PODLASKI WOJEWÓDZKI
OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BIAŁYMSTOKU
15-535 BIAŁYSTOK
UL. WIEWIORCZA 10

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
UZUPEŁNIAJĄCEGO KONKURSU
OFERT Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
dotyczące
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na
działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem
dorosłych kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, na terenie powiatu
sokólskiego i zambrowskiego.
oparte na zasadach:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich ( Dz. U. z 2014r. poz.
1144 z póź. zm. Dz.U. z 2017.971 )
oraz

art. 5 ust. pkt 4 i 5, i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy tekst jednolity:
Dz. U. z 2014r. poz. 1184.

Podstawa prawna:
art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2016. 1638 t.j. )
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I. Udzielający zamówienia:
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, 15-535 Białystok, ul. Wiewiórcza 10.
Postępowanie będzie prowadziła Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 16/2017
Dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z dnia 28 listopada 2017r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu
składania ofert bez podania przyczyny.
II. Przedmiot zamówienia:
Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na
działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem
dorosłych kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
na terenie powiatu, który zamieszkuje osoba badana:

1) sokólskiego

- ok.

2) zambrowskiego

400 badań,
- ok.

550 badań.

III. Okres obowiązywania umowy:
od dnia podpisania do 31 grudnia 2018r.
IV. Ogłoszenie konkursu 02 stycznia 2018r. na:
- tablicy ogłoszeń w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku
- stronie internetowej www.pwomp.wrotapodlasia.pl , www.bip.pwomp.wrotapodlasia.pl
i www.wrotapodlasia.pl.
V Proponowaną kwotę należności:
należy przedstawić w formularzu ofertowym.
Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość negocjacji.
VI. Warunki udziału w konkursie ofert:
Do konkursu może przystąpić podmiot, wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy
o działalności leczniczej ( Dz. U. 2016. 1638 j.t. ) i posiada zgłoszoną działalność z zakresu medycyny
pracy w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku.
W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Oferent zobowiązany jest:
1. Złożyć ofertę na formularzu opracowanym przez Udzielającego zamówienie,
Formularz zawiera następujące dane:
1) określenie powiatu, jakiego dotyczy oferta,
2) dane o Oferencie ( nazwa i adres podmiotu, osoba upoważniona do reprezentacji zakładu,
stanowisko, NIP, Nr telefonu , fax, e-mail, nr wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewodę
podlaskiego lub Okręgową Izbę Lekarską, nr wpisu do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
miejsce wykonywania badań, nr telefonu do rejestracji ),
3) warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną,
4) w przypadku korzystania ze szkolnych gabinetów lekarskich należy dołączyć porozumienie
z Dyrekcjami szkół na współpracę,
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5) kwalifikacje lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych, którzy
zobowiązali się do realizacji zamówienia ( podać stopień specjalizacji, dodatkowe uprawnienia,
miejsce, dni i godziny przyjęć, pieczątka z kodem cyfrowym oraz podpis lekarza),
6) kwalifikacje lekarzy udzielających konsultacji specjalistycznych, zobowiązujących się do
realizacji zamówienia ( określić funkcjonowanie poradni, nazwisko i imię lekarza, stopień
specjalizacji, miejsce, dni i godziny przyjęć, pieczątka i podpis lekarza),
7) w przypadku braku posiadania własnego zaplecza diagnostycznego lub własnych lekarzy
udzielających konsultacji specjalistycznych, należy przedłożyć informację o możliwości
współpracy z innymi podmiotami leczniczymi, w celu zabezpieczenia pełnej realizacji badań.
2. Złożenie oświadczeń i zobowiązań oferenta, zawartych w formularzu ofertowym:
1) Oświadczenie Oferenta o zabezpieczeniu wykonywania konsultacji specjalistycznych
i badań diagnostycznych, niezbędnych do wydania zaświadczenia o przydatności
do praktycznej nauki zawodu.
2) Oświadczenie Oferenta o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymogami ustawowymi.
3) Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy o treści określonej przez
Udzielającego zamówienia, z uwzględnieniem wykonania obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, określonego w § 2 pkt. 11 umowy.

