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                            OGŁOSZENIE
Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/
           
           Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza
          KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZE Ń ZDROWOTNYCH

Przedmiot konkursu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium Całodobowej Opieki Medycznej ZLA.
Świadczenia obejmują poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim
kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem
zdrowia świadczeniobiorcy- w miejscu jego zamieszkania. 
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystanie ze świadczeń objętych konkursem:
nie więcej niż 50.000 osób na jednego lekarza.
Świadczenia udzielane będą w następujących formach dyżurów:  
-dyżur zwykły ( od 18.00 do 8.00 tj. 14 h ) 
-dyżur świąteczny ( od 8.00 do 8.00 tj. 24 h lub 12h ) 
-dyżur skrócony zwykły lub świąteczny ( od 18.00 do 24.00 tj. 6 h ) 
Czas związania umową:
Od 1 stycznia 2014r. do 31 marca 2014r. z możliwością przedłużenia do lat trzech.
Warunkiem realizacji umowy jest zawarcie kontraktu z NFZ.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Dyrektor ZLA p. Wojciech Wokulski, tel. 033-84-44-295.
Odbiór instrukcji przygotowania oferty wraz z proje ktem umowy:
p. Małgorzata Kopacz, pok. 121  ul. Garbarska 1 , 32-600 Oświęcim, tel.033-84-44-295.
Składanie ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: “ Konkurs ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych – AMBULATORIUM COM ZLA - nie otwierać przed dniem
5 grudnia 2013r. godz. 11.00 “ do dnia 5 grudnia 2013r. do godz. 10.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert,
wyboru więcej niż 1 oferty.
Otwarcie ofert:
Dnia 5 grudnia 2013r. godz. 11.00
Rozstrzygnięcie konkursu:
Dnia 23  grudnia 2013r. w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wyboru więcej niż 1 oferty.

Protesty i odwołania:
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu
zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni
roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania   
Oferent może wnieść do Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, w terminie 7 dni
od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
Odwołanie wniesione po terminie nie nie podlega rozpatrzeniu.
Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje 
zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.   
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KONKURS OFERT
Udzielanie świadczeń Zdrowotnych w Ambulatorium Całodobowej Opieki Medycznej ZLA.
Świadczenia obejmują poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim
kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem
zdrowia świadczeniobiorcy- w miejscu jego zamieszkania. 
 

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W OŚWIĘCIMIU

Instrukcja przygotowania ofert

Oferta powinna zawierać:

1.Dane o oferencie
-nazwę, siedzibę Oferenta,
-kserokopię zaświadczeń o wpisach do właściwych rejestrów ( ewidencja działalności
  gospodarczej,rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą )    
-kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób mających wykonywać 
  świadczenia medyczne / kserokopia prawa wykonywania zawodu, dyplomu specjalizacji,
-kserokopie dokumentów potwierdzających nadanie NIP i REGON  

Do konkursu mogą przystąpić osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej
praktyki lekarskiej oraz na podstawie umowy zlecenia 
Osoby wykonujące świadczenia powinny posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu. 
Preferowane specjalizacje: pediatria, medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, medycyna ogólna,
lekarze z inną specjalizacją z doświadczeniem w pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.   

2.Proponowaną stawkę brutto za: 
   -dyżur zwykły ( od 18.00 do 8.00 tj. 14 h ) - proponowana stawka za 1 godz. 43,00zł. brutto
   -dyżur świąteczny ( od 8.00 do 8.00 tj. 24 h ) - proponowana stawka za 1 godz. 50,00zł. brutto  
   -dyżur skrócony zwykły (od 18.00 do 24.00 tj. 6h)- proponowana stawka 
     za 1 godz. 43,00zł. brutto 
   -dyżur skrócony świąteczny ( od 20.00 do 24.00 tj. 4 h )- proponowana stawka 
     za 1 godz. 50,00zł. brutto  
Kryterium oceny ofert stanowi w 100% cena

3.Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i instrukcji.

4.Oświadczenie o przyjęciu postanowień projektu umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
5.Oświadczenie o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
   po pozytywnym rozpatrzeniu oferty.
6.Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
7.Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
8.Strony powinny być ponumerowane i podpisane przez Oferenta.
9.Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie “ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych – AMBULATORIUM COM ZLA. Nie otwierać przed dniem
5 grudnia 2013r. godz. 11.00 “ w sekretariacie ZLA w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1,
pok. 119, do dnia 5 grudnia 2013r. do godz. 10.00.   
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-wzór-
UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZE Ń ZDROWOTNYCH

W AMBULATORIUM CAŁODOBOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ ZAKŁADU  
LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W O ŚWIĘCIMIU
NR ….................................................................. 
zawarta w dniu ….................................  pomiędzy: 

Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, reprezentowanym przez:
Dyrektora – lek. med. Wojciecha Wokulskiego   
zwanym w dalszej części umowy “ Zamawiającym”
a

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

NIP: …....................REGON:......................................

zam. …...................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy “ Przyjmującym Zamówienie”

§ 1
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych – porady lekarskie-
   ambulatoryjnie w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie lub w domu
   świadczeniobiorcy w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia 

stanu zdrowia świadczeniobiorcy, zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń
przygotowanym przez kierownika COM.

