
 

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy 
 

Korfantów, dnia 15.12.2022 r. 
 Regulamin  

 zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert 
 
I. Podstawa prawna 
Do konkursu ofert stosuje się art. 26 - 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 
2022 r., poz. 633) oraz odpowiednio stosowane: art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 
149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285) 
 
II. Szczegółowe warunki konkursu ofert  
1. Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu „Rehabilitacja osób 
z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim”, w zakresie usług 
dotyczących rehabilitacji oddechowej i ogólnoustrojowej realizowanej przez gabinety fizjoterapeutyczne 
w warunkach ambulatoryjnych.  

2. Do konkursu ofert może przystąpić podmiot, który: 
a) jest wpisany w Rejestrze Praktyk Fizjoterapeutycznych prowadzonych przez Krajową Izbę 

Fizjoterapeutów  – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej; 
b) jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – w przypadku podmiotu 

leczniczego; 
c) prowadzi działalność fizjoterapeutyczną na terenie województwa opolskiego, 
d) spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 595); 

e) prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 
kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu ich 
przetwarzania (Dz.U. z 2020 r., poz. 666); 

f) posiada aktualną umowę stosownego obowiązkowego ubezpieczenia OC zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 
2019 r., poz. 866); 

g) posiada regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przetwarzania danych osobowych 
(RODO); 

h) jest prowadzony przez  lub zatrudnia fizjoterapeutę z co najmniej trzyletnim, udokumentowanym 
stażem zawodowym w zawodzie fizjoterapeuty lub wykaże, że zatrudnia fizjoterapeutę ze stażem 
krótszym niż 3 lata, ale pod nadzorem fizjoterapeuty z co najmniej trzyletnim stażem pracy w 
zawodzie. 

3. Oferta nie spełniająca kryteriów, o których mowa w ust. 2 podlega odrzuceniu. 
4. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o. o. dokona wyboru 9 gabinetów (Wykonawców) 
z uwzględnieniem kryterium geograficznego (powiaty Województwa Opolskiego) i kryterium osób zrekrutowanych 
do udziału w projekcie w poszczególnych powiatach Województwa Opolskiego, celem zabezpieczenia udzielenia 
świadczeń rehabilitacyjnych dla 135 uczestników projektu. W związku z powyższym dokona się wyboru 
wskazanej poniżej liczby gabinetów (Wykonawców) w każdym powiecie, według kryteriów opisanych w punkcie 
VII niniejszego Regulaminu:  
Powiat namysłowski  1 partner 
Powiat brzeski   1 partner 
Powiat opolski   1 partner 
Powiat Opole miasto  3 partnerów 
Powiat strzelecki   1 partner 
Powiat nyski   1 partner 
Powiat krapkowicki  1 partner 
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5. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie w danym powiecie nie wpłynie żadna oferta lub oferty, które 
wpłynęły zostały odrzucone jako niespełniające wymogów naboru, dopuszcza się możliwość negocjacji z 
oferentami i naboru podmiotów z innych powiatów lub wyboru większej ilości podmiotów w danym powiecie. 
6. Udzielający Zamówienia na etapie ogłoszenia nie ma możliwości wskazania ilości uczestników na jeden 
gabinet, będzie to uzależnione od rekrutacji uczestników projektu. 
7. Przyjmujący zamówienie w druku oferty określi, jaka jest maksymalna liczba uczestników którym Przyjmujący 
Zamówienie będzie mógł zapewnić realizację pełnego cyklu rehabilitacji w okresie przewidzianym umową.  
6. Udzielający zamówienie planuje przeznaczyć nie więcej niż 120,00 zł brutto za jedno spotkanie. 
 
III.  Okres trwania umowy 
1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony, od dnia 2 stycznia 2023 r. 
do dnia 30 kwietnia 2023r. 
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.  
 