4) Oświadczenie Oferenta o stwierdzeniu, że jeśli w wyniku

kontroli realizacji umowy
przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia ponad 50 0 /0 kontrolowanych świadczeń
medycznych nie zostało wykonanych w całości prawidłowo, PWOMP przysługuje prawo
wykluczenia ( kierowanego przez niego podmiotu ) z konkursu oferent na wykonywanie
powyższych świadczeń, na okres kolejnych 3 lat oraz odmowa wypłaty wynagrodzenia za
realizację bieżącej umowy.

5) Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz szczegółowymi warunkami
konkursu, umową na 2018r. i o tym, że nie wnosi do nich zastrzeżeń.
6) Przyjęcie do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą skutkuje natychmiastowym
odrzuceniem oferty.
3. Dołączenie stosownych dokumentów:
Numer i datę wpisu do właściwego rejestru oraz oznaczenie organu dokonującego wpisu:

 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy dołączyć:
- aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Leczniczych, prowadzonego przez Wojewodę
Podlaskiego,
- aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
- kopię fragmentu statutu zakładu, dokumentującego działalność zakładu w zakresie medycyny
pracy lub Regulamin Organizacyjny.

 dla indywidualnych praktyk lekarskich:
- wpis do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku,
- wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferent sporządza ofertę na formularzu wg załączonego wzoru.
2) Oferta musi być napisana w sposób czytelny w języku polskim.
3) Oferent składa ofertę w nieoznakowanej, zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,NIE OTWIERAĆ
Konkurs ofert 2018r. powiat ..........” w Sekretariacie PWOMP pok. nr 19, do dnia
09 stycznia 2018r. do godz. 13:00
Ofertę przesłaną pocztą będzie się uważało za skutecznie złożoną, jeżeli wpłynie do dnia
09 stycznia 2018r. do godz.13:00.
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Wszystkie dołączone dokumenty muszą być kolejno ponumerowane a kopie potwierdzone za
zgodność z oryginałem na każdej stronie z podpisem i pieczątką Oferenta
VIII. Kryteria oceny;
Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) 90% - cena

2) 10% - dostępność ( liczba godzin pracy lekarzy medycyny pracy w tygodniu ) .
IX. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 09 stycznia 2018r. o godz. 14:00,
w sali konferencyjnej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku
przy ul. Wiewiórczej 10.

X. Tryb i zakres prac Komisji Konkursowej:
1. Konkurs przeprowadza Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Udzielającego zamówienia.
2. Komisja w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje czynności w 2 częściach:
A. część jawna konkursu
B. część niejawna konkursu
W części jawnej konkursu :
1. Komisja Konkursowa w obecności Oferentów:
1) składa oświadczenie, że:
- nie pozostaje w związku małżeńskim ani stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
do drugiego stopnia,
- nie jest związana ani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
-

nie pozostaje wobec nich w stosunku podrzędności służbowej,
małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia ani osoba z nią związana z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli nie pozostaje wobec oferentów w stosunku podrzędności
służbowej.

2) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu,
3) stwierdza liczbę otrzymanych ofert,
4) otwiera koperty z ofertami,
5) odrzuca oferty, których forma nie odpowiada warunkom określonym w postępowaniu,
wpłynęły po terminie lub zawierają nieprawdziwe informacje,

6) sprawdza zabezpieczenie w badania wszystkie powiaty województwa podlaskiego,
7) podaje proponowaną kwotę przez Oferenta,
8) zamieszcza informację o poprawności ofert na stronie internetowej
www.pwomp.wrotapodlasia.pl
9) obecność Oferentów w części jawnej nie jest obowiązkowa.
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W części niejawnej konkursu komisja:
- dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert ( sprawdza poprawność dokumentów i analizuje dane
zawarte w ofercie),
- jeżeli oferta zawiera braki formalne wzywa oferenta do uzupełnienia w terminie 3 dni
od powiadomienia,
- ustala termin negocjacji z oferentami, którzy złożyli taką deklarację,
- przeprowadza negocjacje,
- przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów,
- dokonuje oceny ofert wg kryteriów przy zastosowaniu algorytmu:
90% - cena za badanie przez lekarza uprawnionego wraz z konsultacjami
Cena: W = najniższa cena wśród oferentów

x 100% x 0,90

cena danego oferenta

10% - dostępność ( liczba godzin pracy lekarzy medycyny pracy w tygodniu )
Dostępność: W = liczba godz./tyg danego oferenta

x 100% x 0,10

najwyższa liczba godz/tyg. wśród oferentów

- dokonuje kompleksowej oceny ofert,
- wskazuje najkorzystniejsze oferty na określony powiat,
- dopuszcza przyjęcie kilku najkorzystniejszych ofert na jeden powiat,
- dokonuje przydziału badań w przypadku wyboru więcej niż jedna oferta na dany powiat zgodnie
z algorytmem:
Max ilość prognozowana na powiat x ( % kryteriów x ∑%kryteriów wszystkich/100

W=
∑ wszystkich podmiotów ( % kryteriów x ∑%kryteriów wszystkich /100 )
2. Z przebiegu postępowania konkursowego Komisja Konkursowa sporządza protokół, który
w szczególności zawiera:

- oznaczenie miejsca, czasu rozpoczęcie i zakończenie konkursu,
- imiona i nazwiska członków komisji,
- liczbę zgłoszonych ofert,
- wskazanie ofert nieodpowiadających warunkom określonym przez Udzielającego zamówienia
lub złożonych po terminie,
- wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym przez Udzielającego zamówienia,
- opracowanie kompleksowej oceny ofert,
- wskazanie najkorzystniejszych ofert, albo stwierdzenie, że żadna oferta nie została przyjęta,
- wzmiankę o odczytaniu protokołu,
- podpisy członków Komisji,
3. Komisja Konkursowa przedstawia Dyrektorowi PWOMP protokół z prac Komisji Konkursowej
wraz z kompleksową oceną ofert.
4. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa ogłasza
rozstrzygnięcie konkursu.

5

5. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu postępowanie konkursowe zostaje zakończone, a Komisja
Konkursowa ulega rozwiązaniu.

XI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 10 stycznia 2018r.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Udzielającego
zamówienia oraz stronie internetowej www.pwomp.wrotapodlasia.pl ,
www.bip.pwomp.wrotapodlasia.pl i www.wrotapodlasia.pl
Wyniki w formie papierowej zostaną przesłane do:

- Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- Podlaskiego Kuratora Oświaty i Oddziałów,
- Prezydenta Miasta Białegostoku, Łomży i Suwałk,
- Starostów wszystkich powiatów województwa podlaskiego.

XII. Skargi, protesty, odwołania:
1. W toku postępowania konkursowego Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany
protest w terminie 7 dni od zaskarżonej czynności,
2. Komisja rozpatruje protest w ciągu 7 dni od daty jego złożenia i udziela odpowiedzi na piśmie.
Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia na piśmie.
3. W przypadku uwzględnienia protestu, Udzielający Zamówienia powtarza zaskarżoną czynność.
4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrywaniu.
5. Oferent może złożyć do Dyrektora PWOMP odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania
w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrywaniu.
6. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.
Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umów.
7. O rozstrzygnięciu odwołania Oferent jest informowany niezwłocznie.
8. W przypadku uwzględnienia odwołania postępowanie konkursowe przeprowadza się ponownie.
9. Unieważnienie postępowania konkursowego
lub odrzucono wszystkie oferty.

następuje,

gdy

nie

wpłynęła

żadna

oferta

XII. Zawarcie umów:
1.Dyrektor Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku zawiera umowy
na świadczenie badań lekarskich po zakończeniu postępowania konkursowego, zgodnie
z wybraną najkorzystniejszą ofertą na dany powiat przez Komisję Konkursową.
Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego
zamówienia.

Białystok, dnia 02 stycznia 2018r.
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