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Znak: DAO4-350-10/18

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
w Krakowie
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu:

sprawowania opieki medycznej dla
uczniów szkół i placówek specjalnych,
dla których
Gmina Miejska Kraków
jest organem prowadzącym
Konkurs ofert w ramach którego, udzielane jest zamówienie prowadzony jest na
podstawie:
art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz
art. 140, 141, 146 ust. 1, 147, 148 ust. 1, 149, 150, 151 ust. 1, 2 i 4-6, 152,
153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Dane udzielającego zamówienia
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków.
Nr telefonu: (12) 44-67-500.
Nr faxu: (12) 44-67-501.
e-mail: zol@zol.krakow.pl; strona WWW: www.zol-krakow.com.pl

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
sprawowania opieki medycznej dla uczniów szkół i placówek specjalnych, dla
których Gmina Miejska Kraków jest organem prowadzącym.
Opieką medyczną w całym okresie objęci będą uczniowie 12 szkół i placówek
specjalnych wymienionych w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
Udzielenie zamówienia jednemu podmiotowi musi dotyczyć co najmniej 3 szkół i
placówek specjalnych wymienionych w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany został we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz załącznikach nr 1 – 3 do
wzoru umowy.
Czas trwania lub termin realizacji zamówienia: od dnia 3 września 2018 r.
dnia do 31 grudnia 2018 r.

Wymagane dokumenty lub oświadczenia
 wypełniony i podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania
przyjmującego zamówienie formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do
ogłoszenia.
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, potwierdzony za zgodność z oryginałem,
 aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Podpisy złożone przez przyjmującego zamówienie lub osobę lub osoby
upoważnione do jego reprezentowania powinny być opatrzone czytelnym
imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. W przypadku osób
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reprezentujących przyjmującego zamówienie dokumentacja powinna zostać
uzupełniona o dokumenty potwierdzające prawo ww. osoby do reprezentowania
przyjmującego zamówienie.
Wszystkie strony w ofercie powinny być parafowane przez przyjmującego
zamówienie lub osobę lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.
Udzielający zamówienia ma prawo wezwania przyjmującego zamówienie do
wyjaśnienia treści złożonej oferty (wezwania będą dokonywane za pomocą faksu
lub poczty elektronicznej, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu) oraz do
uzupełnienia braków oferty niespełniającej wymagań ogłoszenia. Oferty,
których braki nie zostaną uzupełnione będą odrzucone (zgodnie z art. 149
ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Udzielający zamówienia odrzuci ofertę również w przypadku zaistnienia
przesłanek z art. 149 ust. 1 pkt. 1)-6) i 8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Procedura zamówienia
Wszystkie załączniki do ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej
udzielającego
zamówienia
pod
adresem
www.zol.krakow.pl
(zakładka
„Ogłoszenia”  „Konkursy”).
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do udzielającego
zamówienia za pomocą faksu (na nr 12-44-67-501) lub poczty
elektronicznej (na adres sekretariat@zol-krakow.pl), jednak nie później niż do
16 sierpnia 2018 r. (do godziny 12:00). Odpowiedzi na pytania zadane po
tym terminie nie będą udzielane.
Udzielający zamówienia, bez ujawniania źródła publikuje pytania i odpowiedzi na
swojej stronie internetowej. Udzielający zamówienia może zmienić opis
przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert w uzasadnionych
przypadkach.
Ofertę sporządza się w języku polskim i składa, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej.
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Przyjmującym zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku
naruszenia
przez
udzielającego
zamówienia
zasad
przeprowadzania
postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154
ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.

Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty, udzielający zamówienia będzie kierował się kryterium:
- Cena brutto za godzinę udzielania świadczeń (w zł) - C
- Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:
C = (najniższa cena ofertowa) ÷ (cena oferty rozpatrywanej) x 60 pkt.
- Jakość udzielanych świadczeń - J
- Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:
Wyznaczenie przez przyjmującego zamówienie koordynatora
świadczeń – 20 pkt., brak wyznaczenia takiego koordynatora – 0 pkt.

udzielania

- Kompleksowość - K
- Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu sprawowania opieki medycznej dla
uczniów szkół i placówek specjalnych dla 12 szkół i placówek specjalnych – 20
pkt,
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu sprawowania opieki medycznej dla
uczniów szkół i placówek specjalnych dla 9 szkół i placówek specjalnych – 15 pkt,
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu sprawowania opieki medycznej dla
uczniów szkół i placówek specjalnych dla 6 szkół i placówek specjalnych – 10 pkt,
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu sprawowania opieki medycznej dla
uczniów szkół i placówek specjalnych dla 3 szkół i placówek specjalnych – 5 pkt.

Punktacja ostateczna od 0 do 100 pkt., wg wzoru C+J+K.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą
liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert, nie podlegających odrzuceniu.
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Informacja nt. miejsca i terminu składania i otwarcia
ofert
Miejsce składania ofert – pokój nr 122 - Sekretariat Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego w Krakowie ul. Wielicka 267, 30 – 663 Kraków.
Ofertę składa się wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
oznakowanej w następujący sposób:
„Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu sprawowania
opieki medycznej dla uczniów szkół i placówek specjalnych, dla
których Gmina Miejska Kraków jest organem prowadzącym”
Oferty nie złożone w powyższej formie (a w szczególności złożone faksem lub
pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert – 20 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, pod
uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie udzielającego
zamówienia, a nie data nadania u operatora. Oferty, które wpłyną do
udzielającego zamówienia po wyznaczonym terminie, będą odsyłane bez ich
otwierania.

Otwarcie ofert – 20 sierpnia 2018 r. o godz. 11:30
O rozstrzygnięciu konkursu ofert udzielający zamówienia ogłosi na tablicy
ogłoszeń w jego siedzibie (Pawilon Socjalny, pierwsze piętro, koło pokoju 109)
oraz na stronie internetowej www.zol-krakow.com.pl, w dniu 21 sierpnia 2018 r.
Ponadto, o wyborze najkorzystniejszej oferty, przyjmujący zamówienie zostaną
powiadomieni za pomocą faksu lub e-maila.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia
niniejszego konkursu ofert w przypadku zaistnienia okoliczności
wymienionych z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych
ze
środków
publicznych.
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