SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NR POSTĘPOWANIA 4/2021
I. UWAGI WSTĘPNE
1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na
stanowisku ratownik medyczny - kierowca w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego w
Malborku i Nowym Dworze Gdańskim zwane dalej „SWKO” określają:
 zasady i sposób przeprowadzenia konkursu ofert,
 wymagania stawiane oferentom,
 tryb składania ofert,
 sposób przeprowadzenia konkursu,
 tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz protestów związanych z tymi czynnościami.
2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, oferent winien zapoznać się z wszelkimi
informacjami zawartymi w SWKO.
3. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018 poz. 2190).
4. W sprawach nieuregulowanych w SWKO zastosowanie mają przepisy wskazane w pkt. 3.
II. DEFINICJE
Ilekroć w SWKO oraz jego załącznikach jest mowa o:
1. oferencie – rozumie się przez to podmiot określony w art. 5 ustawy o działalności leczniczej (t.j.
Dz.U.2018 poz. 2190).
2. udzielającym zamówienia – rozumie się Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej
105/106, 82-200 Malbork,
3. przedmiocie konkursu ofert – rozumie się przez to udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
ratowników medycznych - kierowców w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego w
Malborku (powiat malborski, w tym Nowy Staw) i Nowym Dworze Gdańskim (powiat nowodworski,
w tym Stegna) będącej jednostką organizacyjną Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w
Malborku,
4. ofercie - rozumie się przez to wypełniony formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SWKO, wraz z koniecznymi dokumentami,
5. umowie – rozumie się przez to wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWKO.
6. kwalifikacjach - rozumie się przez to min. kwalifikacje/uprawnienia określone w SWKO, jakie
powinien spełniać oferent przystępujący do postępowania.
III. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT
1. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się zatrudnienie 33 ratowników medycznych. W
wyjątkowych przypadkach, ilość osób zatrudnionych może ulec zmianie, przy czym ostateczną
decyzję z sprawie zatrudnienia podejmuje Zarząd Spółki.
2. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania
świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem konkursowym. Oferent winien
posiadać:
a) Dyplom potwierdzający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu ratownika
medycznego,
b) Prawo jazdy minimum kategorii B oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
c) Aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych
d) Aktualne orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do
prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz o braku przeciwwskazań do wykonywania
pracy na stanowisku ratownika medycznego, wydane przez lekarza medycyny pracy.

e) Książeczkę doskonalenia zawodowego ratownika medycznego.
f) Aktualną polisę ubezpieczeniową OC (minimalna suma gwarancyjna wynosi 25.000 euro na
jedno zdarzenie i 25.000 euro na wszystkie zdarzenia dla ratownika medycznego - kierowcy
wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej).
3. Korespondencja dotycząca konkursu (za wyjątkiem składanych ofert) powinna być kierowana przez
oferenta na drogą mailową na adres: j.ryzop@pcz.net.pl z dopiskiem w tytule maila: „Konkurs ofert
4/2021 – ratownik medyczny - kierowca”
4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający Zamówienia stosuje zasady określone
w SWKO.
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź
w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert
lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
6. O odwołaniu konkursu oraz przesunięciu terminu składania ofert Udzielający zamówienia
zawiadamia oferentów na piśmie lub informację tą zamieszcza na stronie internetowej
Udzielającego zamówienia.
IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWKO, wymienionymi na formularzu
ofertowym, udostępnionym przez Udzielającego zamówienia.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w SWKO, powinna być
sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.
4. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia
oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych.
5. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent lub osoba upoważniona na podstawie oryginalnego
pełnomocnictwa.
6. Oferty powinny być złożone w miejscu i terminie określonym przez Udzielającego zamówienia
w ogłoszeniu o konkursie ofert.
7. Oferta powinna być złożona w kopercie zamkniętej, oznaczonej w następujący sposób:
a. imię i nazwisko Oferenta
b. adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego
c. oraz powinna zawierać informację:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Słowackiego 75 (I piętro), 82-200 Malbork (sekretariat)
„Konkurs ofert 4/2021 – ratownik medyczny - kierowca”
8. Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone
w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu oznaczonego w
rozdziale MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT – pkt.1.
9. Oferent może wycofać złożoną ofertę przez siebie przed upływem terminu składania ofert.
Fakt wycofania oferty musi być złożony na piśmie i odnotowany przez Udzielającego zamówienia.
10. Po otwarciu ofert, złożone do konkursu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie
podlegają zwrotowi.
V. INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA
1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty
dokumenty wskazane w wymaganiach konkursu oraz na druku oferty – formularz ofertowy.
2. Dokumenty oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie lub
pełnomocnika za zgodność z oryginałem.
3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia może
zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

VI. OKRES ZWIĄZANIA UMOWĄ
Oferent składa ofertę na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem na okres od dnia
01.02.2021r. do 31.01.2023r..
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę składa się w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – sekretariat,
w terminie do 25.01.2021r. do godz. 12°°
2. Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami ze strony Udzielającego zamówienia
uprawniona jest p. Joanna Ryzop tel. 55 64 60 325.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do czasu
rozstrzygnięcia konkursu ofert.
IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.01.2021r. godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego
Zamówienia (ul. Słowackiego 75, I piętro,).
2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej:
a) w części jawnej komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert,
otwiera koperty z ofertami oraz przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone
przez oferentów,
b) w części niejawnej ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu, odrzuca oferty nie
odpowiadające warunkom konkursu, wzywa oferentów do usunięcia braków formalnych, wybiera
najkorzystniejszą ofertę.
3. Szczegółowe zasady postępowania komisji konkursowej określa „Regulamin przeprowadzenia
konkursu ofert”.
X. KRYTERIA OCENY OFERT
Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
1.
Stawka godzinowa (cena)

Wyliczana wg wzoru:
(stawka godzinowa minimalna brutto/stawka
godzinowa badanej oferty brutto) x 80

pkt

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w
kryterium stawka – 80
2.

3.

Gotowość do pełnienia dyżurów poza
ustalonym grafikiem w sytuacjach
losowych, według zapotrzebowania
Udzielającego zamówienia
Doświadczenie w PRM (min. 1 rok ciągłości
w systemie PRM)

RAZEM (ilość maksymalna)

TAK

10

pkt

NIE

0

pkt

Do 5 lat
5 lat i powyżej

5

pkt

10
100

pkt

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną klasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcom,
którzy uzyskają najwyższą ilość punktów z zastrzeżeniem zapisów pkt. III ust. 1.
W przypadku ofert o takiej samej punktacji, Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość składania
przez Oferentów ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami.

XI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu
konkursie ofert.
2. Wybranym oferentom w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje
termin podpisania umowy.
XII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do
czasu zakończenia postępowania oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany
protest, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zaskarżanej czynności. Komisja
rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.
2. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej.
3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu.
4. Oferent, może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu,
w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia. Odwołanie wniesione po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu.
5. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
6. W przypadku uwzględnienia odwołania postępowanie konkursowe zostaje unieważnione.
XIII. PRZETWARZANIE DANYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Powiatowe centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, ul.
Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej:iod@pcz.net.pl
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną,
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z
zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej,
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
3) przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
5) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego
zamówienia.

