WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH
DLA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIENICY

Jasienica, dnia 26.05.2017r.
zatwierdził
Kierownik Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem ofert należy adresować:
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845,
tel./fax : (33) 815-32-83,
e-mail: sgzozjasienica@wp.pl.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie
wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jasienicy prowadzone jest w trybie konkursu ofert.
2. Niniejsze postanowienia Warunków Konkursu Ofert, zwanych dalej WKO, określają w
szczególności:
a) założenia konkursu ofert
b) wymagania stawiane Oferentom,
c) tryb składania ofert,
d) sposób przeprowadzenia konkursu, tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz protestów,
związanych z tymi czynnościami.
3. Ilekroć w SWKO jest mowa o:
a) Przyjmującym zamówienie /Oferencie/ – należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się
o udzielenie świadczeń zdrowotnych w niniejszym konkursie ofert – podmiot wykonujący
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej,
b) Udzielającym zamówienia – należy przez to rozumieć Samodzielny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Jasienicy,
c) Przedmiocie konkursu ofert – należy przez to rozumieć udzielenie zamówienia na
świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do
WKO.
d) Formularzu Oferty – należy przez to rozumieć obowiązujący w przedmiotowym
postępowaniu Formularz Oferty przygotowany przez Udzielającego zamówienie i stanowiący
Załącznik nr 3 do WKO.
e) Świadczenia zdrowotne – należy przez to rozumieć świadczenia zdrowotne w zakresie
wykonywania badań laboratoryjnych dla pacjentów Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym zgodnie z
zakresem kontraktu z NFZ oraz innych osób na podstawie odrębnych umów,
f) Umowie – należy przez to rozumieć projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, opracowany przez Udzielającego
Zamówienie i stanowiący Załącznik nr 2 do WKO.
4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu Ofert należy kierować na adres Udzielającego
zamówienie: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica
845, tel./fax : (33) 815-32-83, e-mail: sgzozjasienica@wp.pl.
5. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady,
określone w niniejszych Warunkach Konkursu Ofert.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU OFERT:
1. Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań
laboratoryjnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Jasienicy.
2. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obejmować
będzie: odbieranie materiału biologicznego z punktu pobrań, wykonanie badania,
sporządzenie i przekazanie wyniku badania w formie on – line i papierowej.
3. Badania będą wykonywane na podstawie pisemnego skierowania/zlecenia zawierającego:
określenie rodzaju badania, liczbę badań, imię nazwisko, Pesel, datę urodzenia i adres
badanego, datę i godzinę pobrania materiału do badań. Skierowanie/zlecenie zostanie
wystawione przez Udzielającego zamówienia i ostemplowane jego pieczęcią, a także
ostemplowane i podpisane przez lekarza kierującego oraz osoby pobierającej materiał do
badań.
4. Szczegółowe zestawienie rodzajów badań laboratoryjnych oraz szacunkowe ilości badań
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWKO.
5. Materiał do badań będzie pobierany przez Udzielającego zamówienie przy zastosowaniu
powszechnie obowiązujących standardów oraz zgodnie z procedurą obowiązującą u
Udzielającego zamówienie.
6. Materiał do badań odbierany będzie przez Oferenta z siedziby Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, w każdy dzień roboczy - 5 dni w tygodniu (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 11.30-12.00. W przypadkach pilnych, niecierpiących
zwłoki Oferent zapewnia wyjątkowy odbiór materiału do badań z Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy o godzinie uzgodnionej z Udzielającym Zamówienie.
7. Transport materiału do badań zapewnia Oferent. Oferent winien uwzględnić w kalkulacji
ceny oferty koszt transportu materiału do badań oraz dostarczania wyników badań do
siedziby Udzielającego zamówienia.
8. Badania laboratoryjne mogą być zlecane w trybie standardowym lub w trybie Cito.
O trybie wykonania badania każdorazowo decyduje lekarz zlecający badania, tryb Cito będzie
oznaczony na skierowaniu.
9. Maksymalny czas od pozyskania materiału do wykonania badań laboratoryjnych określa
Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r. w sprawie
standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 1665 ).
10. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie wybrana jedna
najkorzystniejsza oferta.
11. Na podstawie zawartej umowy wybrany Oferent będzie zobowiązany do świadczenia
usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na warunkach
określonych w niniejszym postępowaniu i po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, odbywać się
będzie przez okres 2 lat od dnia podpisania umowy.
13. Sposób realizacji świadczeń zdrowotnych określa załącznik nr 2 do WKO – Wzór umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferent winien zapoznać się z Warunkami Konkursu Ofert wraz z załącznikami w celu
prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
2. Oferent powinien spełniać wszystkie warunki określone w niniejszych Warunkach
Konkursu Ofert.
3. Ofertę należy przygotować na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do
WKO.
4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.
5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej
odpowiednio:
Nazwa i adres Oferenta
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
43-385 Jasienica 845

