
Załącznik nr 3

                                                                                                                                  do Zarządzenia nr 1/2021

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  KONKURSU OFERT
( SWKO )

na wykonywanie badań laboratoryjnych dla SPZOZ w Zelowie:

KONKURS  OFERT został ogłoszony:

- na stronie internetowej  zamawiającego: www.spzozzelow.pl ,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ w Zelowie

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

                                                                                                                     ……………………..
                                                                                                                       podpis Dyrektora

Zelów, 30.09.2021 r.

http://www.szpzlowesola.waw.pl/


I. Tryb  zamówienia 
1. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r.
o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018r., poz. 160,138 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych     ( Dz.U. z 2018 r.,poz. 1510
z późniejszymi zmianami) 
2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszych  "Szczegółowych  warunkach  konkursu  ofert  –  SWKO  "

zastosowanie mają przepisy wskazane w pkt 1 powyżej.
II. Definicje 

1. Przyjmujący zamówienie/Oferent – podmiot  wykonujący działalność leczniczą zgodnie  z ustawą z dnia 15
kwietnia 2015 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 160,138 z późniejszymi zmianami) 

2. Udzielający zamówienia/ Zamawiający – podmiot  leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018, z późn.
zm.) -  SPZOZ w Zelowie

3. Formularz ofertowy - rozumie się przez to druk „OFERTA’ przygotowany przez Zamawiającego, a wypełniony 
przez oferenta, stanowiący załącznik nr 1 do  niniejszych warunków.

4. Świadczenia  zdrowotne/przedmiot  zamówienia –  świadczenia  będące  przedmiotem  umowy  zawieranej
z Przyjmującym zamówienie.

5. Umowy–wzór umowy opracowanej przez Udzielającego zamówienia, stanowiącej załącznik nr 4
6. Polisa  OC -  umowa  ubezpieczenia   odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  będące  następstwem  udzielania

świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania  udzielania świadczeń zdrowotnych,  zgodnie
z art.  25 ust.  1  pkt.  1)  ustawy z dnia  15.04.2011 r.  o  działalności  leczniczej  (Dz.U.  z 2018r.,  poz.  160,138
z późniejszymi zmianami) oraz w wysokości określonej odpowiednio w §3.1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z  dnia  22  grudnia  2011  r.  w  sprawie  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu
wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. z 2018 r. nr 160) oraz w §4 1. Rozporządzenia Ministra Finansów
z  dnia  22  grudnia  2011  r.  w  sprawie  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej
świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą ( Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz.
1728) lub  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki
zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

7. SWKO – skrót od Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

1. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem  postępowania  jest   udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  wykonywania  badań

laboratoryjnych dla SPZOZ w Zelowie.
2. Szacunkowa ilość badań została  podana w załącznikach nr 2 i 3
3. Podane w załącznikach cenowych nr 2 i 3 rodzaj i ilości badań są ilościami szacunkowymi, w celu określenia

wartości  zamówienia,  co  nie  odzwierciedla  deklarowanego  wykorzystania  w  okresie  trwania  umowy.
Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości badań w zależności od potrzeb, co nie
może  być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta.

4. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany  w laboratoriach posiadających certyfikaty
jakości,  przez wykwalifikowany personel przyjmującego zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej
aparatury, sprzętu i materiałów w zakresie wykonywania badań analitycznych.

5. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych dla pacjentów SPZOZ w Zelowie codziennie, za wyjątkiem
sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy we wtorek, środa, piątek w godzinach od 8.00 do 10.00,
w poniedziałki, czwartki w godz. 8.00 – 12.00 i wykonywane przez personel SPZOZ w Zelowie. 

