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SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 
tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 
fax: (+48 12) 425-12-28 

 
e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 
NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 

 
Znak postępowania:  A.I.271– 9/11 

 
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w rozumieniu art. 3 ustawy z d nia 30 sierpnia 1991 r. o 

zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14 , poz. 89 t.j.) w Krakowskim Centrum Rehabilitacji.  
 

WARUNKI UDZIAŁU  
 

1. Organizatorem konkursu jest: SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI, 30-224 
Kraków, Al. Modrzewiowa 22  

2. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w trybie art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 
zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14 poz. 89 t.j.) w zw. z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na 
świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. nr 93 poz. 592). 

3. Przedmiot konkursu: jest przejęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Reumatologicznej oraz udzielanie konsultacj i z 
zakresu reumatologii . Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 3 do warunków konkursu. 

4. Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej z terenu Województwa Małopolskiego wynosi 3,2 mln. 

5. Okres, na który zostanie zawarta umowa : od drugiej połowy kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 
6. Miejsce udzielania świadcze ń: SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji 
7. Warunki udziału w konkursie: 
7.1. W konkursie mogą wziąć udział: 

- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w statucie tego zakładu, 
- osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej 
specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
- grupowe praktyki lekarskie prowadzące działalność na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach 
- spełniający wymagania określone w punkcie 7.2. 
  

7.2. Wymagania co do kwalifikacji: 
            Lekarz specjalista reumatologii 

 
7.3. Świadczenia w Poradni Reumatologicznej udzielane będą w zależności od zgłoszeń pacjentów 
7.4. Konsultacje z zakresu reumatologii odbywać się będą na każde wezwanie Zamawiającego 

 
8. Wynagrodzenie: 
8.1. Porady z zakresu reumatologii - Zleceniobiorca z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych 

otrzymywać będzie wynagrodzenie na podstawie liczby udzielonych porad. Zleceniobiorca w ofercie 
zobowiązany jest przedstawić kwotę jaką chce otrzymywać z tytułu udzielenia jednej porady 
specjalistycznej. Zaproponowana kwota nie mo że być jednak wi ększa ni ż 90 zł. 

8.2. Konsultacje reumatologiczne – Zleceniobiorca z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych 
otrzymywać będzie wynagrodzenie na podstawie liczby udzielonych konsultacji. Zleceniobiorca w 
ofercie zobowiązany jest przedstawić kwotę jaką chce otrzymywać z tytułu udzielenia jednej 
konsultację. Zaproponowana kwota nie mo że być większa ni ż 50 zł 

 
9. Warunki udzielania świadczeń: 

Wszyscy lekarze wyłonieni w konkursie przy udzielan iu świadcze ń zdrowotnych, nie 
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podlegaj ą kierownictwu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji, s ą samodzielni i niezale żni od 
kierownictwa Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w t ym, w zakresie metody leczenia (sztuki 
lekarskiej) i ponosz ą wył ącznie odpowiedzialno ść za rozpoznanie choroby i wybór metody 
leczenia . 
 

10. Przygotowanie oferty:  
10.1. Złożenie formularza (załącznik nr 1). 

- W formularzu należy wpisać: 
• nazwę praktyki/ imię i nazwisko, adres 
• numer prawa wykonywania zawodu 
• numer wpisu do właściwego rejestru np. indywidualna praktyka lekarska, rejestr zoz 
• nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru 
• nazwę posiadanej kwalifikacji 
• zaoferowaną kwotę za 1 poradę i 1 udzieloną konsultację, 
• Personel, który będzie udzielał świadczeń – jeżeli dotyczy 

10.2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia (załączniku nr 2). 
10.3. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7.1. i 

7.2. (załącznik nr 2). 
10.4. Oświadczenie Oferenta, że w razie wyboru oferty ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej 

(załącznik nr 2). 
10.5. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze wzorem umowy, stanowiący załącznik do warunków 

konkursu i został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru oferty, do 
zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zleceniodawcę (załącznik nr 2).   

