapotrzebowaniem Udzielającego Zamówienie od dnia 08.03.2021r. do dnia 
31.12.2021r.  

2. Umowa zostanie podpisana na w/w okres.  
 

Oferta cenowa i kryteria oceny 

1. Oferta winna zawierać cenę za udział w zabiegu operacyjnym jako operator lub asystent 
operatora nie większą niż: 
1) 400,00 zł za zabieg operacyjny rozliczany grupą M12, 
2) 500,00 zł za zabieg rozliczany grupą M21,  
3) 700,00 zł za zabieg rozliczany grupą M11. 

2. Wszelkie rozliczenia finansowe między Udzielającym Zamówienie, a Przyjmującym 
Zamówienie będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku.  

3. Kryteria oceny – 100% cena 
4. Jeżeli Udzielający Zamówienia uzna, że jest to konieczne do wykonania przedmiotu 

umowy - przyzna zamówienie więcej niż jednemu z oferentów, których oferta 
odpowiada warunkom i wymaganiom określonym w regulaminie i warunkach konkursu 
oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

 
Wymagania w stosunku do oferenta 
 

W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności, Udzielający Zamówienia wymaga przedstawienia następujących dokumentów 
(stosownie do rodzaju prowadzonej działalności):  

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców (KRS, CEIDG) lub wypis z 
rejestru podmiotów leczniczych.  

2. Zaświadczenie o nr identyfikacji podatkowej. 
3. Wykaz personelu, który realizował będzie świadczenia stanowiące przedmiot 

zamówienia oraz kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe 
(dyplomy ukończenia studiów medycznych, prawo wykonywania zawodu, dyplomy 
specjalizacji w tym z ginekologii onkologicznej).  

4. Wykazanie doświadczenia w realizacji zabiegów operacyjnych w zakresie ginekologii 
onkologicznej – oświadczenie. 

5. Aktualna polisa OC oraz zobowiązanie do jej posiadania przez cały czas obowiązywania 
umowy.  

6. Kserokopię aktualnych badań lekarskich lub oświadczenie o spełnieniu niniejszego 
warunku.  

7. Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik 1 do SWKO. 
8. Wypełnione oświadczenie oferenta, stanowiące załącznik 2 do SWKO. 
9.  Można złożyć tylko jedną ofertę w danym zakresie. Złożenie ofert alternatywnych 

spowoduje odrzucenie bez rozpatrzenia każdej z nich.  
 
Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Do konkursu Oferent przedstawia swoją ofertę zgodnie z wymogami SWKO. 
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

3. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskim na formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik 1 i 2 do niniejszych warunków konkursu.  



4. Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.  

5. Strony oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Oferenta.  

6. W przypadku, gdy dokumenty będą podpisane przez inną osobę, do oferty należy 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  

7. Kopie dokumentów dołączonych do oferty, w tym kopia pełnomocnictwa muszą być 
potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę upoważnioną do reprezentacji 
bądź osobę przez niego upoważnioną.  

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę upoważnioną - podpisującą ofertę. 

9. W celu prawidłowego przygotowania ofert, Oferent powinien zadać wszelkie niezbędne 
w tym zakresie pytania.  

10. W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub 
gdy oferta zawiera braki formalne, wzywa się Oferenta do usunięcia tych braków w 
wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.  

11. Ofertę opatrzoną danymi Oferenta należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych 
kopertach lub opakowaniach oznaczonych:  

 
Konkurs ofert   

na wykonywania zabiegów operacyjnych na rzecz pacjentek leczonych w Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym  z rozpoznaniem onkologicznym, rozliczanych grupami 

M11, M12, M21 
 
Składanie ofert i postepowanie konkursowe 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia 04.03.2021r. do 
godz. 10:00 w Sekretariacie Klinicznego Centrum.  

2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina złożenia jej Udzielającemu 
Zamówienia. Oferta zostanie opatrzona kolejnym numerem porządkowym oraz datą i 
godziną jej złożenia u Udzielającego zamówienie.  

3. W celu przeprowadzenia konkursu, Udzielający Zamówienia powoła Komisję 
Konkursową, która rozwiąże się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.  

4. Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa w dniu 04.03.2021r., o godz. 10.30. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04.03.2021r.  
6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej 

Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń.  
 
Informacje dla oferentów 
 

1. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednej oferty 
w celu wykonania całości zadania.  

2. Udzielający Zamówienia może żądać wyjaśnień i uzupełnień do złożonej oferty.  
3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania 

przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.  
4. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projekcie 

umowy przed jej podpisaniem.  
5. Przyjmujący zamówienie jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.  

 
 
Tryb wprowadzania ewentualnych zmian w ofercie 
 
1. Oferent może dokonać zmian w ofercie lub wprowadzić uzupełnienia do niej, w terminie 

do dnia wyznaczonego na składanie ofert.  
2. W przypadku dokonania zmiany lub uzupełnienia należy złożyć ofertę z odpowiednim 



dopiskiem "Zmiana" lub "Uzupełnienie".  
3. W przypadku wycofania się Oferenta z konkursu należy złożyć kopertę z nazwą 

Przyjmującego zamówienie i opisem - "Wycofanie".  
 
Protesty – prawa i obowiązki oferentów 
 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w 
okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1398 z późn. 
zm.). 
 


