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Gdynia, dnia 29.06.2021r.

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 16 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 711)

III.

Przedmiot konkursu: CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, ,
85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki

IV.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienie polegających na
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w okresie od 14.07.2021 r. do
31.12.2022 r.

V. Łączne zapotrzebowanie Udzielającego Zamówienia w czasie trwania umowy szacunkowo
wynosi 1 800 godzin ( 100 godzin średniomiesięcznie ).
VI.

Udzielający zamówienia dopuszcza zwiększenie zakresu i wartości umowy o 25% na podstawie
aneksu do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Udzielającego zamówienia.

Udzielający zamówienia wymaga udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów UCMMiT, w
siedzibie Udzielającego zamówienia od poniedziałku do piątku wg szczegółowego harmonogramu
sporządzanego przez Udzielającego zamówienia, który będzie uwzględniał liczbę zadeklarowanych
godzin przez Przyjmującego zamówienie.
VI. Do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy spełniają następujące warunki:









są uprawnieni do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z przedmiotem konkursu i ustawą
z dnia 15 kwietnia 2011 r. i pozostałych przepisach, tj. wykonują działalność w formie praktyki
zawodowej stosownie do art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy,
posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, które nie jest zawieszone i ograniczone,
nie są pozbawieni możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka
karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszone w wykonywaniu zawodu
zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
mają zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art.
25 ust.1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej lub złożą oświadczenie o zamiarze jej zawarcia,
potwierdzają dyspozycyjność do świadczenia usług objętych konkursem w zakresie składanej
oferty,

VII. Kryteria oceny ofert: Cena 80 %, Jakość 5%, Kompleksowość 5 %, Dostępność 5%,
Ciągłość 5%
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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 05.07.2021 r. do godz. 9.00
X. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Kadr i Organizacji
I piętro, pok. 28, dnia 05.07.2021 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.
Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu.
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