6. Oferent zapewni: odbiór materiału biologicznego do badania z Punktów Pobrań:
 SPZOZ w Zelowie raz dziennie: wtorek, środę, piątek w godzinach 10.00 – 11.00,

 w poniedziałek, czwartek w godz.12.00 – 13.00
 Przychodni w Wygiełzowie dwa razy w tygodniu tj. we wtorki i piątki w godz. 10.00 – 11.00
  zwrot wyników badań, 
 pojemniki do pobierania materiału - probówki w systemie próżniowym, pojemniki na mocz, 

pojemniki transportowe do badań bakteriologicznych. 
7. Oferent  zapewni  przesyłanie  wyników badań do  SPZOZ  w Zelowie  drogą  elektroniczną  oraz  w wersji

papierowej.
8. Oferent udostępni możliwość elektronicznego przesyłania wyników badań (wgląd do wyników i ich wydruk)

najpóźniej do godz. 16.00.
9. Oferty należy składać na cały zakres określony w  formularzu cenowym (w zał. nr 2 i 3 do SWKO).  
10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tzn. z pominięciem niektórych badań.
11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.



12. W formularzu  cenowym  podane  są  szacunkowe  (przewidywane)  ilości  badań,  planowane  do  wykonania
w okresie trwania umowy na udzielanie przedmiotowych świadczeń zdrowotnych.

13. Ilości mogą w trakcie trwania umowy ulec zmianie.
14. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie jednego badania wraz z materiałem do pobierania badań i kosztami

transportu, zgodnie z zał. nr 2 i 3 do SWKO
15. Ceny jednostkowe badań podczas trwania umowy nie mogą ulec podwyższeniu.
16. W  przypadku  wyniku  badania  świadczącego  o  zagrożeniu  życia  pacjenta  informacja  taka  będzie

przekazywana niezwłocznie telefonicznie i za pomocą fax-u. 
17. Oferent  zobowiązany  jest  do  udzielania  świadczeń  zgodnie   z  wymogami  określonymi

 w niniejszych SWKO.
18. W postępowaniu konkursowym mogą brać udział  Oferenci,  którzy spełniają wymogi  określone w art.  26

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 160 ze zm.).
19. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy bez

zgody zamawiającego.
III.   Okres obowiązywania zamówienia – 2 lata, tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
IV.   Warunki przystąpienia do konkursu stawiane oferentom:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje i są zdolni do

wykonania zamówienia,
2) posiadają  pomieszczenia  i  urządzenia   odpowiadające  wymaganiom  odpowiednim  do  rodzaju

wykonywanej  działalności  leczniczej  oraz  zakresowi  świadczeń zdrowotnych  objętych  niniejszym
zamówieniem

3) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy lub czynności, jeżeli przepisy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,

4) posiadają na trenie Województwa Łódzkiego certyfikaty: ISO 15 189, ISO 9 001, ISO 27 001
5) posiadają na dzień rozpoczęcia współpracy standard cyfrowej wymiany informacji  - HL7
6) spełniają wymogi określone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

   ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.).
7) spełnią  wymagania  określone przez Udzielającego zamówienie  w niniejszych  warunkach oraz we

wzorze umowy. 
2. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Zamawiający wymaga:

a) złożenia wypełnionego i podpisanego druku formularza OFERTA, zgodnie ze wzorem – zał. nr 1 do
SWKO,

b) złożenia wypełnionych i podpisanych druków formularzy cenowych, zgodnie ze wzorem – zał. nr 2 i 3
do SWKO,

c) złożenia wymaganych w poz. VI c SWKO pozostałych dokumentów.
Dokumenty wymienione w poz. a) i b) nie podlegają uzupełnieniu.

3. Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  warunków  na  podstawie  złożonych  w  konkursie  dokumentów
i oświadczeń.

4. Oferent, który nie spełni warunków uprawniających do udziału w postępowaniu określonych w ust.1 zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

5. Warunkiem  udziału  w  konkursie  ofert  jest  złożenie  oferty  w  wyznaczonym  terminie  i  według  zasad
określonych w niniejszych SWKO.

