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23 Wojskowy Szpital 

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 

57-540 Lądek-Zdrój 

 Pl. Mariański 7/8 z siedzibą przy ul. Jadwigi 1 

Tel : 74-81 17 219 

 

Konkurs Ofert : KO/2/SUZ/2021 

                 
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt  4  ustawy  z dnia  15.04.2011 r.  o działalności  

leczniczej  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ), ustawy z dnia 27.08.2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r. poz.1373), oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 

2020 roku w sprawie zawarcia umowy  o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej,  

składania  ofert, powoływania  i  odwoływania  komisji  konkursowej,  jej  zadań  oraz 

trybu  pracy  (  Dz. U. 2020r.  poz. 1858)  

 

 
23 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  :  

57-540 Lądek Zdrój Pl. Mariański 7/8 z siedzibą przy ul. Jadwigi 1 

 

ogłasza konkurs ofert 

o udzielenie zamówienia na świadczenie usług zdrowotnych przez 

osoby wykonujące zawód lekarza   

Przedmiotem Konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie niżej 

wymienionych  świadczeń zdrowotnych  : 

Zadanie nr 1 – w zakresie obsługi pacjentów w oddziałach uzdrowiskowych sanatoryjnych 

w niżej wymienionej specjalizacji lekarskiej :  

 

 rehabilitacja medyczna II stopień specjalizacji, specjalista balneologii i medycyny 

fizykalnej – bądź w trakcie specjalizacji ; inna dziedzina medycyny I lub II stopień 

specjalizacji z ukończonym kursem w zakresie balneologii   

 

Zadanie Nr 2 - - w zakresie obsługi pacjentów w ramach turnusów profilaktyczno - 

leczniczych dla żołnierzy powracających z misji zagranicznych w niżej wymienionej 

specjalizacji lekarskiej : 

 

lekarz z co najmniej 3  letnim stażem pracy. 
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Zadanie Nr 3 - zakresie obsługi pacjentów w oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w niżej 

wymienionych specjalizacjach lekarskich: 

 

rehabilitacja medyczna II stopień specjalizacji, specjalista balneologii i medycyny 

fizykalnej – bądź w trakcie specjalizacji ; ortopedia II stopień specjalizacji; 

reumatologia II stopień specjalizacji; choroby wewnętrzne II stopień specjalizacji. 

 

Zadanie nr 4 - w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich zgodnie z harmonogramem dyżurów 

 - w dni robocze – rozpoczęcie dyżuru popołudniowo-nocnego o godz. 14.35 popołudniu, 

zakończenie dyżuru o godz. 7.00 rano dnia następnego. 

 - w dni świąteczne i wolne od pracy – rozpoczęcie dyżuru o godz. 07.00 rano , 

zakończenie dyżuru o godz. 07.00 rano dnia następnego. 

 

Ogólna ilość lekarzy do wykonania przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć : 13 

 
OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT:  

 

 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia będzie się kierował 

następującymi kryteriami oceny: 

         1) cena (C ) - 90  %, która stanowić  będzie  sumę  kwot udzielanych świadczenia  – 

określonych w formularzu ofertowym -zał. nr 1 do  SWKO; 

        2) niecenowe  (D) -10% - staż pracy w przedmiocie zamówienia. 

2. Przyjmuje się skalę ocen od 0-100 punktów, w tym w kryterium: 

      1) cenowym (C) - Udzielający zamówienia, ofercie o najniższej cenie brutto przyzna 

maksymalną ilość punktów za cenę,   t j. 90 pkt, każdej następnej ofercie przyznaje się ilość 

punktów proporcjonalnie mniejszą, stosując  wzór: 

                
    

 

gdzie : 

P bad -    ilość punktów  przyznana  badanej ofercie  za kryterium - CENA,  

C min -    najniższa  wartość  w kryterium - CENA spośród  złożonych ofert,  

C bad -    wartość  badanej oferty  w kryterium   - CENA, 

P max -    waga kryterium -  max  liczba  punktów,  która może być przyznana  w kryterium – 

CENA 
 

2)   niecenowym (D) - Udzielający zamówienia za staż pracy w przedmiocie zamówienia:  

      a)   do 6 lat -  przyzna 5 pkt, 

      b) powyżej 6 lat - przyzna 10 pkt. 
 
 

3. Udzielający zamówienia wyboru oferty dokona dwuetapowo:  

1)   I etap: 

    a) analiza ofert pod względem  zgodności  z zapisami SWKO, 

    b) wybór potencjalnych Oferentów, którzy w kryterium cenowym i niecenowym spośród 

złożonych ważnych ofert uzyskali najwyższą ilość punktów; 

2)    lI etap: 

    a) zaproszenie wybranych   potencjalnych Oferentów do negocjacji  w kryterium 

cenowym, 

    b) przeprowadzenie negocjacji, 

    c) ogłoszenie wyników przeprowadzonego postępowania. 
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4. W celu zapewnienia planowanej liczby świadczeń zdrowotnych, przed dokonaniem wyboru 

Udzielający zamówienia może rozszerzyć listę Oferentów zaproszonych do negocjacji. 

5. W toku oceny ofert, Udzielający zamówienia może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert . 

 

 

Wymagania zamawiającego poza opisanymi powyższej, zawarte są we wzorze do umowy, 

który stanowi załącznik nr 2 do SWKO 

 

1. Umowa o udzielenie zamówienia w przedmiocie niniejszego postępowania  podpisana  

    będzie na czas określony od dnia 09.07. 2021 roku do 31.12. 2024 roku.  

2. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu wraz z obowiązującymi    

    formularzami i szczegółowymi warunkami umowy można zapoznać się w siedzibie  

    ogłaszającego konkurs  -  Dział Kadr , II piętro, pokój nr 203 , w terminie do dnia 06.07.2021r. 

    w godzinach 9:00 – 12:00, tel. 609 401 691  

3.Ogłoszenie zamieszczone zostanie: 

- na głównej tablicy ogłoszeń w siedzibie ogłaszającego konkurs ,  

- na stronie internetowej: www.23 wszur.pl 

4. Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych NUMER SPRAWY : KO/2/SUZ/2021”  należy przesłać/dostarczyć :  na 

adres siedziby Zamawiającego : 23 WSzU-R w Lądku-Zdroju, 57-540 Lądek-Zdrój, Pl. Mariański 

7/8 z siedzibą przy ul. Jadwigi 1   w  terminie do 06.07. 2021r. do godziny 10:00.  

 

5. Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Udzieląjącego Zamówienia :  dział Kadr , piętro 1I 

      pok. 203  w dniu 06.07. 2021 r. o godzinie 10:30.  

 
OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT:  

 

6. Oferty będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia.  

 

7. Termin związania ofertą: nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, jak również do 

przesunięcia terminu składania ofert. 
9. Środki ochrony prawnej: 

- odwołanie, skarga i protest na podstawie art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27.08.2004 

r. o świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków   publicznych  

(tekst  jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373), 

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej 

: 23wszur.pl w zakładce : obowiązek informacyjny dot. Przetwarzania danych osobowych – 

RODO/GDPR lub bezpośrednio pod odnośnikiem 

http://23wszur.pl/informacj_przetwarzania_danych_osobowych_przez_23_WSzU-R.pdf 

        

                                                                                             DYREKTOR  

                                                                                             mgr inż. Zdzisław PUZIO 

 
 

 

 

Sporządziła : Stanisława Osipiuk; tel. 609 401 691 

 

 

http://www.23/

