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OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Konkurs o charakterze ci ągłym – otwarcie w ka żdy pi ątek 

MSP.A.271.1.4.1.2022 

 

 

KONKURS OFERT 

na udzielenie zamówienia na udzielanie świadcze ń zdrowotnych 

na rzecz pacjentów Miejskiego Samodzielnego Publicz nego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Chełmie  

z dnia 16 lutego 2022 r. 

I. Postanowienia ogólne : 

 

1. Udzielaj ący zamówienia : 

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie z siedzibą w Chełmie, 

ul. Wołyńska 11, 22 - 100 Chełm, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069032, NIP: 5632030191 

REGON: 110269323 

 

2. Adres do korespondencji i dane do kontaktu : 

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie z siedzibą w Chełmie  

ul. Wołyńska 11, 22 - 100 Chełm,  tel. 82 563 05 19, adres internetowy: 

www.mspzozchelm.pl; e-mail sekretariat@mspzozchelm.pl  

 

II. Podstawy prawne:  

 

Konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.). Do 

konkursu ofert będą miały odpowiednio zastosowanie 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 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i 

Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Dyrektor Miejskiego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.  
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III. Przedmiot zamówienia:  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz współpracy z pozostałymi członkami zespołu 

podstawowej opieki zdrowotnej Udzielającego zamówienia, zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez Udzielającego Zamówienie.  

Szczegółowe czynności będące przedmiotem zamówienia określone zostały m. in. w: 

1) ustawa  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn.zm.); 

2) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.. z 2021 r. poz. 711 

z późn. zm.); 

3) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U.. z 

2021 r. poz. 1050 z późn. zm.); 

4) ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty . (Dz. U. z 

2021 r. poz. 790  z późn. zm.); 

5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540 

z późn. zm.); 

6) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu 

zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2335) 

 

 

IV. Warunki, jakie musz ą spełni ć oferenci przyst ępujący do konkursu ofert. 

 

1. Ofertę może złożyć podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoba, 

legitymujący się posiadaniem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w określonym powyżej zakresie oraz spełniająca warunki określone art. 

18 ustawy o działalności leczniczej. 

2. Ofertę może złożyć lekarz lub podmiot dysponujący lekarzem posiadającym  

kwalifikacje określone w art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 27 października 2017 r. o 

podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz.  1050 z późn. zm.) tj: 

1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo 

2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo 

3) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo 
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4) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie 

pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, 

albo  

5) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub 

6) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie 

chorób wewnętrznych. 

3. Udzielający zamówienia dopuszcza złożenie oferty przez lekarzy 

1) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie 

pediatrii lub  

2) odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii 

3) lekarzy innych specjalizacji, 

4) lekarzy bez specjalizacji z pełnym prawem wykonywania zawodu.  

 

4. Decyzję o przyjęciu ofert przedłożonych przez lekarzy o kwalifikacjach wskazanych w 

ust. 3 podejmuje Udzielający zamówienia. 

   

V. Opis sposobu przygotowania oferty.  

 

1. Oferent składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

Szczegółowych warunków konkursu ofert. 

2. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku 

polskim w sposób przejrzysty i czytelny.  

3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w Szczegółowych 

warunkach konkursu ofert. 

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu 

Oferenta oraz winna zawierać dopisek: „Konkurs ofert na udzielanie świadcze ń 

zdrowotnych na rzecz Miejskiego Samodzielnego Publi cznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Chełmie – lekarz POZ”  

6. Ofertę oraz każdą jej stronę numeruje i podpisuje Oferent lub osoba upoważniona na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa złożonego w oryginale w formie pisemnej lub 

pisemnej kopii poświadczonej przez notariusza. 

7. Wszelkie poprawki w ofercie mogą być naniesione przez Oferenta lub osobę, o której 

mowa w  pkt. 6,  poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego 

prawidłowego.  

8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę nie później niż przed 

upływem terminu składania ofert.  
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9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę i 

zawiera ono dodatkowy dopisek "Zmiana oferty" lub "Wycofanie oferty". 

10. Oferta oraz wszelka korespondencja dotycząca konkursu ofert powinna być kierowana 

przez Oferenta na adres: Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

Zdrowotnej w Chełmie ul. Woły ńska 11, 22-100 Chełm, pok. nr 106” . 

11. W przypadku, gdy Oferent przekaże ofertę pocztą lub w inny jeszcze sposób, o terminie 

złożenia oferty decyduje termin jej wpływu do Udzielającego zamówienia.  

 

VI. Dokumenty, które powinna zawiera ć oferta.   

 

W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do 

oferty następujące odpowiednie dokumenty właściwe dla podmiotu leczniczego lub 

indywidualnej (indywidualnej specjalistycznej) praktyki lekarskiej, mianowicie:  

1. oświadczenie Oferenta – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza 

ofertowego, 

2. kserokopię poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem ; 

a) prawa wykonywania zawodu lekarza, 

b) dyplomu ukończenia uczelni medycznej, 

c) dyplom specjalizacji  lekarskiej (jeśli dotyczy), 

d) aktualnego zaświadczenia lekarskiego umożliwiającego podjęcie świadczenia 

usług medycznych.  

3. pełnomocnictwo wystawione zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile 

oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta (jeśli 

dotyczy). 

 

VII. Termin wykonania umowy. 

 

Oferent składa ofertę na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie zamówienia na okres 

co najmniej dwunastu miesięcy lub jego wielokrotności albo na czas nieokreślony. 

 

VIII.  Zasady wyboru ofert i kryteria ich oceny.  

 

1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez Przyjmującego zamówienie w zakresie kryteriów przyjętych przez Udzielającego 

zamówienia. 

2. Wybierając najkorzystniejszą ofertę Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę stawkę 

za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych. 
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3. Oferty nie spełniające wymogów określonych w niniejszych  Szczegółowych warunkach 

konkursu ofert zostaną odrzucone. 

4. Spośród ofert nieodrzuconych zostaną wybrane oferty z najniższą ceną. 

5. Zamawiający dopuszcza wybranie większej liczby ofert do realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

6. Cena podana przez Oferenta nie może przekroczyć kwoty brutto, jaką Udzielający 

zamówienia przeznaczył na realizację świadczeń zdrowotnych  objętych konkursem w 

danym zakresie.   

  

IX. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyniku post ępowania konkursowego oraz warunki 

zawarcia umowy. 

 

1. Otwarcie ofert oraz ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego nastąpi w miejscu i 

terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na 

świadczenia zdrowotne z dnia 16 lutego 2022 r.  

2. Oferentowi, wybranemu w wyniku postępowania konkursowego, Udzielający zamówienia 

wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie zamówienia na 

świadczenia zdrowotne na rzecz Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Chełmie. 

3. Ostateczne warunki umowy zostaną określone podczas indywidualnych negocjacji, 

przeprowadzonych przez Udzielającego zamówienia i Oferenta, w związku z tym 

Urzekający zamówienia dopuszcza istotne zmiany we wzorze umowy, w szczególności 

gdy Oferent będzie przyjmował deklaracje wyboru, o których mowa w art. 9 i nast. ustawy 

z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U.. z 2021 r. poz. 

1050 z późn. zm.);. 

 

X. Postanowienia ko ńcowe.  

1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego Udzielający zamówienia powołuje 

komisję konkursową. 

2. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady 

określone w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie 

zamówienia na świadczenia zdrowotne.  

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia 

terminu składania ofert. 
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4. O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiadamia pisemnie Oferentów 

biorących w nim udział.  

 

/-/ Mariusz Żabiński 

Dyrektor 

Miejskiego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Chełmie 

 

 

 

Załączniki:  

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz 

Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  

 

 