V .   Opis sposobu  przygotowania oferty.
1. Oferent sporządza ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej  SWKO.
2. Ofertę należy złożyć na drukach załączonych do niniejszej specyfikacji 
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem  nieważności.
4. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy sporządzić w języku polskim.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.  Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i  załączniki wymagane w "Szczegółowych warunkach konkursu
ofert".
7. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent lub osoba upoważniona na podstawie oryginału  pełnomocnictwa
złożonego w formie pisemnej i dołączonego do oferty.
8.  Strony oferty oraz  miejsca,  w których  naniesione  zostały poprawki,  podpisuje  oferent  lub  osoba  przez  niego
upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie
błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego. 
9. Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie, opatrzonej danymi
oferenta  i opisanej następującymi  danymi:



Dane oferenta
Nazwa:
adres:
telefon/fax:               
                                                                     KONKURS  OFERT 
                                                               na ………………………………
Nie otwierać przed dniem …………...., godzina 11:00.
                                       ( termin otwarcia ofert)

  
10.  Zaleca  się  aby  strony oferty  były  trwale  ze  sobą  złączone  np.  wpięte  w  skoroszyt  i  ułożone  w  kolejności
ponumerowanych stron.
11. Oferent winien we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby maksymalnym stopniu  zapobiec 

jej uszkodzeniu w czasie transportu.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej.
13. Celem dokonania zmian, bądź poprawek Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i  złożyć ją ponownie,

pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu składania ofert.
14.  Oświadczenia  i  wyjaśnienia  przekazywane  za  pomocą  fax-u  lub  e-maila  uważa  się  za  złożone

 w terminie, jeżeli ich treść  dotarła do adresata przed upływem terminu.
VI.  Wymagane dokumenty:

1. Oferent zobowiązany jest złożyć w wymaganym terminie:
a) wypełniony  i  podpisany  druk  formularza  OFERTA  w  formie  oryginału,  zgodnie  ze  wzorem  –

zał. nr 1 do SWKO,
b) wypełniony  i  podpisany  druk  formularza  cenowego  w  formie  oryginału,  zgodnie  ze  wzorem  –

zał. nr 2 i 3 do SWKO,
c) pozostałe dokumenty:
  wpis  do  rejestru  podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą  (w  części  dotyczącej  działalności

laboratorium)  –  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę  do   tego
upoważnioną,

 Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG,
KRS).

 Umowę spółki, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki.
 Kopię polisy ubezpieczeniowej. 
 Oświadczenie,  że  Wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem

technicznym (sprzętowym) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz środki transportu i łączności.
 Oświadczenie,  że  medyczne  laboratorium  diagnostyczne  spełnia  wymagania

i standardy stawiane medycznym laboratorium diagnostycznym,  które zostały określone w w/w przepisach
prawnych.

 Oświadczenie, że medyczne laboratorium w zakresie badań mikrobiologicznych, jak: posiew moczu, posiew
kału,  posiew  z  górnych  dróg  oddechowych,  spełnia  wymagania  przewidziane  przepisami  prawa  oraz
standardów dla laboratoriów mikrobiologicznych.

 Instrukcję pobierania i  transportu materiału do badań mikrobiologicznych, instrukcję przyjmowania materiału
do badań.

 Oświadczenie,  że  Oferent  podda  się  kontroli  NFZ  bądź  osoby  wyznaczonej
 przez Zamawiającego.