2.Udzielane w ramach niniejszej umowy świadczenia nazywa się w dalszej części
    umowy dyżurami.
3.Terminy i ilość dyżurów ustala Kierownik Ambulatorium Całodobowej Opieki Medycznej,
    uwzględniając w miarę możliwości wnioski Przyjmującego Zamówienie.    
    Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do pełnienia każdego typu dyżurów.  
4.Zakres świadczeń obejmuje świadczenia zdrowotne lekarskie realizowane ambulatoryjnie 
   lub udzielane w domu świadczeniobiorcy, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia
   życia, a w szczególności w sytuacjach: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań,
   wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych
   w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu, dolegliwości
   związanych z ciążą oraz nagłych zachorowań w miejscu publicznym.
5.Lekarz podczas pełnienia dyżuru wyjazdowego wykonuje również porady telefoniczne.
   Dyżury wyjazdowe wykonywane są w wyznaczonych rejonach tzw. R1 i R2.
   Lekarz pełniący dyżur skrócony o godz. 24.00 przekazuje telefon drugiemu lekarzowi
   pełniącemu dyżur wizytowy, który do godz. 8.00 rano wykonuje wizyty w obu rejonach 
   oraz udziela porad telefonicznych.
6.Lekarz wyjeżdżając na wizytę zgłasza w rejestracji fakt opuszczenia Ambulatorium COM
   oraz wpisuje do książki wyjazdów następujące dane: godzinę wyjazdu, adres pacjenta,
   rodzaj środka transportu, godzinę powrotu z wizyty. Brak wpisu do książki wyjazdów jest
   równoznaczny z bezpodstawnym opuszczeniem COM.
7.Lekarz podczas pełnienia dyżuru wyjazdowego jest zobowiązany do posiadania niezbędnego
   sprzętu do wykonania świadczenia.
8.Lekarz pełniący dyżur wizytowy jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia karty pacjenta.



   Koniecznym elementem karty jest podpis pacjenta lub opiekuna oraz godzina powrotu z wizyty
   do Ambulatorium COM. Po zakończeniu wizyty dokumentacje należy przekazać do rejestracji
   COM.
9.Zgłoszona wizyta powinna być wykonana bez zbędnej zwłoki środkiem transportu zapewnionym
   przez Zamawiającego. W przypadku wykorzystania własnego środka transportu Zamawiający
   nie ponosi kosztów transportu.
10.Udzielenie porady telefonicznej należy odnotować w książce porad telefonicznych podając
     następujące dane:godzinę udzielenia porady, numer telefonu, z którego dzwoniono, opis   
     rozmowy oraz zalecenia. Powyższe dane należy potwierdzić pieczątką lekarza.
11.Każdą zamianę dyżuru lekarz zobowiązany jest nanieść na listę zmian znajdującą się 
     w rejestracji COM.
12.Po zakończonym dyżurze lekarz zobowiązany jest do napisania raportu wg schematu podanego
     przez kierownika COM.             
13.Świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy są bezpłatne i udzielane bez skierowania
   osobom uprawnionym. Osobom, które nie posiadają dowodu potwierdzającego ubezpieczenie
   zdrowotne świadczenia udzielane są na podstawie oświadczenia.
   Świadczenia udzielane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem, tylko osobom, które
   system e-WUŚ wykazał jako nieubezpieczone i osoby te nie podpisały stosownego oświadczenia.
14.W ramach udzielanych świadczeń Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do:
   -rozpoczynania i kończenia dyżuru zgodnie z wyznaczonymi godzinami 

- zapewnienia świadczeniobiorcy niezbędnej opieki medycznej,
- wspólnego i równomiernego udzielania świadczeń z pozostałymi dyżurującymi lekarzami   
- zapewnienia świadczeniobiorcom wszelkich informacji o stanie zdrowia, zagrożeniach 
  oraz ryzyku wystąpienia powikłań,
- zapewnienia świadczeniobiorcy ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających dalszego 
  postępowania, poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia
  może być kontynuowany,
- orzekania i opiniowania o stanie zdrowia 
-kulturalnego zachowania w trakcie udzielania świadczeń 

15.W przypadku stwierdzenia podczas wizyty w ambulatoryjnym punkcie opieki lub w czasie
      wizyty domowej o konieczności wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego, lekarz

pozostaje w miejscu udzielania świadczenia do czasu przyjazdu Zespołu.
16.Niedopuszczalne jest obciążenie uprawnionego pacjenta lub jego bliskich opłatą za świadczone
     usługi.
17.Przyjmujący Zamówienie prowadzi rzetelnie dokumentację udzielania świadczeń.
     Dokumentacja powinna mieć wypełnione wszystkie rubryki.
18.Przyjmujący Zamówienie, odbywając wizytę w domu pacjenta, powinien posiadać telefon
     do bezpośredniego kontaktowania się z pacjentami i Ambulatorium.  
19.W trakcie udzielania świadczeń w Ambulatorium lekarz zobowiązany jest do przyjmowania
      rozmów telefonicznych bez zbędnej zwłoki.
20.Podczas pełnienia dyżuru niedopuszczalne jest opuszczanie terenu Ambulatorium w innym
     celu niż wizyta w domu pacjenta, w szczególności zaś w celu spożywania posiłków.
21.Miejscem udzielania świadczeń i punktem odbierania zgłoszeń jest Ambulatorium Całodobowej

