
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach 
specjalistycznej opieki stomatologicznej dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w 

Hajnówce ul. Warszawska 67,  
17-200 Hajnówka 

 
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), zwanych dalej Ustawą.  
 
I. PRZEDMIOT KONKURSU  
 
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej opieki stomatologicznej dla 
osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Hajnówce, według bieżących potrzeb udzielającego 
zamówienia 
2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 01.01.2019 r.  
3. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12.2019 r. 
 
II. WARUNKI, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFERTA 
 
1. Oferta biorąca udział w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych opieki 
stomatologicznej w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Hajnówce powinna 
zawierać wypełniony, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszych warunków formularz 
ofertowy zawierający: 
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia; 
2) oświadczenie o niekaralności; 
3) zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej,  
4) przedłożenia poniższych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
uprawnienia oraz dane osobowe:  
a) dyplomu ukończenia Akademii Medycznej,  
b) prawa wykonywania zawodu,  
c) innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje np. dyplomu 
specjalizacji,  
d) wydruk z CEIDE, 
e) zaświadczenie lekarskie o braku p/wskazań do wykonywania pracy,  
f) zaświadczenie przeprowadzonych badań sanitarno- epidemiologicznych,  
g) uprawnienie inspektora ochrony radiologicznej minimum typu S, 
h) ukończony kurs „Ochrony radiologicznej pacjenta”, 
i) dowód osobisty 
5) dane o oferencie: 
a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej/ praktyki lekarskiej oraz zaświadczenie o 
wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą/ rejestru praktyki 
lekarskiej,  
b) imię i nazwisko, adres oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą - w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 101 ustawy z dnia 15 



kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) , 
poświadczające, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym udzielając 
świadczeń zdrowotnych; 
6) proponowaną kwotę brutto (za godzinę pracy) należności za realizację zamówienia,  
2 Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których oferent dokonał zmian powinny być 
parafowane przez oferenta. 
3.Wszystkie uwarunkowania i okoliczności przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium z Izba Chorych Aresztu Śledczego w Hajnówce 
zostały zawarte w przedmiotowych Szczegółowych Warunkach. Wszelkie formularze 
dostępne są w siedzibie oferenta. 
4. Projekt umowy o udzielenie świadczenia zdrowotnego dostępny jest w siedzibie oferenta 
jako Załącznik Nr 2 do niniejszych Warunków. 
5. Załącznik Nr 3 Klauzula Zgody Zleceniobiorcy. 
6. Załącznik nr 4 Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 
 
III. OFERTA CENOWA 
 
1. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) – 
brutto/godzina. 
2. Cenę należy podać w Załączniku Nr 1 do niniejszych Warunków. 
 
IV. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY 
 
1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące 
kryteria: 
1) cenę, doświadczenie zawodowe, dostępność świadczeń, 
2) kompletność informacji w złożonej ofercie.  
2. Jednocześnie zastrzega się, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli:  
a) proponowana przez oferenta cena przekroczy przewidywane na ten cel przez 
Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Hajnówce środki pieniężne, 
b) oferent nie przedstawi/uzupełni dokumentów, o których mowa w rozdziale II punkt 1 do 
niniejszych Warunków konkursu ofert. 
 
V. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
Areszt Śledczy w Hajnówce będzie dokonywał zapłaty za zrealizowane w danym miesiącu 
świadczenia zdrowotne, na podstawie wystawionej przez oferenta faktury, w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania faktury po potwierdzeniu przez Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych 
AŚ w Hajnówce. Zapłata za wykonaną usługę będzie przekazywana na wskazany przez 
oferenta rachunek bankowy. 
 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
wraz z adnotacją "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium z 
Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Hajnówce” i klauzulą: ,,nie otwierać przed dniem 
21.12.2018 r. godziną 12.00” oraz pieczęcią firmową oferenta wraz z jego adresem. 



2. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Aresztu Śledczego w Hajnówce lub nadać w formie 
przesyłki pocztowej, nie później niż do dnia 21.12.2018 r. O terminie złożenia oferty 
decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Aresztu Śledczego w Hajnówce. 
3. Oferty złożone oraz nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłynął po wyznaczonym 
terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 
 
VII. MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 
 
1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 21.12.2018 r. o godz. 13:00 w pokoju nr 1104 
Aresztu Śledczego w Hajnówce.  
2. Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności wszystkich przybyłych oferentów, którzy 
będą mogli uczestniczyć w części jawnej konkursu i w razie potrzeby składać konieczne 
oświadczenia oraz wyjaśnienia. 
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
VIII. TRYB I ZAKRES PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ 
 
1. 
1. Przeprowadzenie konkursu odbywa się za pośrednictwem komisji konkursowej, powołanej 
przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce. 
2. Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje 
następujących czynności: 
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert; 
2) otwiera koperty z ofertami; 
3) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w rozdziale II powyższych Warunków 
konkursu ofert; 
4) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w rozdziale II powyższych 
Warunków lub zgłoszone po wyznaczonym terminie; 
5) ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w rozdziale II powyższych 
Warunków, a które zostały odrzucone; 
6) przyjmie do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów; 
7) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 
3. Komisja konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi 
oferentów. 
4. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, z 
wyjątkiem czynności określonych w ust. 2 podpunkt 1, 2 i 5. 
 
2.  
Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać: 
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu; 
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej; 
3) liczbę zgłoszonych ofert; 
4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w Rozdziale II powyższych 
Warunków; 
5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w Rozdziale II powyższych 
Warunków lub zgłoszonych po terminie (wraz z uzasadnieniem); 
6) wyjaśnienia i oświadczenia oferentów; 



7) wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia oferty albo stwierdzenie, że 
żadna z ofert nie została przyjęta (wraz z uzasadnieniem); 
8) ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej; 
9) wzmiankę o odczytaniu protokołu; 
10) podpisy członków komisji. 
3. 
Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego 
wyniku na piśmie, nie później niż 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 
4. 
Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 
 
IX. ZAWARCIE UMOWY 
1. Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce zawiera umowę o udzielenie zamówienia na 
świadczenia zdrowotne w ramach specjalistycznej opieki stomatologicznej dla osób 
osadzonych w Areszcie Śledczym w Hajnówce, zgodnie z wybraną przez komisją konkursową 
najkorzystniejszą ofertą, w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone 
wyłonieniem właściwej oferty. 
2. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, 
Dyrektor Aresztu Śledczego może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że 
spełnia ona wymagania określone w rozdziale II powyższych Warunków konkursu ofert. 
3. W przypadku określonym w ust. 1 Dyrektor niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia 
konkursu. 
4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez 
podania przyczyn. 
5. Tryb składania skarg oraz protestów określają przepisy przewidziane prawem.  
 
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO 
1.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”, informuje się, że:  
a) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w 
Hajnówce, z siedzibą w Hajnówce, przy ul. Warszawskiej 67, 
b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: 
iod_hajnowka@sw.gov.pl, telefon 85 6832007, fax 85 6832978 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 
związanym z konkursem ofert na specjalistyczne usługi medyczne – usługi stomatologiczne 
oraz udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości 
zawarcia umowy, 
d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wymienionych 
zadań, 
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e) przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych przepisami 
prawa w rozumieniu RODO, 
f) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
g) przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
h) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, 
integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jak również przez okres realizacji zadań 
określonych powyżej i obowiązujących okres archiwizacji, 
i) nie przysługuje Pani/ Panu 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 oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 
 