IV. Przygotowanie oferty 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru, określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
2. Do oferty należy dołączyć:  
1.1. dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy i umocowanie osób go reprezentujących, 
1.2. aktualną umowę stosownego obowiązkowego ubezpieczenia OC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
1.3. wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów lub Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą, 
1.4 zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór załącznik nr 5 
3. Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o określone dokumenty lub złożenia 
dokumentów dodatkowych, potwierdzających spełnienie wymogów udziału w konkursie ofert. 
4. Dopuszcza się możliwość załączenia do oferty czytelnych kopii dokumentów. Nie dotyczy to jednak 
oświadczeń oferenta. 
 
V. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, należy złożyć w formie pisemnej w 
zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – rehabilitacja oddechowa” w sekretariacie Spółki. w Korfantowie, ul. 
Wyzwolenia 11 Koperta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, lub elektronicznie na adres  e-mail: 
zamowieniapubliczne@ocr.pl do dnia 21 grudnia 2022 r., do godz. 10:00.  
2. Ofertę należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w trybie konkursu ofert.  
3. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania. 
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi oferent. 
5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
VI. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w terminie określonym w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w trybie konkursu ofert.  
2. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia komisji konkursowej, powołanej zarządzeniem przez 
Prezesa Zarządu udzielającego zamówienie.  
          
VII. Opis kryteriów, którymi Udzielający zamówienia będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, 
jakie poniesie przy realizacji zamówienia. 
2. Udzielający zamówienia przewiduje negocjacje warunków umowy.  
3. Kryterium oceny oferty: 
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1) 90% oceny stanowi cena, 

2) 10% oceny stanowią kryteria dodatkowe rankingujące o łącznej sumie 10 punktów: 

zatrudnienie (równoważnik wymiaru ¼ etatu) specjalisty fizjoterapii – 5 punktów, 

4. Udzielający Zamówienia dokona oceny i wyboru ofert osobno dla każdego powiatu. 
5. W przypadku, gdy złożone oferty otrzymają taką samą liczbę punktów, Udzielający zamówienia przeprowadzi z 
tymi oferentami dalsze rokowania lub zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.  
 
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu i warunki zawarcia umowy 
O rozstrzygnięciu konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiadomi na stronie prowadzonego postępowania. 
www.bip.ocr.pl, w terminie 2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert, podając firmę albo imię i 
nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Przyjmującego zamówienie, który został wybrany. 
 
IX. Środki odwoławcze  
1. Przyjmujący zamówienie, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego 
zamówienie zasad przeprowadzania konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na 
świadczenia zdrowotne, przysługują środki odwoławcze.  
2. Środki odwoławcze nie przysługują, na: 
 1) wybór trybu postępowania; 
 2) niedokonanie wyboru Przyjmującego zamówienie; 
 3) unieważnienie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, do 
czasu zakończenia konkursu ofert, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest, w terminie 
7 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 
4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie zamówienia na 
świadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 
5. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej 
odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 
6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
7. Informację o wniesieniu protestu i o rozstrzygnięciu protestu, Udzielający zamówienia niezwłocznie 
zamieszcza na stronie internetowej Udzielającego zamówienie www.bip.ocr.pl 
8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja konkursowa powtarza zaskarżoną czynność. 
9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Prezesa Zarządu Opolskiego Centrum Rehabilitacji w 
Korfantowie Sp. z o.o., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące 
rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje 
zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 
 
X. Zastrzeżenia Udzielającego zamówienie 
1. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania 
konkursu ofert, w części lub w całości, także po upływie terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu 
ofert w całości lub w części.  
2. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dalszych rokowań z oferentami, których 
oferty zostały uznane za najkorzystniejsze.  
3. W przypadku, gdy rokowania, o których mowa w ust. 2 okażą się bezskuteczne, Udzielający zamówienia 
zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert. 
4. W przypadku, gdy oferenci złożą oferty zawierające identyczną cenę, Udzielający zamówienia przeprowadzi z 
tymi oferentami dalsze rokowania lub zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.  
Załączniki:  
Załącznik nr 1 – Oferta  
Załącznik nr 2 – Umowa  
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 4 – wzór protokołu 
Załącznik nr 5 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 