10.6. Złożenie kopii zaświadczenia o wpisie do odpowiedniego rejestru (np. indywidualna praktyka 
lekarska, rejestr zoz). 

10.7. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego.  

10.8. Kopię dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do udzielania świadczeń 
zdrowotnych:  
- odpis dyplomu ukończenia studiów medycznych, 
- odpis dyplomu specjalizacji lub tytułu specjalisty 
- prawo wykonywania zawodu 

10.9. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postępowaniu albo do reprezentowania Oferenta 
w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Oferenta w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym 
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.  

10.10. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta na każdej 
zapisanej stronie poświadczonego dokumentu ( poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być 
dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta). W przypadku Pełnomocnictw 
dokument musi być przedłożony wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 
Notariusza. 

10.11. Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej (na maszynie, 
komputerze lub czytelnie ręcznie), w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione/ą do 
reprezentowania Oferenta. 

10.12. W przypadku braku dokumentów i oświadczeń lub złożenia w niewłaściwej formie ogłaszający 
konkurs ma prawo wezwać Oferenta do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie 
nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty. Brak formularza 
(załącznik nr 1) powoduje odrzucenie oferty bez wzywania. 

10.13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

10.14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie 
lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:  

„Nazwa i adres Wykonawcy 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji, znak sprawy A.I. 271-9/11 
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Konkurs na świadczenia zdrowotne- Reumatologia”  
 
11. Kryteria i sposób oceny ofert: 
11.1. Oferent powinien wskazać: 

Kwotę za udzielenie jednej porady specjalistycznej – nie wi ęcej jednak ni ż 90 zł 
Kwotę za udzielenie jednej konsultacji – nie wi ęcej jednak ni ż 50 zł.  

11.2. Kryterium wyboru będzie: 
Wysokość zaproponowanej kwoty za poradę i konsultację 

W kryterium punkty będą liczone w następujący sposób: 

A + B = C 
Gdzie: A – zaproponowana kwota za udzielenie jednej porady 
            B – zaproponowana kwota za udzielenie jednej konsultacji 

 
liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 pkt 
 
gdzie: Cmin – najniższe zaproponowane wynagrodzenie spośród badanych ofert 
           Cbad – zaproponowane wynagrodzenie w badanej ofercie. 

 
11.3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów w kryterium określonym w pkt. 11.2. 
11.4. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy uzyskali 

największą ilość punktów w kryterium określonym w pkt. 11.2., co do wysokości stawki, o której 
mowa w pkt. 11.1., o których zostaną poinformowani pisemnie. 

11.5. Zleceniodawca odrzuci oferty niespełniające wymogów konkursu oraz złożone po terminie 
określonym w pkt. 12. 

11.6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania ko nkursu oraz do przesuni ęcia terminu 
składania ofert.  

11.7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wyboru większej ilości ofert odpowiadających potrzebom 
Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania świadczeń zdrowotnych.  

11.8.  W przypadku złożenia większej ilości ofert (z taką samą ceną) niż wymagane potrzeby 
Zleceniodawcy, o których mowa w pkt. 11.7. Zleceniodawca wezwie Oferentów do ponownego 
złożenia oferty z niższą ceną. Wybrana zostanie ten Oferent lub Oferenci, którzy zaproponują 
najniższą cenę spośród ponownie złożonych ofert.   

 
12. Termin zło żenia i otwarcia ofert: 
Oferty należy złożyć do dnia 11.04.2011 r. do godz. 10.00  do Sekretariatu Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji, Budynek nr 4, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków. 
Otwarcie ofert nastąpi 11.04.2011 r. o godz. 10.15  w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, Budynek nr 4, 
Al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków. 
Otwarcie Ofert jest jawne każdy zainteresowany może wziąć w nim udział.  
Rozstrzygni ęcie konkursu nast ąpi w ci ągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.  

O wynikach konkursy biorący udział zostaną powiadomieni pisemnie oraz informacja umieszczona 
zostanie na stronie www.kcr.pl 

13. Środki ochrony prawnej: 
13.1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może 

złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. 
13.2. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący 

rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o wyniku konkursu. 
13.3. Szczegółowe środki ochrony prawnej określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. nr 93 poz. 592). 

