
Namysłowskie Centrum Zdrowia 
Spółka Akcyjna  
ul. Oleśnicka 4 
46-100 Namysłów   

Namysłów, dnia 23.05.2019 r. 

 

 

 

Nr sprawy NCZ SA.KO.7.2019 
 
 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert  
w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej na: Świadczenia zdrowotne lekarskie 

w Poradni Urazowo – Ortopedycznej  

w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 

 
 
1)  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA): 

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 
Namysłów. 
 

2)  OKREŚLENIE WARTOŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
2.1) Całkowita szacunkowa wartość zamówienia wynosi: postępowanie nie 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski. 
2.2) Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia są: świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni 
Urazowo – Ortopedycznej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka 
Akcyjna, w postaci udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentom poradni na 
podstawie skierowania. Zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez 
przyjmującego zamówienie musi być zgodny z wpisem do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy o 
działalności leczniczej. Świadczenia będą udzielane pacjentom poradni trzy razy w 
tygodniu, w tym raz po południu tj. po godzinie 14:00. Wymienione wyżej 
obowiązki będą wykonywane w ramach ryczałtu miesięcznego.   

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy 
z indywidualnymi, jednoosobowymi podmiotami – Wykonawcami. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z taką ilością 
Wykonawców, która zabezpieczy prace poradni zgodnie z wymaganiami 
określonymi w odrębnych przepisach.  
 
Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 
Główny przedmiot: 
85121283 - 0 (Usługi ortopedyczne). 
 
Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów w obrębie przedmiotu 
zamówienia, zostaną odrzucone. 
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Miejsce realizacji zamówienia: Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnicka 
4, 46-100 Namysłów – Poradnia Urazowo – Ortopedyczna  
 
Organizacja Świadczenia usług zdrowotnych: 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy ze szczególną 

starannością z uwzględnieniem  specyfiki wykonywanego zawodu.  
2. Wykonawca przez cały czas trwania umowy korzysta z bazy lokalowej, 

sprzętu, aparatury i innych środków pomocniczych jakimi dysponuje 
Zamawiający.  

3. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Zamawiającego oraz wszystkim 
instytucjom, przez które Zamawiający może być kontrolowany. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia niezbędnej dokumentacji 
i standardami panującymi w siedzibie Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania na bieżąco wymagań oddziału NFZ 
właściwego dla siedziby Zamawiającego lub innej instytucji finansującej usługi 
w zakresie ochrony zdrowia realizowane przez Wykonawcę. 
 

3)  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r. 
 

4) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 
(PRZYJMUJĄCYCH ZAMÓWIENIE): 

 4.1) Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych, wiedzy, doświadczenia 
i wykształcenia: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był zdolny do wykonywania zamówienia, 
posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiedzę doświadczenie 
i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia. Szczegóły określają 
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO), będące dodatkiem do niniejszego 
ogłoszenia. 

 4.2) Wymagania dodatkowe: 
Zamawiający wymaga, aby: (1) Wykonawca posiadał uprawnienia do 
wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia; (2) Wykonawca 
spełniał wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 z późn. zmianami); (3) Wykonawca posiadał 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wymagane powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa; (4) Wykonawca nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem sądów karnych / sądów dyscyplinarnych; (5) nie toczyło się przeciwko 
Wykonawcy postępowanie karne / dyscyplinarne; (6)                              
Wykonawca zaakceptował projekt umowy będący dodatkiem do niniejszego 
ogłoszenia.  

 4.3) Wymagania dotyczące warunków technicznych:  
Nie dotyczy. 

 4.4) Wymagania w zakresie pomieszczeń, sprzętu, aparatury niezbędnych 
przy udzielaniu świadczeń:  
Nie dotyczy. 
 

5) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY (PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE) W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
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5.1) dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły medycznej o odpowiednim 
kierunku, 

5.2) dyplom / dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu specjalisty i / lub karta 
specjalizacyjna i oświadczenie o kontynuacji nauki w wymaganym kierunku 
(jeśli Wykonawca nie posiada dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu 
specjalisty), 

5.3) prawo do wykonywania zawodu lekarza, 
5.4) wpis do rejestru Indywidualnych Praktyk Lekarskich (właściwa Izba Lekarska), 
5.5) opłacona polisa OC (co najmniej na kwotę określoną we właściwych 

przepisach szczególnych), 
5.6) aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny dotyczące 

zdolności do wykonywania zawodu (wymagane w dniu podpisania umowy), 
5.7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

5.8) aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP (wymagane w dniu 
podpisania umowy) 

5.9) wypełniony formularz oferty będący dodatkiem do niniejszego ogłoszenia, 
5.10) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 

posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *. 
 

6) KRYTERIA OCENY OFERT: Oferowana cena – 100 %. 
 

7) MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE 
SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU OFERT ORAZ 
SZCZEGÓŁOWYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI ZWIĄZANYMI Z 
ZAMÓWIENIEM: 

 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) są dodatkiem do niniejszego 
ogłoszenia. Zostały zamieszczone wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej 
zamawiającego www.zoznamyslow.pl. Z SWKO można zapoznać się również w 
siedzibie Zamawiającego w budynku administracji (budynek „C”) - sekretariat. 

 
8)  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w budynku administracji 
(budynek „C”) w sekretariacie  do dnia 31.05.2019 r. do godziny 10:00. 
Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak podano wyżej z 
dopiskiem: „Oferta – Świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni 
Ortopedyczno – Urazowej”. 
 

9)  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w budynku 
administracji (budynek „C”), w gabinecie dyrektora dnia 31.05.2019 r. o godzinie 
11:00. 
 

10) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
    30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

http://www.zoznamyslow.pl/
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11) MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT: 
 Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 31.05.2019 r. do godziny 

15:00.  
 
12) ZASTRZEŻENIA O PRAWIE DO ODWOŁANIA KONKURSU OFERT ORAZ DO 

PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT I TERMINU OGŁOSZENIA 
ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert na każdym 
etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, 
a także do przesunięcia terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 
 

13) INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH: 
PROTESTÓW, ODWOŁAŃ I SKARG:  

  Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze 
i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków 
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zmianami). 

      Środki odwoławcze nie przysługują na: 
1)   wybór trybu postępowania; 
2)   niedokonanie wyboru Wykonawcy; 

 3)   unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. 

 
14) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

15) ZMIANY DO UMOWY: 
 Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: tak. 
 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 

zmian: 
 W następujących przypadkach: 

Zmiana terminu realizacji umowy: 

• przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się 
przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

• złożenia protestu, odwołania lub skargi do sądu dopuszcza się przesunięcie 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

• losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie 
dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, 

• jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub 
administracyjnych. 

Zmiany terminów i warunków płatności: 

• będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do 
umowy, 

• będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań 
zaproponowanych przez Wykonawcę, 
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• konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na 
rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub 
inne zmiany będące następstwem zmian umowy kredytowej lub innych 
dokumentów określających źródła finansowania zamówienia. 

Pozostałe zmiany: 

• zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-
prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w 
trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 

• zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich 
i rachunkowych w umowie. 
 

16) INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE POSTEPOWNIA:  
W przypadku niejasności Wykonawca może zwrócić się z zapytaniem do 
Zamawiającego w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub faxem na nr 
77 40 40 250 do okresu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Zamawiający  zobowiązuje się  udzielić odpowiedzi niezwłocznie, 
jednak nie później niż dwa dni przed terminem składanie ofert.  Treść zapytań 
i wyjaśnień jest jawna i będzie przekazana każdemu wnioskodawcy oraz 
opublikowana na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 
Informacje o szczegółach postępowania można uzyskać pod nr telefonu 77 40 
40 248 lub w siedzibie Zamawiającego w budynku administracji (budynek „C”) 
w sekretariacie. 

17) INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO:  

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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 - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej 

RODO - dotyczy przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób 

fizycznych, których dane dotyczą, w celu związanym z niniejszym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku organizacji konkursów ofert 

administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 

informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 

➢ Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

− wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

− wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

− pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

− członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. 

dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

− osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia konkursu 

ofert; 
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➢ Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

− osoby fizycznej skierowanej do realizacji przedmiotu umowy, 

− podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

− podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, 

− pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną 

(np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

− członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego 

osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

➢ Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji przedmiotu 

umowy. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze 

zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna 

dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą.  

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania 

danych osobowych na potrzeby konkretnego konkursu ofert wypełnić obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.  

Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 

RODO, muszą być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, 

przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem. 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, 

gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami. 

Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu 

związanym z przeprowadzeniem konkursu ofert, nie będzie obowiązany do 

wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść włączeń zawartych 

w art. 14 ust. 5 RODO. 

Wykonawca ubiegając się o  realizację przedmiotu umowy jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 

w konkursie ofert. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, 

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem 

osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której 

dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu 

i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 

z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z udziałem wykonawcy w konkursie ofert, zobowiązuje się 

Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Namysłowskie Centrum 

Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów. 

▪ wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych, 

w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 

Namysłów, e-mail: iod@zoznamyslow.pl, tel. 77 40 40 241, fax 77 40 40 250. 

▪ Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym konkursem ofert, 

▪ dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 

5  lat od dnia zakończenia; 

▪ w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób narusza przepisy 

RODO; 

▪ Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
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*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia Spółka Akcyjna 

 
Krzysztof Kuchczyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
1. Tablica ogłoszeń NCZ S.A., 
2. Strona internetowa NCZ S.A., 
3. a/a. 


