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Gdynia, dnia 14.12.2020.r.

I.

Ogłaszający konkurs - Udzielający zamówienia: Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia.

II.

Podstawa prawna - art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 295)

III.

Przedmiot konkursu: CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne, 851211100-4 Ogólne
usługi lekarskie, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85112200-9 Usługi leczenia
ambulatoryjnego, 85121231-1 Usługi kardiologiczne.
Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie badania, diagnozowania i leczenia
pacjentów Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Izby Przyjęć oraz Poradni Kardiologicznej
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

IV.

Łączne zapotrzebowanie Udzielającego Zamówienia w czasie trwania umowy wynosi
szacunkowo w skali miesiąca 460 godzin.

V.

Udzielający zamówienia dopuszcza zwiększenie wartości umowy o 25% w sytuacjach
wynikających wyłącznie z zapotrzebowania Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia wymaga udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów
UCMMiT, w siedzibie Udzielającego zamówienia od poniedziałku do niedzieli wg
szczegółowego harmonogramu sporządzanego przez Udzielającego zamówienia, który będzie
uwzględniał liczbę zadeklarowanych godzin przez Przyjmującego zamówienie i warunki umowy z
NFZ.
Udzielający zamówienia zamierza udzielić zamówienia maksymalne 3 lekarzom o różnej
miesięcznej deklarowanej liczbie godzin.

VI. Kwalifikacje zawodowe: lekarz specjalista gastroenterolog posiadający PWZ
VII. Kryteria oceny ofert: Cena 70 %, Jakość 15%, Kompleksowość 5 %, Dostępność 5%,
Ciągłość 5%
VIII. Miejsce w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z projektem umowy znajdują się na stronie
internetowej Udzielającego Zamówienia: www.ucmmit.gdynia.pl, w zakładce BIP/Zamówienia na
świadczenia zdrowotne, a także zostały udostępnione w siedzibie Udzielającego Zamówienia:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9b,
81-519 Gdynia, pok. 128 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00
IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą w siedzibie Udzielającego Zamówienie UCMMiT,
ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, w Sekretariacie Dyrekcji I piętro, pok.nr 30 w
terminie do dnia 28.12.2020 r. do godz. 9.00
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X. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Kadr i Organizacji
I piętro, pok. 28, dnia 28.12.2020 r. o godz. 10.00
XI. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
XII.

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Komisja konkursowa może prowadzić bezpośrednie negocjacje z oferentem w zakresie warunków
złożonej oferty.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie związania ofertą.
Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej UCMMiT
www.ucmmit.gdynia.pl, w zakładce BIP i tablic ogłoszeń w siedzibie UCMMiT , a także
przesłane drogą elektroniczną lub listową wszystkim oferentom.
XIII. Informacje dodatkowe
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia
terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyny.
Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego
zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania
środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach
Konkursu Ofert.
………………………………….
podpis Dyrektora

