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I. NAZWA r ADRES UDztEWĄcEGo ZAMÓWIENIA

SAMORąDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE
ul. Żeromsklego 24126
95-080 Tuszyn

Tel/Fax: 42 6L4 34 00

Adres strony internetowej: www.spztusaun. pl

Adres e-mail : admi nistracja@spztuszyn. pl

II. TRYB KONKURSU

1, postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2020r. poz. 295) oraz ustawY z dnia

27 sierpnia zoo4 r. o świadczeniacń-ońieri zdrowotnej finansowanej ze Środków

publicznych (t. j. Dz, U. z 2019r. poz. L373 ze zm.)

z. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert

- SWKO " zastosowanie mają pzepisy wskazane w pkt 1 powyżej,

3. Postępowanie prowadzone jóst w jęłku polskim, z zachowaniem formy pisemnej,

III. DEFINICIE

1, przyjmujący zamówienie/oferenflWykonawca - po!1niot wykonujący .działalnoŚĆ 
leczniczą

zgoónie-z ustawą z dnia 15 kwietnia 20tL r, o działalnoŚci leczniczej (t. j. Dz.U. z2020 r.,

poz. 295)
z. i.lozietaiący zamówienia/ Zamawiający - Samoządowa Przychodnia Zdrowia w TuszYnie -

podmiót'leczniczy spełniający pzesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawY z dnia 29

itycznia 2004 r. - Prawo zómówień publicznych ( Dz. U. z2OL9 r., poz:1843),

3, pzedmiot konkursu ofert - realizacja Świadczeń zdrowotnych w zakresie vrYkonYwania

badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych.
4. Formulaz oreńówy _ rozumie się przez to druk ,,OFERTA" preygotowany przez

Zamawiającego, a wypełniony przez Oferenta, stanowiący załącznik nr 1.

5, świadczenia iaiowoińe/przecimiot zamówienia - świadczenia będące przedmiotem umowY

zawieranej z Pny1mującym zamówienie.
o. uńówa ] wzór umowy opracowanej przez udzielającego zamówienia, stanowiącej

załącznik nr 5.
7. polisa oc - umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoŚci cywilnej za szkodY będące

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego.z Prawem zaniechania

uazieiania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 25 ust. 1 pK. 1) ustawY z dnia

t5.o4.2011 r. o działalności bcŹniczej-(t. j. Dz.U. z 20żOr. poz. 295) oraz w wysokoŚci

Ókreślonej odpowiednio w § 3.2 Rozpóaądzenia Ministra Finansów z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie 
'obowiązkowÓgo 

ubezpieczenia odpowiedzialnoŚci cywilnej Podmiotu
wykońującego działalność leczniczą(Dz. U. z 2019_r. poz, 866),

8. SWKO - skrot od Szczegołowe Warunki Konkursu Ofeft.

rv.W
1, pruedmiotem konkursu jest udzielanie Świadczeń zdrowotnych w zakreeie wykonYwania

badań laboratofinych 
-i 

mikrobiologicznych dla pacjentów Samoządowej PrzYchodni

Zdrowia w Tuszynie.



2. Ilość i rodzaj badań wykonywanych w ramach umowy okreŚla załącznik nr .2,- 
Śńiua.r.ńii-ńronywane'na rzeczŻamawiającego muszą być zgodne z wykazem badań

określonym w Załączniku Nr 2.

3. podane w załączniku nr 2 rodzaje i ilości badań są iloŚciami szacunkowYmi okreŚlonYmi w

oparciu o badania wykonywanó w roku popzednim. Podane iloŚci nie odzwierciedlają

deklarowanego wykorzysiania w okresie trwania umowy._ Udzielający Zamówienia

zistrzega so§ie możliwo3ć zmniejszenia ilości badań w zależnoŚci od Potzeb, co nie moŻe

być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta,

4. Zimawiający-żastzega sobie możliwość rozszezenia zakresu pzedmiotu zamówienia jak i

ilości badań w zależności od potzeb.
5, Udzielająry Zamówienia wymaga aby pzedmiot zamówienia był realizowanY W

laboratóiiach posiadających cerffikaty jakości ISO oraz akredytację Polskiego Centrum

Akredytacji , przez rłyrńlintowany peńonel Pr4fimującego Zamówienie, w jego lokalu,

prrv ,z^trii własnej aparatury, splzętu i materiałów. Materiał do badań pobierany będzie

pzez personel Udzielającego Zamówienia.
o. Materiał do badań bĘ'dzió pobierany przez pracowników Zamawiającego W siedzibie

Samoządowej przychodni Zdrowia w Tuszynie. Oferent zaopatra|, w ramach cenY

świadczónej uiługi,'Zamawiającego w potzebny spaęt do pobierania.materiału do badań

i jego pńgotońinia do trinJporuu' zgodnie ze specyfiką badań w szczegÓlnoŚci:

pńo-o*ii, ióiv w systemie próżniowym, holdery, pojemniki na mocz, pojemniki 1a kat,

wymazówki'z'podłóżern, pojemniki na posiew moczu i inne. oraz kody kreskowe i druki

zleceń - za dostarczane materiały Przyjmujący Zamówienie nie będzie Pobierał
dodatkowych opłat.

