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Ogłoszenie

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o. na podstawie art. 26 Ustawy
o działalności  leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.  (Dz.  U. 2018.160 tj.  z dnia
2018.01.19  ze  zm.)  ogłasza  konkurs  ofert  na  udzielanie  świadczeń
zdrowotnych.
Świadczenia zdrowotne będą realizowane zgodnie z     Projektem p.t. ,,Dzienny Dom
Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum
Opiekuńczo- Leczniczym w Warszawie”, nr wniosku:   RPMA 09.02.02-14-a708/18 –
dofinansowanie  ze  środków  Unii  Europejskiej  –  EFS,  Numer  i  nazwa  Osi
Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX – ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka
z  ubóstwem”,  Numer i  nazwa Działania:  ,,9.2  Usługi  społeczne i  usługi  opieki
zdrowotnej” Numer i nazwa Poddziałania : ,,9.2.2 Zwiększenie dostępności usług
zdrowotnych”, Typ projektu: ,,Zdrowie”.
Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs z podziałem na 3 części. 

Przedmiot konkursu:
Świadczenia zdrowotne w zakresie -
Świadczeń  lekarskich  udzielanych  przez  trzech  lekarzy  w  Dziennym
Domu  Opieki  Medycznej  (DDOM),  wchodzącym  w  skład  Stołecznego
Centrum  Opiekuńczo-  Leczniczego  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  przy  ul.
Mehoffera  72/74,  03-131  Warszawa według  Standardu  ,,Dzienny  dom
opieki medycznej – organizacja i zadania” wydanego przez Ministerstwo
Zdrowia we wrześniu 2017r. :

1) CZĘŚĆ 1 - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – udziela świadczeń w
zależności od potrzeb pacjenta;

2) CZĘŚĆ 2 - lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej -
zapewnienie  konsultacji  
po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;

3) CZEŚĆ  3  -  lekarz  specjalista  w  dziedzinie  geriatrii -  zapewnienie
konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby.

realizujących  opiekę  dla  pacjentów  w  ramach  wielodyscyplinarnego
zespołu terapeutycznego.

Udzielający zamówienie wymaga, aby Przyjmujący zamówienie posiadali
następujące kwalifikacje zawodowe:

1) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – dyplom, nie wymagana specjalizacja,
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2) lekarz  specjalista  w  dziedzinie  rehabilitacji  medycznej  –  specjalizację  z
dziedziny rehabilitacji medycznej,

3) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii – specjalizację z dziedziny geriatrii,
zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie
specjalizacji  lekarzy  i  lekarzy  dentystów   oraz  działając  na  podstawie
Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  10  lipca  2014r.  zmieniającego
rozporządzenie  w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu  świadczeń
pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  w  ramach  opieki  długoterminowej  (Dz.U.
2014.poz 960 ze zm.). 
Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  dokumentów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe udzielającego świadczeń zdrowotnych w
ramach umowy.

Świadczenia zdrowotne udzielane w ramach umowy będą wykonywane
osobiście w Zakładzie Udzielającego pod adresem: 
Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie,
wchodzący w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o. z
siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Świadczenia udzielane będą według harmonogramu ustalonego z Kierownikiem
Dziennego Domu Opieki w okresach miesięcznych.
Szczegółowy zakres obowiązków lekarzy wynika ze Standardu ,,Dzienny
dom  opieki  medycznej  –  organizacja  i  zadania”  wydanego  przez
Ministerstwo Zdrowia we wrześniu 2017r.

Wymiar czasu pracy: realizacja świadczeń zgodnie z ustaloną liczbą godzin, to
jest: 
-Świadczenia  lekarza  ubezpieczenia  zdrowotnego  udzielane  w  DDOM  dla
pacjentów – 160 godzin miesięcznie x 18 miesięcy,
-Świadczenia  lekarza  specjalisty  rehabilitacji  –  40  godzin  miesięcznie  x  18
miesięcy,
-Świadczenia lekarza specjalisty geriatrii – 40 godzin miesięcznie x 18 miesięcy.

Termin realizacji przedmiotu konkursu: 18 miesięcy od dnia 01.07.2019r. do
dnia 31.12.2020r.

Proponowana kwota należności za przedmiot konkursu brutto:
 Zgodnie ze złożoną ofertą

Kryteria oceny ofert:
- 100% cena

Miejsce i termin składania ofert.
Oferty  należy  złożyć  do  dnia  27.  06.  2019  r.  do  godziny  9:00 w  Dziale
Zamówień Publicznych w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej
4  w Warszawie.

Miejsce i termin  otwarcia i rozstrzygnięcia  ofert:



Otwarcie ofert  nastąpi  w dniu 27. 06. 2019 r. o godz. 10.00 w Stołecznym
Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Spółka z o.o. przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie
(Dział Zamówień Publicznych).
Rozstrzygnięcie  konkursu  ofert  nastąpi  po  dokonaniu  oceny  ofert  przez
komisję.

1. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej:  www.scol.warszawa.pl
oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego - Dział
Zamówień  Publicznych  w  Zakładzie  Opiekuńczo-  Leczniczym  przy  ul.
Szubińskiej 4 w Warszawie. Oferenci, którzy podali adres mailowy zostaną
powiadomieni o wynikach konkursu mailowo.

Termin związania warunkami oferty:
Przyjmujący zamówienie związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w
którym upływa termin składania ofert. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz
do przesunięcia terminu składania ofert.
Informacje o możliwości składania odwołań i protestów:
Przyjmujący zamówienie ma prawo do składania odwołań i protestów w zakresie
określonym szczegółowo w warunkach konkursu ofert. 

Szczegółowe warunki  konkursu ofert upublicznione zostaną od dnia ogłoszenia
konkursu na stronie internetowej: www.scol.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w  siedzibie  Zamawiającego  -  Dział  Zamówień  Publicznych  w  Zakładzie
Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie.

Załączniki do ogłoszenia:
Zał. nr 1 – Szczegółowe zasady konkursu
Zał. nr 2 – Formularz ofertowy:
1) dla CZĘŚĆ 1 - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
2) dla CZĘŚĆ 2 - lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej 
3) dla CZEŚĆ 3 - lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii 
Zał. nr 3 – Wzór umowy:
1) dla CZĘŚĆ 1 - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
2) dla CZĘŚĆ 2 - lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej 
3) dla CZEŚĆ 3 - lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii 
Zał. nr 4 Regulamin komisji konkursowej
Zał. nr 5 Informacja dla Przyjmujących zamówienie przystępujących do Konkursu
w zakresie dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych.

Zarząd SCOL Sp. z o.o.
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