
Sejny, dnia 28 listopada 2011 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 26 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ogłasza 

konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań 

laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium.  

Wspólny Słownik Zamówień: 71 90 00 00-7 

 I. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest całodobowa obsługa laboratorium diagnostycznego dla 

około 25 000 osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń 

zdrowotnych.  

2. Wykaz rodzaju wykonywanych badań zawarty jest w formularzu ofertowo – cenowym 

(załącznik nr 2).  

II. Czas trwania umowy 

Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej podpisania. 

III. Wymagania dla Wykonawców 

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące 

warunki: 

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami 

ustawowymi, wpisani do właściwego rejestru sadowego,  

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę nie były skazane prawomocnym wyrokiem za 

popełnione przestępstwo,  

3. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu 

konkursu,  

4. Posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot konkursu,  

5. Posiadają niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu konkursu zgodnie z przyjętymi 

standardami, zatrudniają pracowników z wymaganymi kwalifikacjami do realizacji 

przedmiotu zamówienia,  

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności.  

7. Zobowiązują się do dzierżawy pomieszczeń laboratorium (załącznik nr 4. Umowa 

najmu pomieszczeń) należących do SP ZOZ w Sejnach o pow. 66 m² oraz sprzętu 

(załącznik nr 5 Wykaz sprzętu) za kwotę 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście zł) 

plus podatek VAT miesięcznie. Czynsz dzierżawy pomieszczeń obejmuje media 

(ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych i płynnych, woda zimna 

i ciepła).  

8. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w pojemniki / próbówki do pobierania 

materiału, w tym strzykawko – próbówki i inne akcesoria do aspiracyjno – 
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próżniowego zamkniętego systemu pobierania krwi. Koszt wymienionych materiałów 

Wykonawca wliczy w cenę badania. 

9. Spełniają warunki graniczne określone w załączniku nr 3 do oferty. 

IV. Zamawiający zastrzega sobie: 

1.  prawo do kontroli, w jakich jednostkach Wykonawca wykonuje badania zlecone 

Podwykonawcom, 

2. wprowadzenie nowych badań analitycznych w okresie trwania umowy – na 

zasadzie aneksu do umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stosowanych metod 

diagnostycznych przez niezależnego audytora. 

V. Dokumenty wymagane od Wykonawców 

W celu potwierdzenia wymagań stawiany przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy 

następujące dokumenty:  

1. Wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej potwierdzający dopuszczenie do 

udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym przedmiotem konkursu,  

2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, w szczególności do 

wykonywania pełnego zakresu czynności diagnostyki laboratoryjnej stanowiących 

przedmiot konkursu, w tym wymagania wynikające z ustawy z 27 lipca 2001 r. o 

diagnostyce laboratoryjnej (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.),  

3. Decyzje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadaniu NIP,  

4. Zaświadczenie właściwego urzędu statystycznego o nadaniu REGON,  

5. Wykaz sprzętu medycznego używanego w laboratorium do wykonywania badań 

objętych przedmiotem konkursu,  

6. Polisy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez działanie lub 

zaniechanie ubezpieczonego podczas wykonywania badań objętych przedmiotem 

konkursu,  

7. Sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek zysków i strat), a jeżeli oferent nie 

sporządza w/w sprawozdania, zeznanie roczne (PIT, CIT za 2010 r.) w części 

dotyczącej działalności gospodarczej,  

8. Wypełniony formularz ofertowo – cenowy,  

9. Zobowiązanie Wykonawcy o przejęciu dwóch pracowników: technik analityk i 

sekretarka medyczna na podst. art. 23¹ kodeksu pracy (j.t. Dz.U. z 1998, Nr 21, poz. 

94 z późn. zm.). 

10. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

11. W przypadku złożenia niekompletnej oferty Zamawiający może wezwać Wykonawcę 

do uzupełnienia dokumentów w określonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.  

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie pakiety. Jeżeli Wykonawca 

złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z konkursu. Oferta musi być 

złożona w języku polskim, napisana odręcznie, maszynowo lub na komputerze.  

2. Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. 

3. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowo – cenowym (załączniki nr 2).  
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4. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez 

tłumacza przysięgłego. Tekst tłumaczenia należy dołączyć do oferty.  

5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa obejmującego podpisanie oferty i 

załączników do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.  

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz 

załączonych do niej dokumentów i oświadczeń.  

 VII. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający dokona oceny dla całości zamówienia. 

 

Kryterium cena wyliczona wg wzoru: 

Cena minimalna oferty 

------------------------------- x 100 x 100% 

Cena oferty badanej 

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium cena zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

VIII. Miejsce składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w dwóch zapieczętowanych kopertach. Na kopercie wewnętrznej 

należy zamieścić dane podmiotu składającego ofertę, a zewnętrzną zaadresować w 

następujący sposób:  

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania 

badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium  

Nie otwierać przed 08.12.2011 r. do godz. 11.00 

SP ZOZ w Sejnach 

ul. Dr E. Rittlera 2 

16 – 500 Sejny” 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2011r. do godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego, w sekretariacie.  

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.12.2011r. o 

godz. 11:30. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.  

IX. Rozpatrywanie ofert 

1. W części jawnej, po otwarciu ofert Komisja ustali, które z ofert spełniają warunki 

konkursu.  

2. W części niejawnej Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.  

X. Termin związania ofertą  

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.  

XI. Środki przysługujące Wykonawcom w toku postępowania konkursowego 



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

Zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga. 

2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 

 1) wybór trybu postępowania; 

 2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy; 

 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki  

 zdrowotnej. 

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji 

umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej 

czynności. 

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest 

on oczywiście bezzasadny. 

5.  Komisja 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 jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na 

tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 

XII. Zawarcie umowy 

Udzielający zamówienia zawrze w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert 

umowę z Wykonawcą (załącznik nr 6 umowa - projekt). 

XIII. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie usługi na podstawie faktur 

wystawianych przez Wykonawcę raz w miesiącu obejmującą okres miesiąca kalendarzowego. 

Faktura będzie realizowana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

Załączniki: 

1. Oferta 

2. Formularz ofertowo – cenowy  

3. Wymagania graniczne dla Pakietu nr 1 i 2 

4. Umowa najmu pomieszczeń 

5. Wykaz sprzętu 

6. Umowa - projekt 
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