7. przyjmujął zamówienie zapewni system kodów kreskowych do oznaczania Pobranego
maióriału' do badania oraz pzeszkoli personel Udzielającego Zamówienia w zakresie

sczytywania kodów.
g, pŃmujący Zamówienie zapewnieni internetowy program wrazz instalacją, zaPewniającY

wgĘd pp2ez Udzielającego Zamówienia do wyników i ich vuydruk w jednostkach

organizacyjnych Udzielającego Zamówienia.

9. UdzielającV zamówienie wymaga, aby pw odbioae próbek Pzyjmujący

zamówienie stosował elektroniczny system sczytywania próbek (tj. stosował

elektroniczną, wstępną weryfikację iloŚci próbek wraz ze zleceniami przez osobę

odbierającą próbki z- przychodni). Elektronicznym systemem scfiwania Próbek
przyjmujący zamówienie musi dysponować w dniu podpisania 9ferty.

1o. pańmujący Zamówienie zobowiązuje się do przekazania kodów przekodowań w słowniku

badań laboratoryjnych w postaci pliku xml.
11. odbiór materiałrj do oaabń oraz wykonywania badań analitycznych odbywaĆ się będzie

codziennie w dni robocze, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnYch od

pracy z siedziby Zamawiającego o godz. 12.00.
12, uoziólający zamówienia 

-Żastzegi o konieczności zapewnienia_,odbioru materiału do

badaniÓ'również w sobotę lub Ńedzielę, w pzypadku akcji profilakĘcznych, w których

Udzielająry Zamówienia będzie uczestniczył.
13. Oferent wykona badania:

a) standardowe w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od odbioru materiału

biologicznego - dostarczenie pisemnego (papierowego) wyniku naĘpnego dnia,

b) okreŚone jiro pilne/cito - 
'pisemny 

(papierowy) wynik do godz. 14 w dniu odbioru

materiału do badania.
c) badania oznaczone jako pilne/cito będą wykonyruane tego samegg dnia a o ich wYniku

Zamawiający będzió informowany w formie telefonicznej lub drogą elektroniczoQ, E

następnió Ęnik'będzie potwierdzany w formie zgodnej z plzyjętymi zasadami.

d) lub w innyń czasie w'przypadku badań wymagająrych dłuższych procedur otrzymania

wyniku.
14. oierent zobowiązuje się do poinformowania telefonicznie lub drogą elektro.niczną

niezwłocznie nie póZnie3'niż do godz. 15.00 w dniu pobrania materiału do badań o

&,



15.

16,

wynikach wykonanych badań lz vlyłączeniem badań, w których procedura ich wYkonania

to uniemoiliwia/, 
'których ńartości znajdują się w zakresie wartości kąĄcznych

iigrużuJą.yiń zdiowiu i życiu pacjentów. tńfoimac;a telefoniczna będzie pzekazywana do

pńcrroo-ni na numer tebfonu'wskazany przezZamawiającego lub drogą elektroniczną.

iińikiffinv ovć autoryzowane pa,ez ośobę uprawnioną. Zamawiająry otrzymuje wyniki

ba'Jań podpisane elektionicznie. ponadto oierbnt udosĘpni Zamawiającemu możliwość

elektronicznego podglądu wyników zleconych oznaczeń, w celu możliwości wydruku

określonych badań pacjentowi.
Badania wykonywane będą pw zachowaniu należytej staranności według zaleceń

końsukantói" rrą"ńh d's.'di'agńo$yki laboratoMnej oraz zgodnie.z posiadaną wiedzą

Jńgnoir.iną, o'bo*iązującymi wymogami i standardami, na zasadach wYnikającYch z
urtiŃ ó oziaialności lecŹńiĆzej oriz rózponądzeń Ministra Zdrowia w sPrawie vuYmagań,

i;kń iowinny odpŃiadać módyczne laboratoria diagnosĘczne i standardów jakoŚci dla
ja boratoriów diagnosĘcznych i mikrobiologicznych.
Oferent ma obówiąŹek prowadzić kontrolę wewnątzlaboratoryjną oraz

zewnątrz la boratoryj ną d la wszystkich wykonywa nych bad ań,

ofereńt zapewnia 
- ni swój koszt warunki techniczne i organizaryjne.. dla transPortu

ń.i.ii.łu ob uaaań zgodnie z aktualnymi przepisami dla danego rodzaju diagnosĘki.

oferent wyraża zgoję na przeprowadzenie kontroli przez 7amawiającego w zakresie

wykonywanych usług objęĘch umową.
oiereni oświadcza] ze' 

'podda się prawu Narodowego Funduszu Zdrowia do

pzeprowaozania kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierPnia 2aO4r. o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Środków PublicznYch w zakresie

wynikającym z umowy zawartej 
-przez 

Zamawiającego z NFZ i gwarantuje Prowadzenie

aórumóńtacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawa.

oferent oświadcza, źe ńodda się kontrolom innym upoważnionym do tego organom nP.