Wszelkie zapytania dotycz ące Konkursu prosz ę kierowa ć na nr telefonu: 12 428 7382 
14. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy  
2. Oświadczenie  
3. Wzór umowy 
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            Załącznik nr 1 konkursu 
                                                                                                     Znak sprawy: A.I.271 – 9/11                                                                                                                     

………………………………… 
(Pieczęć Oferenta) 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 

         Nazwa praktyki   

(w przypadku innych podmiotów proszę o podanie nazwy placówki, adresu siedziby, danych dotyczących placówki, 

personelu medycznego, liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń): *   

………………………………………………………………………........................................................................… 

Imię i nazwisko:      

………………………………………………………………………........................................................................… 

Adres: 

ul. .................................................................................................................................................................. 

kod ..................... miejscowość ..................................................................................................................... 

Telefon: ...................................................   

NIP................................ REGON ...................................... 

Nr prawa wykonywania zawodu:  .................................................... (dołączyć kserokopię) 

Nr wpisu do wła ściwego rejestru (np. indywidualna opieka zdrowotna,  rejestr zoz): ..............................  

(dołączyć kserokopię) 

Nazwa organu, który dokonał wpisu:  .................................................................................... 

Posiadam tytuł specjalisty (dołączyć kserokopię): 

.................................................................................................................................................................... ......  

Za 1 porad ę z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w  Poradni Reumatologicznej, proponuj ę 
kwot ę w wysoko ści ................... zł (brutto) (słownie: ...... ....................................................... zł brutto)  
– nie wi ęcej ni ż 90 zł brutto  

Za 1 konsultacj ę reumatologiczn ą, proponuj ę kwot ę w wysoko ści ................. zł (brutto) (słownie: ...... 
.......................................... zł brutt o) – nie wi ęcej ni ż 50 zł brutto  
 
Umowa zostanie zawarta od drugiej połowy kwietnia d o 31 grudnia 2011 r. 

Wykaz personelu: * 
 
L.p. Imię i nazwisko Nr wykonywania zawodu Specjalizacja (nazwa i stopień) 
 
1. 

   

 
2. 

   

 
Ilość stron oferty ..... 
Wykaz załączników dołączonych do oferty: 

1.  
2.  
3.  

………………………………………………… 
Data i podpis  

Oferenta  
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  Załącznik nr 2 do konkursu 
Znak sprawy: A.I.271 – 9 /11                                                                                                                     

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY LUB PEŁNOMOCNIKA WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

konkursowym na świadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991  r. o 
zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14 , poz. 89 t.j.) w Krakowskim Centrum Rehabilitacji  

Imię i Nazwisko / Nazwa Oferenta ubiegającego się o udzielenie zamówienia: 
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  

 

Adres Oferenta:  
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
Składając ofertę na świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opie ki specjalistycznej w 
Poradni Reumatologicznej oraz konsultacji reumatolo gicznej,  zobowiązuję się do wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami: 
 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, 

określone w przepisach obowiązującego prawa. 

2. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia konkursowego i warunkami konkursu. 

3. Oświadczam, że wzór umowy, stanowiący załącznik do warunków konkursu został przeze mnie 
zaakceptowany. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych 
w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę. 

4. Oświadczam, że spełniam wymagania określone w pkt. 7.1. i 7.2. warunków udziału w konkursu. 

5. Zobowiązuję się, że w razie wybrania mojej oferty przed przystąpieniem do wykonywania pierwszej 
czynności na rzecz Zamawiającego, ubezpieczę się od odpowiedzialności cywilnej, zarówno w zakresie 
odpowiedzialności kontraktowej jak i odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, za szkody 
wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym zamówieniem i 
zobowiązuję się do utrzymania  tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. Sumy 
gwarancyjne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej będą zgodne  z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia 
zdrowotne. 

6. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.       

  

 
………………………………………………… 

Data i podpis  
Oferenta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