OFERTA
„Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych”

Nie otwierać do 13.06.2017 r. do godz. 930
6. Korespondencja dotycząca konkursu ofert powinna być kierowana przez Oferenta na
adres: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845.
7. Oferta oraz każda z jej stron powinna być podpisana przez Oferenta.
8. Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub w kserokopii
podpisanej i potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania oferenta.
9. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie.
10. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia
może zażądać od Oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonych kopii
dokumentów.
11. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez Oferenta. Poprawki mogą być dokonywane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego
zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
12. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, nie później jednak niż
przed upływem terminu składania ofert.
13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przez Oferenta oznacza się,
jako ofertę z dopiskiem na kopercie „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
14. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

IV WARUNKI JAKIE MAJĄ SPEŁNIĆ OFERENCI ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW
A/ W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Oferenci spełniający następujące
warunki:
1/ są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, wymienionymi w art. 4 ust. 1 pkt
1-4 ustawy o działalności leczniczej,
2/ są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów
leczniczych, posiadają nadany numer NIP i REGON,
3/ posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia w szczególności do
wykonywania pełnego zakresu badań objętych niniejszym przedmiotem konkursu,
4/ znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5/ nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
6/ nie zalegają w opłacaniu podatków i opłat,
7/ posiadają certyfikat akredytacyjny w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,
8/ posiadają certyfikat ISO 9001,
9/ wykażą się, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali lub realizują minimum 6 usług
odpowiadających przedmiotowi zamówienia dla SPZOZ tj. obejmujących wykonywanie
minimum 10.000 oznaczeń rocznie w każdej z wymienionych placówek.
B/ Dokumenty i oświadczenia jakie mają przedłożyć Oferenci w celu potwierdzenia
warunków, o których mowa w pkt A:
1/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej,
2/ aktualny odpis/wypis z rejestru podmiotów leczniczych, potwierdzający dopuszczenie
do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,
3/ oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4/ dokument potwierdzający nadanie Oferentowi numeru NIP.
5/ dokument potwierdzający nadanie Oferentowi numeru REGON.
6/ zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w płatnościach
/wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert/
7/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w płatnościach /wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert/ ,
8/ aktualne zaświadczenia o wpisie laboratorium do ewidencji prowadzonej przez
Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych /certyfikat potwierdzający akredytację w
zakresie diagnostyki laboratoryjnej./
9/ dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z oświadczeniem, że
ubezpieczenie to będzie kontynuowane przez cały okres realizacji zamówienia lub
oświadczenie o treści, że taki dokument zostanie dostarczony do Udzielającego zamówienia
przed podpisaniem umowy na świadczenia zdrowotne po wygraniu przez Oferenta
postępowania konkursowego,
10/ certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych świadczeń zdrowotnych:

- certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach
kontroli jakości badań laboratoryjnych,
-certyfikat potwierdzający wdrożenie systemów zapewnienia jakości,
11/ Wykaz zrealizowanych/realizowanych usług odpowiadających przedmiotowi
zamówienia wraz z referencjami że usługi zostały bądź są wykonywane należycie,
12/ Procedury i zasady przygotowania pacjenta do badań, pobierania materiału do badań
oraz zasady transportu materiału do badań,
13/ Wzór druku skierowania/zlecenia na badania laboratoryjne,
14/ Zaakceptowany projekt umowy,
15/ Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,
16/ Oferta powinna zostać sporządzona na „Formularzu oferta” stanowiącym załącznik nr
3 do WKO.
V. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU BADAŃ
LABORATORYJNYCH.
1. Rodzaje badań laboratoryjnych objętych niniejszym postępowaniem oraz ich szacunkowe
ilości w okresie realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do WKO.
2. Oferent musi zagwarantować czas oczekiwania na wynik badania laboratoryjnego:
- w zakresie badań w trybie standardowym w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od
momentu dostarczenia materiału do badania do laboratorium Oferenta,
- w zakresie badań w trybie Cito w terminie do 2 godzin od momentu dostarczenia materiału
do badania do laboratorium Oferenta.
3. W przypadku, jeżeli procedura wykonania badania wynikająca z właściwości urządzenia
laboratoryjnego jest dłuższa i Oferent potwierdzi to na żądanie Udzielającego zamówienie
dokumentami producenta urządzenia, badanie winno być wykonane w terminie nie
dłuższym niż czas trwania procesu badania + 2 godziny od momentu dostarczenia materiału
do badania do laboratorium.
4. W przypadku zamiaru zlecenia jakichkolwiek badań objętych niniejszym postępowaniem
konkursowym podmiotowi trzeciemu Oferent winien wskazać w ofercie zakres zlecanych
badań oraz nazwę i adres laboratorium, które ma je wykonywać. Udzielający zamówienia
zastrzega, że dopuszcza możliwość wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę o
ile ten spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu dla oferenta.
5. Oferent udostępni możliwość skorzystania ze swojej bazy danych dotyczącej wyników
badań zlecanych przez Udzielającego zamówienie.
6. Oferent musi zapewnić potrzebną ilość sprzętu do pobierania materiału do badań
analitycznych m.in. system vacutainer do pobierania krwi, pojemników na mocz i kał,
podłoża na posiew itp.
7. Oferent musi zapewnić dostępność procedur pobierania materiału do badań
analitycznych.
8. Oferent powinien dostarczyć druki skierowań/zleceń obowiązujące u Oferenta.
9. Oferent nie może wykonywać badań innych niż określone w niniejszym postępowaniu.
Zakres świadczeń nie może wykraczać poza zakres określony w Formularzu Oferty.
10. Oferent musi zapewnić wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami w tym
zakresie, z uwzględnieniem wymogów jakościowych i obowiązujących procedur.