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
oferent zapewni' możliwoŚć dosĘpu do informacji i na każde Żądanie Pzedstawi
Żańawiającemu dane dotycząry daĘ i godziny wykonania badania i udokumentowania

Ęch informacji.
óferent zapówni możliwość nawiązania kontaktu telefonicznego z laboratorium

Ńrcnuią.vm badania /wyjaśnienie ewentualnych niezgodnoŚci, inne informacje/.

w naozńiczainycń sytujÓ;acn (np. Awaria u Zamańialącego) Oferent m.usi zaPewniĆ

pobranie inatórńłow 
'do 

badań'we własnym laboratorium znajdującym się na terenie

województwa łódzkiego.
orórrry należy składadna cały zakres określony w formulazu cenowYm (załącznik nr 2 do

sWKo).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych U:n. z pominięciem niektórych badań.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający wymaga kompaĘbilności systemu elektronicznego Oferenta z

oprogramowaniem mMedica.
tńte{racla systemu Zamawiającego i Oferenta nastąpi w terminie do 30 dni od dnia

obowiązywania umowy.
Ceny iócinostkowe badań podczas trwania umowy nie mogą ulec podvqfiszeniu,

ńri;tń.y- Żimówienia zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SWKO

pzed iórminem składania orert. Informacja o wprowadzonych zmianach zostanie

niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia w zakładce

Ogłoszenia i będzie wiążąca dla wszystkich Oferentów.
rjzoy uczestnik konkuisu ma prawo zwrócić się do Udzielającego Zamówienia o

WaŚnienie treści niniejszej SWKO kierując swoje zapytania na piŚmie w okresie nie

póŹniei niż na 4 dni roboczeprzed dniem otwarcia ofert na adres siedziby Udzielającego

Żamówienia lub pocztą elektroniczną na adres: administracja@spztuszyn.pl UdzielającY

Zamówienia udzieli wYjaśnień niezwłocznie, jednak nie póŹniej niŻ na 2 dni Pned
upływem terminu składania ofeft.
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32. Treść zapytań wraz z vryjaśnieniami udzielająry zamówienia przekaże oferentom, bez

uiawniania źródła zapytania oraz zamieŚci na stronie internetowej: www.sPztusryn.Pl w

.ukł.d.. ogłoszenia.':'ezeli wniosek o Waśnienie treŚci SWKO wpĘnął do Udzielającego

ZamówieniJ po upływie terminu składania zapytań, o którym mowa w pkt, 27, Udzielający

Zamówienia może udzielić Waśnień albo pozostawiĆ wniosek bez rozPoznania.

oferent zobowiązany jest dó udzielania świadczeń zgodnie z wymogami określonymi w

niniejszych SWKO.
g4. Przyjmujący Zamówienie nie może pzenieść na osobę tzecią praw i obowiązków

wvńiraiąivch z umowy bezzgody Udzielającego Zamówienia.

V. TERĘIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Udzielający Zamówienia pzewiduje realizację usług: 36 miesięcy nie wczeŚniej niŻ od dnia

01.09.2020 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. o udzielenle zamówienia mogą ubiegać się podmioty uprawnione do udzielania Świadczeń

zdrowotnych ńi podstawie ań. + ustavry z Ónia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoŚci leczniczej

(t.j. Dz. i,l. z zózo r., poz, 295) oraz spełniające wymagania okreŚlone w niniejszYch

Śzizegółowych Warunkach Konkursu OfeĘ które;

a) pośi.arjó ńiezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje i- 
są zdolni do wykonania zamówienia,

b) pósiadają pońi.sr.renia i unądzenia odpowiadające wymag9niom odPowiednim do' 
iodzaju-rlnlrońńunej działalnóści leczniczej oraz zakresowi Świadczeń zdrowotnYch

objęĘch niniejszym zamówieniem,
c) poiiabaią upiawnienia do wykonywania pzedmiotu umowy lub czynnoŚci, jeŻeli
' 

bzepisY irarłaOają obowiązek posiadania !.!i9Ę uprawnień,

d) ipełnią' Ńragińia orróśtońe przez Udzielającego Zamówienie w niniejszYch

warunkach oraz we wzorze umowy,

2, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają PoniŻsze warunki;

ż.t, posiadają uprawnienil- ao wykonywania działalnoŚci będącej Pzedmiotem
zamówióńia, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostYce

laboratoryjnei Óraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalnoŚci leczniczej.

