Szczegółowe warunki
konkursu ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze,
lekarzy wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej oraz
osoby legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do
udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub
określonej dziedzinie medycyny
w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki
i Pomocy Psychologicznej SPZOZ
w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Uwagi wstępne
1.

Szczegółowe warunki konkursu ofert określają wymagania stawiane oferentom, tryb
składania ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert.

2.

Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszych
szczegółowych warunkach w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.

3.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 15
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. 2020. poz. 295 z poźń.zm.) oraz
ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2020 r. poz.1398 z późn.zm.).
Ogólne zasady konkursu ofert

1.

Organizatorem konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych

jest

Tarnogórski

Ośrodek

Terapii

Uzależnień,

Profilaktyki

i Pomocy Psychologicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (TOTU
SPZOZ) zwany dalej Udzielający Zamówienia.
2.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
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Warunki udziału w konkursie
O udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, będące przedmiotem konkursu, może
ubiegać się Oferent:
a) będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osoba wykonująca
działalność leczniczą,
b) będący osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
świadczeń
c) zdrowotnych w zakresie będącym przedmiotem konkursu ofert,
d) legitymujący się dokumentami świadczącymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji
i uprawnień w zakresie, w jakim przystępuje do konkursu oraz został wpisany do
odpowiednich rejestrów.
Świadczeń

zdrowotnych

może

udzielać

personel

posiadający

niezbędną

wiedzę

i doświadczenie konieczne do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym
postępowaniem konkursowym zgodnie ze specjalnością danej komórki organizacyjnej oraz
wymogami określonymi we właściwych Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz Rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych
w zakresie wymagań dla personelu.

Zasady przygotowania oferty
1.

Oferent składa oferty zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych warunkach
konkursu ofert oraz w materiałach informacyjnych w miejscu wskazanym w ogłoszeniu
o konkursie ofert. Informacje o przedmiocie konkursu stanowi załącznik Nr 1 do
Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w TOTU SPZOZ.

2.

Oferta powinna zawierać:
1) dane o oferencie:
a) nazwę i siedzibę podmiotu leczniczego oraz numer wpisu do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą zgodnie z art. 100

Ustawy z dnia

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020. poz. 295 t.j.),
b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie
organu dokonującego wpisu – zgodnie z art. 101 – 102 Ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020. poz. 295 t.j.),
2) wskazanie kwalifikacji osoby udzielającej określonych świadczeń zdrowotnych,
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3) proponowaną kwotę należności za realizację świadczeń.
3.

Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny oraz zawierać
dokumenty, oświadczenia oraz informacje mogące mieć znaczenie przy udzielaniu
świadczeń.

4.

Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem,

że Udzielający

Zamówienia

otrzyma

pisemne

powiadomienie

o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania
ofert.
5.

Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w TOTU- SPZOZ.

6.

Ponadto Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów :
a) aktualna kopia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą*/
kopia wpisu do rejestru specjalistycznych indywidualnych praktyk lekarskich*
b) kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk ze strony internetowej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*
c) kopia nadania numeru REGON*
d) kopia nadania numeru NIP*
e) kopie dokumentów dotyczących prawa wykonywania zawodu lekarza*, dyplomu
ukończenia studiów i posiadanej specjalizacji,
f) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla specjalisty psychoterapii
uzależnień i psychoterapeuty:
 dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie niezbędnym do udzielania
świadczeń zdrowotnych,
 certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub zaświadczenie o uzyskaniu statusu
osoby, ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii,
 certyfikat psychoterapeuty lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu
psychoterapeuty,
g) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym prawo wykonywania
zawodu lekarza, dyplom ukończenia studiów medycznych, posiadane specjalizacje
oraz nadanie stopnia naukowego przez Radę Wydziału Lekarskiego,
h) orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań
zdrowotnych do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem,
i) kopia polisy OC lub oświadczenie o przedłożeniu polisy*
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7. Koszt całkowity brutto 1 godziny pracy, a w przypadku ryczałtu wskazana cena brutto za
miesięczną konsultację. Cenę jednostkową należy przedstawić w wartościach brutto.
Opis przedmiotu konkursu
Celem niniejszego konkursu ofert jest wyłonienie oferentów, z którymi TOTU SPZOZ może
zawrzeć umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w materiałach
informacyjnych o przedmiocie konkursu ofert.
Czas wykonania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert.
Zamawiający oczekuje ofert, w których oferent proponować będzie wykonywanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie określonym w materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu
ofert.
Miejsce i termin składania ofert
Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi, na które składać się musi pełna nazwa oraz
adres siedziby oferenta i dane zamawiającego z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych” określonym w ogłoszeniu o konkursie, w siedzibie TOTU SPZOZ
w terminie ustalonym w ogłoszeniu.
Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą do rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.
Komisja Konkursowa
1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert zamawiający powołuje Komisję Konkursową.
2.

