Szczegółowe warunki konkursu

(SWK)

w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
zabezpieczenie świadczeń
Świadczenia zdrowotne na dyżurach medycznych w oddziałach szpitalnych udzielane są od poniedziałku
do piątku w godz, od 15:00 do7:25 dnia następnego oraz w soboty, niedziele idni ustawowo wolne od
pracy (święta) w godz. od 7:25 do 7:25 dnia następnego.
Po uzyskaniu akceptacji Udzielającego zamówienia możliwe będą czasowe przesunięcia godzin pełnienia
dyzuru.

.

Wymaqania kwalifikacvine:

Lekaz specjalista w zakresie medycyny paliatywnej, chorób zakażnych, bądż w innej dziedzinie

medycyny

Dopuszcza się możliwośćzłożeniaofeńy przez lekarza będącego w trakcie specjalizacji z wymienionych
powyżej dziedzin medycyny - co najmniej 2 lata od jej otwarcia i posiadający zaświadczenie od kierownika
specjalizacji umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy na dyżurze medycznym, bądź lekarza
posiadającego pierwszy stopień specjalizacji w jednej z powyższych dziedzin w zależnościod zakresu
świadczeń.

lll. INFORMACJE DLA OFERENTOW
1.

lnformacje ogólne
1) Szacunkowa liczba osob ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeńpublicznych
zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu: 110 000 osob
2) Czas, na który zostanie zawańa umowa:
od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Pakiety Nr 1,2 i4
od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r, Pakiet Nr 3

3) Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: planowany termin rozpoczęcia udzielania
świadczeń zdrowotnych od 01 stycznia 2017 r.
4) Z Oferentem wybranym w przedmiotowym konkursie zostanie zawarIa umowa o udzielenie
zamówienia na świadczeniazdrowotne zgodnie z pĄektem umowy stanowiącym Załącznik nr 2
do SWK.

5) Wszelkie informacje znajdujące

6)

2.

się w

niniejszej dokumentacji przeznaczone są

wyłącznie do przygotowania i złożeniaoferty i nie mogą byó wykorzystywane do innych celów.
Wszelkie koszty zwięane z przygotowaniem izłozeniem ofeńy ponosioferent.

Wymagania od Przyjmujących zamówienie

1) Spełnienie przez oferenta wymogów określonych w pzepisach prawa

2)
3)

4)

powszechnie
obowiązującego dotyczących podmiotów wykonujących działalnośó leczniczą w zakresie
stanowiącym przedmiot zamówienia, Zarządzeniach Prezesa NFZ olaz w niniejszych
Szczegołowych Warunkach Kon kursu.
Aożenie ofeńy z wymaganymi oświadczeniami idokumentami,
Wprowadzenie niezbędnych informacji o zawarciu umowy do pońalu SZO| (System Zarządzania
Obiegiem lnformacji) obsługiwanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności(lub
oŚwiadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej).

3.

Warunkipłatności

Wypłata nalezności nastąri nie poźniej niz w terininie 20 dni od dnia złozenia rachunku/faktury (po
zakończeniu miesiąca kalendarzowego) na wskazany przez Przyjmującego zamówienie numer konta
bankowego. Rachunek powinien byó dostarczony w terminie do 6-tego dnia miesiąca następującego po
zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
4.
1.

Przygotowanie ofeńy
Opis sposobu przygotowania ofeńy:
ofeńa wymaga formy pisemnej ispoządzeniaw języku polskim,

.