2.ż, posiadają 
- 

nńzbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują niezbędnYm

potenc;Ółbm techńiczńym i osóbami zdolnymi do wykonania zamówienia §.:

b) wyliazą, że w ciągu ostatnich tzech lat plzed dniem wszczęcia postęPowania, a
' 

jeŁeri oir". pro*idzenia działalności jest krótszy, w tymokresie, wykonali min.

1 usługę o podobnym charakteze i waftości min. 100 000,00 zł brutto; za

podobńą usługę Zamawiająry rozumie wykonyw9rye badań analiĘcznych Przez
okres 1ż miesĘcy o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto;

b) wykażą, że dysponują m.in. 3 osobami o vfymaganych kwalifikacjach

zawoaówych'tj.: kierównikiem laboratorium, który posiada prawo vuykonYwania

,uńoau 
'oiagńo*y laboratoryjnego oraz posiada specjalizację W zakresie

diagnosĘki iaoorótory;nei oraŻ co najmniej dwoma specjalistami z zakresu

dia gnostyki laboratoryjnej ;

c) wY[ażą, ie dysponujdipŻętem medycznym dopuszczonym do użytku na terenie

Rp i §osiadająrym ceMkat cE - dotyczy splętu wykorzystywanego PrzY

wykonywani u- bada ń będących przedmiotem za mówienia ;

O wvrazÓ, że laboratorium/b jestisą zaĘestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów

Laboratoryjnych.
2.3. Znajdują się w sytuacji

zamówienia, tr:fl. będą
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
posiadać waŻną obowiązkową umowę ubezpieczenia



odpowiedzialności cywilnej 7a szkody wyządzone w związku z udzielaniem

ińiuJ.i.ń z zastrzeżeniem ustalenia minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu

do jednego ńii"ńiu, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia w wysokoŚci,

o które1 ńo*a w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w

sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoŚci cYwilnej Podmiotu

wykonującego działalność leczniczą.
2,4, Na potwieidzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferent

zobowiązany jest zło^tć wraz z ofeftą dokumenĘ i oŚwiadczenia wYmienione.w

pkt. VII niniejszei SWko. Zamawiajął dokona oceny spełnienia Ęch warunków

popruez ,pru*arónie dokumentów wymienionych w SWKO i złożonYch PYzez

brórentów' wraz z ofertami. z treści dokumentów musl jednoznacznie wynikać, że

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu,

vH. u^|MAGANE DoKUMENW

1. oferenci ubiegający się o zamówienie złożąwrazz ofertą niżej wymienione dokumenĘ:

1.1. odpis z ró5óslru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

1.2. Zaświadczenie o wpisie do ewidenc5l działalnoŚci gospodarczej lub odpis aktualnY z

Krajowego Rejestru Sądowego.
1.3. Dokument pótwierdzający rejestrację laboratorium lub laboratoriów (kaŻdego z

laboratoriów) w KĘowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.

1.4. Wykaz wykónanycń usług o podobnym charakterze zrealizowanych w okresie

tzech ostatnich iat, a jeŹeli okres prowadzenia działalnoŚci Jest krótszY - W rym
okresie, i ńÓJaniei" §aedmiotu, ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców

według załącznika nr 3.

1.5. Dokumenty'potwierdzające (np. referencje, listy pochwalne), z których wYnikaĆ

będzie, że usługi wymiónionew załączniku nr 3 zostały wykonane naleŻYcie.

1.6. Wykaz personeiu paewidzianego do realizacjizamówienia według załącznika nr 4.

1.7. Dokument potwierdzająry posiadanie przez kierownika laboratorium wYmaganej

specjalizacji w zakresie diagnosĘki laboratofi nej,

1.8. Dokument potwierdzający posiadanie pzez min. 2 diagnostÓy (poza kierownikiem

laboratorium) wymagóńej specjalizacji w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

1.9 Zaświadczeńi"', ńajowej fzby Óiagnostów Laboratoryjnych dla kierownika

laboratorium, potwiórdzające prawo wykonywania zawodu diagnosĘ
laboratoryjnego.

1.10. oświa dczóniei ze spzęt i uządzenia pzewidziane do realizacji zamówienia

posiadają stosowne' ceffiraty i ateĘ, uzyskane w trybie PzewidzianYm
baręunyńi pzepisami prawa oraz aktujlne paeglą_dy techniczne - W iloŚci i

zakresie ,góanym z zaleceniami producenta, jak również posiadają deklarację

Żgodności Će. pomieszczenia przewidziane do realizacji zamówienia odPowiadają

wymaganiom sanitarnym określonym w obowiązujących. pzePisach_Prawa.

1.11. CeĄtrikat jakości potwierdzający spełnianie wymagań Normy MiędzYnarodowej
pN-EN Isó 1518b_2o13_05- w' zakresie jakości 

-i 
kompetencji laboratoriów

medycznych (dla każdego laboratorium) oraz akredytację Polskiego Centrum

nrrebytacji - bryginał lub kopia poświadczona za zgodnoŚĆ z oryginałem Przez
osobę do tego upoważnioną.

1.12. Wykai labońtoriumlów, w których będą wykonpane badania.

1.13. Ważną obowiązkową umowę ubezpieczenia. odpowiedzialnoŚci cywilnej za szkodY

*yoąd.one ń zwiizku z 
-udzieianiem 

świadczeń z zastrzeżeniem ustalenia

minimalnej sumy gwirancyjnej w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego 9kutki
objęte są 

-umową- 
ubezpieĆzeńia w wysokości, o której mowa w rozPolżądzeniu

Ministra 
'Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkoweg.o

ubezpieczenia odpowiedzialności 
-rywilnej podmiotu wykonującego działalnoŚĆ

leczniczą (Dz. U. zZOtt r., Nr 293, poz. L729),



1.14. Wypełniony formularu cenowy, załącznik nr 2,

1.15. pełnoro.ni.t*o do reprezentowania oferenta w postępowaniu, jeŻeli nie wYnika

ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaŚwiadczenia o wPisie do

ewidencji działalności goslodaiczej, w formie oryginału lub kopii poŚwiadczonej

notarialnie.
2. DokumenĘ wymienione w pkt.: !.1, !.2,L.3, !.7,!,8, 1.9, 1.11, 1,13, powinny zostaĆ

złożone w forńie kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" Przez osobę

uprawnioną do reprezentowania oferenta,
3. w celu spiawdzenia autenĘczności przedłożonych. dokumentów Zamawiająry moŻe

zażądać Óa oferenta pzeditawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej _koPii

dokumentu , gdry złożona kserokopia dokuńóntu jest nieczytelna lub budzi wątPliwoŚci co

do jej prawdziwości.

vtII. oPIs sPosoBU PRZYGoToWANIA oFEĘ:rY.

1. Prłrjmujący zamówienie możezłoĄć łlko jedną ofertę.

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
3. Zaleca się przy- spoaądzeniu ofefi skorzystanie z wzorów przygotowanYch wraz z

niniejszymi sŃrci. oierent może pzedstawiĆ of9rtę n9 swoich formularzach z

zastneżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje okreŚlone Przez
Udzielającego Zamówienia w przygotowanych wzorach.

4. oferta ińusiuye spoządzona z zaĆhowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŻnoŚci.

5. Każdy dokument składający się na oleńę musi być czytelny.

6. oferta wrazzzałącznikómf mdsi być podpisana'przez Oferenta. UdzielającY Zamówienia

zaleca, aby ofeńę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanYmi We

właściwym' rejestńe' lub ewiderrcji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osobY

półpisują.a oróruę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnjctwo to musi w

i*.j trósii wyraźńie wskazywać uprawnienie do podpisania 9f.eńry. Pełnomocnictwo to

ńuŚ zosta ć ziożonejako część ofeĘ i musi być w oryginale lub kopii poŚwiadczonej za

zgodność z oryginałem przez notariusza.
7. oferta wraz zŹałącznikami musi być spoządzona w języku pol9k]m. KażdY dokument

składający się na or.,tę spoządzony w innyń języku niż język polski winien bYĆ złoŻonY

wraz Ź'tłumaczeniem' na jęŻyk polski. W razie wątpliwości uznaje się, iŻ wersja

polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
8. zalecjŚię, aby strony ofeĘ byłry trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

10. ofertę njiezy'umieśĆić w ŹańrilięĘm opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego

zawańości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byĆ oznauone nazwą

(firmą) i adresem przyjmńcego Zamówienie, zaadresowane do Udzielającego

zamówienia na adres:
sA Mo Rą Do *^ rtr:ł*?ł,# 

:?łfry, 
W TusZYN IE

95-080 Tuszyn
oraz opisane:

,,,,Óferta na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania baĘ1 laboratoryjnYch
i mikrobiologicznych, , nr referencyjny 1/KO/2020
Nie otwierać do dnia 30,07,2020r, do godz, 77:00"

Ix. MIEJSCE oR/łz TERMIN SKŁ/łDANIA I oTWARCIA oFERT

ofertę przygotowana zgodnie z wymaganiami udzielającego zamówienie naleŻY złoŻYĆ w

siedzibie §moządoŃ Pzychodni Zdrowia w Tusrynie (pok. ?Ęl II piętro)

ul. Źeromskiego 2Ąl2o, ÓS-Ogo Tuszyn do dnia 30.07,2020 r. do godz. 10:30

oferty otrzymane pó Ęm terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone

wykonawcom nie otwarte.



3.

4.

Oferty pnesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do konkursu pod warunkiem, Że ich

doręczenie pnez pocztę nastąpi do dnia 30.07.2020 r. do godziny 10:30

otwarcia oiert dbkona'Komńla Konkursowa w dniu 30.07..20ż0 r. o godzinie 11:00

bra|ńk, Samoządowej Pzycńodni Zdrowia w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24126,

1.

2.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

uariei.iicv'ŻuńO*idilia oraz oferenci, za Wątkiem ofeĘ, umowy oraz oŚwiadczeń i

dokumentów wymienionych w pkt. VII pzekazują;
o pisemnie na adres siedziby Udzielającego Zamówienia
o drogQ elektroniczną na adres e-mail: administracja.@spztszyn.pl
w ńóilaaku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pzekazywanYch

drogą Óiektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich

otzymania.
wsńlrą korespondencję doĘczącą niniejszego konkursu należy kierowaĆ do

Udzielającego Zamówienii z zapisem w nagłówku: ,,postępowanie konkursowe - badania

laboratoryjne i mikrobiologiczne".
osobą ze strony Udzielijącego Zamówienia uprawnionej do porozumiewania się z
Oferentamijest:
_ p. Sylwia Wąs e_mail: administracja@spztszyn,pl, w godzinach od 8:00 do 15:00 od

poniedziałku do piątku.

PR:ZEpIEG KoNKURSU

Konkurs ofeft pzeprowadzany jest pzez Komisje Konkursową, powoływaną pr7:ez

Dyrektora Udzielającego Zamówienia.
DÓ chwili otwaicia ofeft Udzielający Zamówienia pzechowuje ofeĘ W stanie

nienaruszonym w swojej siedzibie.
Konkurs ofert składa się z częścijawnej i zamkniętej.
W częścijawnej konkursu nastąpi komisyjne stwierdzenie:
a) prawidłowości ogłoszenia konkursu orazliczby otrzymanych ofeĘ
b) ważności ofert pod względem zabezpieczenia i ich otwarcie,

cj ogłoszenie oferentoń 
- 

które ofeĘ spełniają warunki SWKO, a które zostaĘ

odzucone - odzuca się ofertę:
o złożoną po terminie,
o zawierającą nieprawdziwe informacje;
r jeżeli oidrdnt nie określił pzedmiotu ofeĘ lub nie podał poprawnej ceny realizacji

świadczeń,r jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do pzed.miotu zamówienia,
. jeżelijest nieważna na podstawie odrębnych pzepisów,
o jeżeli Oferent złozył ofertę alternatywną,
. jeżeli oferent lub oferti nie spełniają wymaganych warunków okreŚlonYch w

pzepisach prawa oraz w szczegółowyĆh warunliaclr.umów o udzielanie świadczeń

bpiei<i zdrowotnej, o których mowa waft. 146 ust. 1 pK. 2 ustawy z dn. 15.04.2011r.

o działalności leczniczej.
w części zamkniętej, bez udziału oferentów, komisja stwierdza:
a) które z ofert spełniają warunki określone w SWKO,
b) odzuca ofeĘ nie odpowiadające warunkom SWKO,
cj przyjmuje do'protokoiu vurjaśhienia i oświadczenia zgłoszone pzez oferentów,

d) wybiera najkorrystniejszą ofertę albo nie pfimuje żadnej z ofeft,

xL

1.

2.

3.
4.

^



6. W przypadku gdy oferent nie pzedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdY

oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa Oferenta do usunięcia tYch braków w

wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia ofeĘ,
7. KÓmisja może nie pąyrąć ofert, których cena przevlyżua kwotę przeznaczoną na

sfi nansowanie zamówienia.
8. wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu wzez Dyrektora udzielającego

zamówienia.
9. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo uniewaŻnienia konkursu bez Podania

pweynY.
10. Zamawiający powiadomi uczestników o wyniku konkursu podając nazwę (firmę) oraz

numer orórtv albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres

świadczeniodawcy, który został wybrany.
11. ogłoszenie wynińów konkursu zostanie zamieszczone na tabliry ogłoszeń w siedzibie

UÓzielającego'Zamówienia oraz na stronie internetowej www.spzuszYn.Pl w zakładce

ogłoszóńia w terminie związania ofertą określonym w ogłoszeniu.

t2. póstępowanie konkursowg zostanie unieważnione, zgodnie z_art. 150 ust. 1 ustawY z

dnia 27 sierpnia 2§a4 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanYch ze Środków

publicznych, gdy nie zostanie zakończone wyłonieniem właŚciwej ofertY.

XtI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Dokonując wyboru najkoaystniejszej oferty Udzielający Zamówienia stosuje nastęPujące

kryteria:

Lp, Kfierium Waga kryterium
Maksymalna ilość punKóW JaKe
może otrzymać oferent za dane

kMerium

1 Cena - C 7Oo/o 70,00 pkt,_

2 Jakość - J
Posiadane akredytacji
Polskiego Centrum Akredytacji
(ilość dziedzin)

30o/o 30,00 pkt.