Komisję Konkursową rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Miejsce, termin i przebieg konkursu

1. Konkurs ofert rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu i trwa do
czasu rozstrzygnięcia.
2. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej,
które rozpocznie się w terminach podanych w ogłoszeniu.
3. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o złożoną
dokumentację oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym biorąc pod uwagę:
a) cenę za udzielanie świadczeń,
b) doświadczenie oferenta,
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c) kwalifikacje odpowiadające potrzebom TOTU SPZOZ w zależności od rodzaju
świadczeń,
dostępność – ilość zaproponowanych w miesiącu godzin pracy.

d)

4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiadać będzie
warunkom zamówienia, a także zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. Komisja może nie przyjąć ofert, których cena przewyższa kwotę przeznaczoną na
finansowanie Zamówienia.
6.

Komisja odrzuca ofertę:
1) złożoną przez świadczeniodawcę po terminie;
2) zawierającą nieprawdziwe informacje;
3) jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej
liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;
4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6) jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną;

7.

W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych
dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do
usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

8.

Dyrektor TOTU SPZOZ unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:
1) nie wpłynęła żadna oferta;
2) odrzucono wszystkie oferty;
3) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Dyrektor TOTU SPZOZ
przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;
4)

nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.

9. Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Pouczenie o środkach odwoławczych
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Udzielającego zamówienie zasad przeprowadzenia konkursu, przysługują środki
odwoławcze na zasadach określonych w pkt 3-8.
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2. Środki odwoławcze nie przysługują na:
a) wybór trybu postępowania,
b) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,
c) unieważnienie konkursu.
3. W toku konkursu ofert, do czasu zakończenia konkursu, oferent może złożyć do komisji
konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonej
czynności.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu konkurs ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu
wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga
uzasadnienia.
6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzenie.
7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięcie niezwłocznie zamieszcza się na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
8. W przypadku uwzględnienia protestu, Komisja powtarza zaskarżoną czynność.
9. Oferent biorący udział w konkursie ofert może wnieść do Udzielającego zamówienia,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołanie dotyczące
rozstrzygnięcia konkursu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zwarcie umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu
jego rozstrzygnięcia.
Zawarcie umowy
1.

Z Przyjmującym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert Udzielający
zamówienia zawiera umowę na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym
zakresie lub na czas określony.

2.

Umowa nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące, chyba że rodzaj i liczba
świadczeń zdrowotnych uzasadniają zawarcie umowy na okres krótszy.

3.

Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie oraz na zasadach określonych w umowie, a Udzielający zamówienia do
zapłaty wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń.
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5.

Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Udzielającego
zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnianiu zachodziłaby konieczność zmiany treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego zamówienia, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

6.

Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków
wynikających z umowy, chyba ze umowa stanowi inaczej.
Obowiązek informacyjny w zakresie danych osobowych

1.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Tarnogórski Ośrodek Terapii

Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. Karłuszowiec 11, 42-600 Tarnowskie Góry, www.to-tu.eu.
2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się

kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: totu-zoz@wp.pl
3.

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na

świadczenia medyczne zgodnie z Ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO.
4.

Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,

na podstawie przepisów prawa, a także pracownikom Administratora w związku z
wykonywanie, obowiązków służbowych oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł
umowę powierzenie przetwarzania danych, w związku z realizacją usług na rzecz
Administratora.
5.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 11 lat, zgodnie z

przepisami archiwalnymi dot. czasu przechowywania dokumentacji konkursowej.
6.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz

prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7.

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/ Panu, że przepisy RODO zostały
naruszone.
8.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu

uwzględniania Pani/ Pana w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie
zgody na ich przetwarzania jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość zgody na ich
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przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie
spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny
uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Pani/ Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego

9.

podejmowania decyzji ani profilowania, o którem mowa art. 22*.


Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
podlega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się.

Zatwierdzam
Piotr Sobczak
Dyrektor TOTU-SPZOZ
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