11. Należy przyjąć, iż badanie wymienione w cenniku ofertowym jest badaniem kompletnym,
jeżeli zatem istnieje potrzeba jego powtórzenia cena ofertowa winna obejmować
powtórzenie.
V. OKREŚLENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH OD OFERENTA.
1. Badania powinny być wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje –
osoba nadzorująca pracę laboratorium winna mieć kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej dla kierownika laboratorium.
2. Wyniki badań muszą być podpisane przez osoby z odpowiednimi w danym zakresie
kwalifikacjami i uprawnieniami posiadające prawo wykonywania zawodu i wpis na listę w
Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych. W ofercie należy podać listę osób uprawnionych
do podpisywania wyników badań.
3. Wykazy osób świadczących usługę w imieniu Oferenta winny być aktualizowane na piśmie
w przypadku zaistnienia zmian poprzez podanie osób zastępujących osoby wskazane w
wykazie.
VI. OKRES WYKONANIA UMOWY
Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych i objęte niniejszym
postępowaniem będą realizowane przez okres 2 lat od 1.07.2017r. do 30.06.2019r.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:
cena brutto przedmiotu konkursu ofert – 100%.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie tj. w Samodzielnym
Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w terminie do
13.06.2017 r. do godz. 8.30.
1. Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
2. Jeżeli oferta wpłynie do siedziby Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Jasienicy pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje
data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Udzielającego zamówienie, a nie data jej
nadania.
3. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia tj. w Samodzielnym Gminnym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, 13.06.2017r. o godz. 930.

X. ZWIĄZANIE OFERTĄ
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni liczony od upływu terminu na składanie
ofert.
XI. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
1. Odrzuceniu podlega oferta:
a) złożona po terminie;
b) zawierająca nieprawdziwe informacje;
c) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny świadczeń
zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych;
d) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną;
g) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach
prawa oraz WKO.
2. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy
oferta zawiera braki formalne, Udzielający zamówienia wzywa Oferenta do uzupełnienia tych
braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
XII. ZASTRZEŻENIA UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE.
1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do zmian
terminów lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny, jak również
do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez uzasadnienia.
2. O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia informuje Oferentów, biorących w
nim udział w sposób przyjęty dla ogłoszenia o konkursie.
3. Udzielający zamówienie unieważnia postępowanie konkursowe na świadczenia zdrowotne
w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, w szczególności, gdy:
a) nie wpłynęła żadna oferta,
b) odrzucono wszystkie oferty,
c) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
XIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o
konkursie ofert tj. w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej,
podając nazwę i adres Oferenta, który został wybrany.
2. Udzielający zamówienia, na podstawie wyników postępowania, niezwłocznie zawiadamia
Oferentów uczestniczących w konkursie o jego rozstrzygnięciu na piśmie.

3. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia
wskazuje termin oraz miejsce zawarcia i podpisania umowy.
4. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu następuje jego zakończenie.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Dokumentacja, dotycząca postępowania konkursowego przechowywana jest w siedzibie
Udzielającego zamówienia.
XV. ZAŁĄCZNIKI
1. Szczegółowe zestawienie rodzajów badań, szacunkowe ilości badań określa Załącznik nr 1
do SWKO.
2. Sposób realizacji świadczeń zdrowotnych określa załącznik nr 2 do SWKO – Wzór umowy.
– Załącznik nr 2
3. Formularz Oferty