Opieki Medycznej, Oświęcim ul. Garbarska 1. 
22.W przypadku konieczności przekazania informacji dotyczącej realizacji przyjętego zamówienia
     Przyjmujący Zamówienie przekazuje informacje Zamawiającemu za pośrednictwem
     Kierownika Ambulatorium Całodobowej Opieki Medycznej.  
23.Świadczeniodawca zapewnia Przyjmującemu Zamówienie cały sprzęt konieczny do udzielania
     świadczeń. 
    



§ 2
1.Przyjmujący Zamówienie nie może powierzyć czynności objętych umową osobom trzecim.  
2.Planowaną dłuższą nieobecność / np. urlop / Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany zgłosić
   Kierownikowi Ambulatorium z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym
   powierzenie wykonania zamówienia innym podmiotom.
  

                              § 3
1.Za wykonane świadczenia Przyjmujący Zamówienie  otrzyma wynagrodzenie miesięczne będące
   sumą wynagrodzeń za przepracowane w danym miesiącu godziny dyżurowe.
2.Wynagrodzenie za pełniony dyżur ustala się następująco:
  -dyżur zwykły ( od 18.00 do 8.00 tj. 14 h ) - stawka za 1 godz. : …...........
   -dyżur świąteczny ( od 8.00 do 8.00 tj. 24 h ) - stawka za 1 godz.: …............  
   -dyżur skrócony zwykły (od 18.00 do 24.00 tj. 6h)- stawka za 1 godz.:  
   -dyżur skrócony świąteczny ( od 20.00 do 24.00 tj. 4 h )- stawka za 1 godz.: ….............  
   Każdy dyżur może być za zgodą Kierownika COM dowolnie podzielony godzinowo przez 
   Przyjmujących Zamówienie, pod warunkiem utrzymania ciągłości dyżuru.
3. Rozliczenie za świadczenia objęte niniejszą umową będzie następować miesięcznie na podstawie

wystawionego przez Przyjmującego Zamówienie rachunku, zgodnie z wykazem wykonanych
dyżurów. Rachunek należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – 32-600 Oświęcim, ul.
Garbarska 1 nie później niż do szóstego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zamówienie zostało wykonane.

4. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Przyjmującego Zamówienie
w ........................................................................
nr ........................................................................w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku.
W przypadku usług świadczonych na podstawie umowy Zlecenia wyplata wynagrodzenia
nastąpi w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczenie
zostało wykonane.

5.W razie niedotrzymania terminu płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
   

§ 4
1.Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2014r. do 31.03.2014r. 

z możliwością jej przedłużenia stosownym aneksem do lat trzech
2.Umowa może zostać rozwiązana na skutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem
   jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne
   postanowienia umowy.
3.Do rażących postanowień umowy należą:
   -częste odmowy pełnienia dyżuru 
   -brak współpracy z innymi świadczeniodawcami i kierownikiem COM
   -nieusprawiedliwione niewykonanie przedmiotu zamówienia / nieobecność na dyżurze /
   -wykorzystywanie sprzętu i aparatury dla innych celów niż objęte niniejszą umową
   -skargi świadczeniobiorców 
   -opuszczenie COM ZLA w innym celu niż wykonanie świadczenia
   -spóźnienia na dyżur lub wcześniejsze opuszczenie COM ZLA niż to wynika z godzin dyżuru  
   -niedotrzymywanie terminu płatności przez Zamawiającego    
4.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
                                                                         

  § 5
1.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzanej przez
   Zamawiającego.   
2.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzanej przez Narodowy
   Fundusz Zdrowia w zakresie określonym przez umowę Zamawiającego z Narodowym
   Funduszem Zdrowia.



                                                                         § 6
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia elektronicznej sprawozdawczości 
z realizacji świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z wymogami NFZ.  

                                                                         § 7
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania / Dz.U. Nr 252 poz. 1697 /.

                                                                         
                                                              § 8

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń będących przedmiotem
niniejszej umowy ponoszą solidarnie Zamawiający i Przyjmujący Zamówienie.   

                                                                          § 9
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa
w art. 25 ustawy o działalności leczniczej na wymagane aktualnymi przepisami sumy gwarancyjne. 
Kserokopię umowy należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia udzielania
świadczeń.  
                                                                          § 10                                                                   
Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące 
przy świadczeniu usług wynikających z niniejszej umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na świadczenie usług objętych zleceniem.    

                                                      § 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

                                       § 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE


