
 
 

 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

 
 

na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych 

w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia 

dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 

w zakresie położnictwa i ginekologii. 

Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 633) oraz 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.) 

I. Udzielający zamówienia: 

Nazwa:  Kliniczne Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu 

Adres:  ul. Reymonta 8, 45-066 Opole 

REGON: 000640136 

NIP: 754-24-80-425 

KRS: 0000005533 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie 

procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego  zabezpieczenia opieki medycznej,  

w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Klinicznego 

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie położnictwa i ginekologii. 

III. Czas trwania umowy: 

Planowany termin realizacji umowy: 01.05.2022 r. – 31.12.2022 r.   

IV. Warunki wymagane od Oferentów: 

1. Oferentem może być wyłącznie podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoba legitymująca 

się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie, 

przy czym przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz 

zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z 

wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

2. Oferent musi  dysponować odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania 

świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia, tj. posiadać tytuł zawodowy lekarza. 

3. Oferent musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności lub przedstawić oświadczenie o dostarczeniu polisy do dnia podpisania 

umowy,  w przypadku wyboru oferty. 



4. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach, na 

formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienie, w którym wskaże: ilość godzin 

świadczenia usług w miesiącu oraz stawkę godzinową. 

5. Do oferty należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów, potwierdzonych za zgodność  

z oryginałem przez oferenta: 

a) dyplom lekarza, 

b) prawo wykonywania zawodu, 

c) decyzja o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą albo wypis  

z takiego rejestru, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

d) kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie o dostarczeniu polisy do dnia podpisania umowy, 

w przypadku wyboru oferty. 

          Na żądanie zamawiającego oferent przedkłada oryginały w/w dokumentów.  

 6.  Oferent musi złożyć ofertę wraz z wymaganymi dokumentami. 

 7.  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 8.  W razie braku dokumentów o których mowa w pkt. 5 lub ich złożenia w niewłaściwej   

      formie, udzielający  zamówienia może wezwać oferenta do usunięcia braków, pod rygorem        

      odrzucenia oferty w wyznaczonym terminie. W tym trybie nie można usunąć braku oferty cenowej. 

 

V. Sposób i kryteria oceny ofert 

 1. Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Klinicznego  

     Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. 

 2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej. Oferent może uczestniczyć  tylko w części jawnej  

     konkursu. 

 3. W części jawnej nastąpi ocena ofert pod względem formalnym, tj. spełnienia warunków podanych  

      w dokumentacji konkursowej. 

 4. W części niejawnej nastąpi ocena ofert pod względem merytorycznym, tj. wybór         

      najkorzystniejszych ofert, zgodnie z podanymi poniżej kryteriami oraz wymaganiami. 

    5. Dokonując wyboru oferty jedyne kryterium oceny złożonych ofert stanowi cena za udzielanie     

     świadczeń opieki zdrowotnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną   

     wybrane najkorzystniejsze oferty, w liczbie zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie Szpitala  

     Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu. 

     Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo swobodnego określenia liczby godzin udzielania      

     świadczeń w danym miesiącu. 

 



VI. Zawarcie umowy 

Wzór umowy zostanie udostępniony na stronie www.ginekologia.opole.pl  oraz w siedzibie udzielającego 

zamówienie. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do proponowanego wzoru umowy. 

Szczegółowe warunki realizacji usług zostaną zawarte w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

Umowa może zostać zawarta na okres od 01.05.2022r. do 31.12.2022 r. Warunkiem podpisania umowy 

będzie dostarczenie orzeczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy.  
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