Sposób obliczania wartości punktowej.
ui Ó.Ón, punktowa kryterium ,,cena ofefty" za zaoferowane badanie zostanie wYliczona

Wg Wzoru:

C=Cmin/Cbox7Do/ox100

gdzie:
Ć - ticzOa punktów uzyskanych w kryterium,,cena"
C min - najniżsn cena z pośród złożonych ważnych ofeft
C bo - cena badanej oferĘ

b) ocena punktowa kfierium ,jakość" zostanie dokonana naĘpująco: 
_' - akredltacja polskiÓgo ceniium Akredytacji w zakresie 0,2 dziedzin: 10 PunKÓw .

- akredYtacja polskielo Centrum AkredYtacjiw zakresie od 2-5 dziedzin: 20 Punktów
- akredYtacja polskiÓgo Centrum Akredytacji w zakresie 6 i więcej dziedzin: 30

punktów

3. Łączna i6ść punktów za wskazane kryteria zostanie obliczona zgodnie z PoniŻszYm

Wzorem:

OK=C+J



gdzie:
br - n ocena końcowa ayliłączna suma uzyskanyń punktów,

C - ticzba punków uzyskanych w kryterium,,cena'
J - tiębabunktów uzyskanyń w kryterium,jakość'

4. komisja wybiene najkorzystniejszą ofertę według prqfiętych kryteriów oceny ofeĘ
spełniającą warunki SWKO.

5. z'amawidjryy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzYstniejsza. i

ułsm niŃęrszą liczbę punktów ( ńaksymaina do oŚiągnięcia liczba punktów w ocenie

końcowej - 100 pkt.)
6. Zamawiający vrr|maóa, aby Wykonawca podawał cenę z zaokrągleniem do drugiego

miejsca bó pzćcinliu'zgodnie i powszechnie obowiązującymi zasadami. JeŻeli trzecia

cyria po'przócinku jest ńniejsza Ód 5 Wykonawca zaokrągla w dół a jeżeli tzecia cYfra

p'o pdeciirt<u jest równa lub ńiększa od 5 Wykonawca zaokrągla w 9órę. .

7. Zańawiająry- informuje, iż w przypadku 
-obliczania 

oceny punktowej ofertY _będzie
póługiwił 3ię ą ń.to'oą i zadtrądlał ilość przyznanych punKów z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku.

xIIt. IsToTl{E WARUNKI UMotttY

Szęegoły doĘczące realizacji zamówienia zawarte są we wzorue umowy, KÓry stanowi

załącznik nr 5 do SWKO.

xn . śnooxr oDWoŁAWczE

1. oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez

Fundusz zasad pzeprowadzańia poŚtępowania w sprawie zawarcia umowY o udzielanie

sńaoińń opieił zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach

Ó[rósl*v.h w art. 153 l isł uŚtawy 
-Ż 

dnla ż7.o8.2o04r. o świadczeniach opieki

zdrowotńej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019r, Poz, t373 ze

zm.).
2., Środki odwoławcze nie przysługują na:

a) wybór trybu postępowania;
b) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy;
cj unieważnienie Óostępowania w sprańi'e zawarcia umowy o udzielanie Świadczeń

4.
5.

6.
4.

opieki zdrowotnej,
w toku postępowónia w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Świadczeń oPieki

zdrowotnej, dó czasu zakończenia postępowania, oferent może złożryĆ do Komisji

umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskaŻonej

czynności.
Do czasu rozpataenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowY o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej ulega ziwieszeniu, chyba że z treŚci protestu wYnika, Że

jest on oczywiŚcie bezzasadny.
komisja roŹpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela

pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu WYmaga

uzasadnienia.
Protest złożony po terminie nie podlega rozpatzeniu.
Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na

tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
W przypiaku uwzględnienia protestu Komisja powtary9 zaskażoną czynność.

oróreńt biorący ulział w postępowaniu może wnieść do dyrelćora Zamawiające9o, W

terminie z ańi oa dnia ogłoszenja o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie doĘczące

rozstrzygnięcia postępo-wania. Odwołanie wniesione po terminie nie Podlega
rozpatrzeniu.



5. odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. wniesienie

odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie Świadczeń oPieki zdrowotnej do

czasu jego rozpatzenia.

xl/. ĘRAWo UDzxEl_&lĄcEGo ZAMÓWIENIA

Zamawiający zastzega sobie prawo odwołania konkursu w całoŚci lub częŚci, uniewaŻnienia

albo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

xl/I. WARUNKI PłńTNoŚcI

Udzielający Zamówienia będzie dokonywał zapłaty za zrealizowane w danym miesiącu

świadczenia zdrowotne ni podstawie prawidłowo vuystawioneJ Przez PzYjmującego

Zamówienie rachunku/faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania

iachunku/faktury. podstawą uznania rachunku/faktury będzie potwierdzenie wYkonanYch

