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Ogłoszenie o konkursie 

 

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

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.jedn. z 2016 r. Dz. U. poz. 1638 

ze zm.) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania 

badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia laboratorium. 

 

1. Udzielający zamówienia: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

ul. dr E. Rittlera 2, 16-500 Sejny 

tel. 87 517 23 14, faks 87 517 23 35 

2. Przedmiot konkursu 

1) Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na świadczenia usług medycznych dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach w zakresie 

wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia 

laboratorium. 

2) Wymagana jest całodobowa obsługa laboratorium diagnostycznego dla ubezpieczonych i 

innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych. 

3) Termin obowiązywania umowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

3. Szczegółowe warunki konkursu 

Szczegółowe warunki konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.szpital.sejny.pl, można je również pobrać w siedzibie Zamawiającego. 

4. Termin składania i otwarcia ofert 

Oferty w formie pisemnej w zaklejonej kopercie należy składać w siedzibie Zamawiającego w 

terminie do 15 grudnia 2017 r. do godz. 11:00. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie 

Zamawiającego. 

5. 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 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta 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 probówki lub strzykawko – próbówki i inne akcesoria do aspiracyjno - próżniowego 

zamkniętego systemu pobierania krwi. Koszt wymienionych materiałów Wykonawca 

wliczy w cenę badania. 

9) Wykonawca na własny koszt dokona połączenia laboratoryjnego systemu informatycznego 

z systemem e-zdrowie SP ZOZ w Sejnach w sposób zapewniający ciągłość pracy systemu 

SP ZOZ w Sejnach. Wymaga się aby program laboratorium był kompatybilny z programem 

e-zdrowie i umożliwiał dwukierunkowy elektroniczny przesył danych z laboratorium do SP 

ZOZ i z SP ZOZ do laboratorium. 

10) Spełniają warunki graniczne określone w załączniku nr 3 szczegółowych warunków 

konkursu. 

6. 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) Wypis z rejestru prowadzonej działalności (KRA/ CEIDG), 

3) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245), 

4) Wykaz sprzętu medycznego używanego w laboratorium do wykonywania badań objętych 

przedmiotem konkursu, 

5) Polisy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez działanie lub 

zaniechanie ubezpieczonego podczas wykonywania badań objętych przedmiotem konkursu, 

6) Sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek zysków i strat), a jeżeli oferent nie sporządza 

w/w sprawozdania, zeznanie roczne (PIT za 2016 r.) w części dotyczącej działalności 

gospodarczej, 

7) Wypełniony formularz ofertowo – cenowy, 

8) Zobowiązanie Wykonawcy o przejęciu dwóch pracowników: technik analityk i sekretarka 

medyczna na podst. art. 23¹ kodeksu pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666), 

9) Oświadczenie o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego, 

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. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania 

przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia 

rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

8. Środki odwoławcze 

1) Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

udzielającego zamówienie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia 

umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze. 

2) Zasady wnoszenia środków odwoławczych i skargi określa art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 

1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938). 