 Dokument potwierdzający zarejestrowanie w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
 Oświadczenie o posiadaniu certyfikatów na wykonywanie poszczególnych parametrów (podań) – do wglądu

na prośbę Zamawiającego.
 Kserokopie certyfikatów (na terenie województwa łódzkiego): ISO 15 189, ISO 9 001, ISO 27 001.
 Oświadczenie o posiadaniu standardu cyfrowej wymiany informacji - HL 7
 parafowany  wzór  umowy  -  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność

z oryginałem przez osobę do  tego upoważnioną.
Jeżeli  zostaną  załączone  kopie  dokumentów  to  muszą  być  one  podpisane  „za  zgodność
z oryginałem” przez osobę/y upoważnioną/e.
VII.   Termin składania  ofert

1. Ofertę  w  zamkniętej,  zaklejonej  kopercie  opatrzonej  napisami,  jak  w  rozdziale  powyżej   należy  złożyć
do  18  października  2021  roku  do  godz.  15.00 w  sekretariacie  SPZOZ  w  Zelowie,
 przy ul. Żeromskiego 21,  I piętro pokój 30 (wyłącznie w dni powszednie).



2. Celem  dokonania  zmian  bądź  poprawek,  Oferent  może  wycofać  wcześniej  złożoną  ofertę
 i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu składania
ofert.

VIII .  Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  na  posiedzeniu  Komisji  Konkursowej,  które  odbędzie  się  w  siedzibie
Zamawiającego  na   I  piętrze  w  pok.  30   przy  ul.  Żeromskiego  21   w  dniu   21  października 2021  roku
o godz. 11.00.
IX. Ogłoszenie o wyniku  konkursu ofert
1. Zamawiający powiadomi o wyniku konkursu podając nazwę ( firmę) oraz numer oferty albo imię i nazwisko oraz

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został  wybrany.
2. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie wyniku konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

oraz na własnej stronie internetowej.
X.  Wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z Oferentami i sposób   porozumiewania.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert można uzyskać w Sekretariacie SPZOZ w Zelowie, pok. Nr 30
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 telefon 446341120  
XI.    Istotne warunki umowy 
Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWKO. 
XII.   Prawo oferentów
1. W toku postępowania w spawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do  czasu zakończenia

postępowania oferent może złożyć do komisji umotywowany protest zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1510
z późn.zm.) oraz  odwołanie, dotyczące rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z art. 154 cytowanej wyżej ustawy,
które Oferent składa bezpośrednio do Kierownika Zamawiającego – Dyrektora. 

2. Oferent  może  złożyć  umotywowana  skargę  do  Komisji  Konkursowej,  jednakże  nie  później  niż  przed
rozstrzygnięciem konkursu.

3. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone.
4.  Komisja Konkursowa rozpatruje  skargę w ciągu trzech dni od daty jej złożenia. 
5. O  wniesieniu  i  rozstrzygnięciu  skargi   Komisja  Konkursowa  w  formie  pisemnej  niezwłocznie    informuje

pozostałych Oferentów i udzielającego zamówienie.
6. W  ciągu  7  dni  od  daty  otrzymania  zawiadomienia  o  rozstrzygnięciu  konkursu  Oferent  może  złożyć  do

zamawiającego umotywowany protest.
7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  
8.  Środki odwoławcze nie przysługują na:
     a) wybór trybu postępowania
     b) niedokonanie wyboru Oferenta;
     c) unieważnienie postępowania konkursowego.
XIV.   Prawo udzielającego zamówienie
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zelowie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości
lub części, unieważnienia albo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
XV.    Postanowienia  końcowe
1. Zamawiający rozstrzygnie konkurs i ogłosi wyniki niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty .
2. Umowę w sprawie zamówienia z oferentem, którego oferta zostanie wybrana zamawiający zawrze w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o  wyborze  ofert chyba, że w postępowaniu zostanie złożona 
tylko 1 oferta -  wtedy zamawiający może zawrzeć umowę niezwłocznie po wyborze oferty.
3.Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Załączniki: 
Załącznik 1- Formularz oferty
Załącznik 2- Formularz cenowy
Załącznik 3- Formularz cenowy
Załącznik 4 – Wzór umowy


		2021-10-05T10:50:09+0200
	PIOTR TOMCZYK
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: PIOTR TOMCZYK, PESEL: 78032402277, PZ ID: PiotrTomczyk066