świadczeń zdrowotń!ćn pnez osoby upoważnione przez Udzielającego. Zamówienie,

ź.pł.t. będzie aońonyrruana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Przyjm ującego Za mówienie.
Miesięczne *ynugrod.enie z §Ąułu udzielonych świadczeń. zdrowotnYch stanowiĆ będzie

ilóiłii Ńrońunich badań i itawki jednosikowej za badanie, okreŚlonej odPowiednio

pzez Oferenta w formulazu cenowym.
w- prrvpaaku zakwestionowania przez zewnętzne służby sanitarne i ,inne. PodmiotY
posiadające upru*ni.ńń do kontrdi, jakości sposobu wykonywania. świadczeń oraz

nałożenia na Zamawiającego kary finańsowej, kara ta zostanie w całości potrącona z

wynagrodzenia ńiÓ.,ię.rń.go należnego oferenta. W przypadku roszczeń

oćrrtóao*awczych kieiowańych do zańawiającego z §Ąułu szkód związanych z

podjęciem nieprawidłovuych decyzji diagnostyczno - leczniczych podyktowanych

btńinanymi wynikami badań (Ńniki fałszYwie ujemne i fałszywie dodatnie)

Zamawiającemu przysługuje prawo regresu do Wykonawcy,

)§rII. Po§TANoWIENIA KoŃcoWE

1. Umowę w sprawie zamówienia z Oferentem, którego oferta zostanie wYbrana

Zamawiający zawrue w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o

rozstrzygnięliu poŚńpowania chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tYlko 1 ofefta

- wteayŹańawiającY'możezawrzeć umowę niezwłocznie po wyboze ofeĘ,
2. Termin związania ófertą _ 30 dni od terminu składania ofert.

)§/IIt, ocHRoNA DANYCH osoBorilYcH

Zgodnie z aft. 13 ust. 1 i 2 rozponądzenia Parlamentu Europejskiego i RadY (UE) 2016/679 z

ańia zl kwietnia 2016 r. w spraw,le ochrony osób fizycznych w związku z Przetvtarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĄrwu takich danych oraz uchYlenia

ayrórcywy gsF6NE (ogóine rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Uz, UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że;

1. administrator.*'Ó.ny.h osobowyĆh Oferenta jest: SAMORZĄDOWA PMYCHODNIA

ZDR6WIA W TUszyNIE, ul. źeromskiego 24126,95_080 Tuszyn;

2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z k!órym można się
kontaktować w sprawach pzetwazania danych osobowych za poŚrednictwem PocztY

elektronicznej : ad m i nistracja @spztuszyn. pl ;

3. dane osobowe oferenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z prowadzonym konkursem ofert mającym na celu wyłonienie

podmiotu realizującego świadczenia zdrowotne w zakresie wYkonYwania badań

2.



laboratoryjnych i mikrobiologicznych - nr referencyjny 1/KO/2020.;

4. dane osobowe Oferenta będą pnechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania;

5. obowiązek podania paez Oferenta danych osobowych bezpośrednio doĘczących
oferenta jest wymogiem ustawowyffi, okreŚlonym w stosownych pzepisach prawa;

6. w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do aft. 22 RODO;

7. Oferent posiada:
- prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Oferenta na podstawie art. 15

RODO;
- prawo do sprostowania danych osobowych Oferenta na podstawie ań. 16 RODO *)

- prawo żądania od administratora ograniczenia pzetwazania danych osobowych z
zastzeżeniem przypadków, o których mowa w aft. 18 ust. 2 RODO *X) n0

podstawie art. l8RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Unędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

oferent uzna, że paetwazanie danych osobowych Oferenta narusza pzepisy
RODO;

8. nie przysługuje Oferentowi:
- prawo do usunięcia danych osobowych w zwlązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e

RODO;
- prawo do pzenoszenia danych osobowych, o Kórym mowa w aft. 20 RODO;
_ prawo spzeciwu, wobec pzetwazania danych osobowych, gdyz podstawą

prawną pzetwaaania danych osobowych Oferenta jest ań. 6 ust. 1 lit. c RODO

na podstawie art. 21 RODO.
* skorzystanie z prawa do sprosfuwania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publlcznego ani zmlaną postanowień umowy w zakresle niezgodnym z usbwą żp oraz nle moŻe

naruszać integralnokl protokołu oraz jego załąaników.
** prawo do ograniaenia przetwacania nie ma załogwanla w dniesienlu do pnuhowywania, w elu

apewnienla korzystania ze śrdków ochrony prawnej lub w relu ochrony praw innej ogby ftzyanej lub prawnej
tub z uwagi na ważne nzględy interesu publienego llnii EuropejskieJ lub pańńła ałonkowsklego.

XIX. lMll(AZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik Nr 1- Formulaz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Formulaz cenowy
Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych usług o podobnym charaktene
Załącznik Nr 4 - Wykaz perconelu ptzewidzianego do realiacji zamówienb
Załąunik Nr 5 - Wzór umowy
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