
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale – KO/1/2020 

1 

 

  

WARUNKI KONKURSU OFERT – KO/1/2020 

 w zakresie diagnostyki laboratoryjnej  

 

Organizatorem konkursu ofert jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale, 

ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała, zwany dalej Udzielającym zamówienia. 

Podstawa prawna 

Postępowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.2190) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1373). 

 

I. Podstawowe informacje  

1. Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, 

przy czym: 

1) świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej obejmują wykonywanie w 

szczególności badań mikrobiologicznych, biochemicznych, hematologicznych, układu 

krzepnięcia i poziomu substancji psychoaktywnych - związanych z  prowadzoną 

działalnością leczniczą przez Udzielającego zamówienia (podstawowa opieka zdrowotna,  

ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, stomatologia, opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień, nocna i świąteczna opieka zdrowotna) w 

pełnoprofilowym, całodobowym laboratorium medycznym Oferenta, spełniającym 

wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. 2004, nr 43, 

poz. 408); wykaz badań stanowi Załącznik nr 1 do umowy, 

2) Oferent zapewni wykonanie innych specjalistycznych badań nie objętych Załącznikiem 

nr 1 do umowy, a koniecznych dla diagnostyki pacjentów Udzielającego zamówienia - za 

cenę uzgodnioną między stronami – po potwierdzeniu konieczności wykonania badania 

przez upoważnionego pracownika Udzielającego zamówienia, 

3) Oferent zapewni specjalistyczny transport materiału diagnostycznego, wykonywany 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  z miejsc wskazanych przez 

Udzielającego zamówienia do laboratorium medycznego Przyjmującego zamówienie w 

terminach uzgodnionych pomiędzy stronami, 

4) Oferent zapewni transport wyników badań w wersji papierowej do miejsc pobrania 

materiału diagnostycznego wskazanych przez Przyjmującego zamówienie. 
3. Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej będą realizowane zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 

1) Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2019, , poz. 

849 ), 

2) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla 

medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019,poz. 

1923), 

3) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno 

odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 43, poz. 408), 

4) Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U.2019 , poz. 186 ). 

4. Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu konkursu: 



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale – KO/1/2020 

2 

 

1) Oferent zapewni obsługę przeszkolonego i wykwalifikowanego personelu zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, przy czym: 

a. Kierownik laboratorium Oferenta musi posiadać tytuł specjalisty zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, 

b. Kierownik Pracowni Mikrobiologii musi posiadać specjalizację w dziedzinie 

mikrobiologii, mikrobiologii medycznej lub mikrobiologii lekarskiej i posiadać co 

najmniej 2-letnie doświadczenie w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w 

szpitalnym laboratorium mikrobiologicznym albo innym laboratorium 

mikrobiologicznym wykonującym badania na rzecz szpitali, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji 

członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. 

2) Oferent będzie zobowiązany do zapewnienia odbioru i transportu materiału 

diagnostycznego i wyników badań w wersji papierowej na zasadach wskazanych w pkt 

III Warunków Konkursu Ofert. 

3) Oferent będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi i serwisowania sprzętu 

medycznego i innych urządzeń, za pomocą których Oferent będzie realizował przedmiot 

niniejszego konkursu ofert. 

5. Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych: 

W odniesieniu do świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w ust.1 - zlecone 

przez Udzielającego zamówienia badania diagnostyczne będą wykonywane 

w pełnoprofilowym, całodobowym laboratorium Oferenta znajdującym się w odległości 

do 40 km od siedziby Udzielającego zamówienia (liczonej jako dojazd po drogach 

publicznych o nawierzchni twardej), oraz umożliwiającej realizację przedmiotu 

konkursu w terminach wskazanych w Warunkach Konkursu Ofert, spełniającym 

wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne. 

6. Pomieszczenia/sprzęt/materiały zapewniane przez Oferenta:  

1) wyroby medyczne, w szczególności przyrządy, urządzenia, oprogramowanie, materiały, 

aparatura lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, w tym 

z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w 

celach diagnostycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, niezbędne do 

udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, posiadające 

stosowne certyfikaty, atesty uzyskane w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami 

oraz aktualne przeglądy wykonane przez uprawnione serwisy, 

2) próżniowy system pobrań, probówki i pojemniki na pobierany materiał diagnostyczny, 

druki skierowań i kody kreskowe do znakowania zleceń,  

3) zobowiązanie do zintegrowania systemu informatycznego Udzielającego zamówienia z 

systemem informatycznym Oferenta - w terminie 7 dni od daty podpisania umowy - 

zintegrowanego z modułami systemu informatycznego Udzielającego zamówienie 

według protokołu HL7 (Health Level Seven, standard elektronicznej wymiany 

informacji w środowiskach medycznych). Oferent musi posiadać możliwość 

dostosowania swojego rozwiązania do stworzenia odpowiedniego komunikatu w tym 

standardzie w porozumieniu z pracownikami Udzielającego zamówienie. Komunikaty 

utworzone w tym standardzie muszą być w pełni zgodne z protokołami HL7 

istniejącymi w obecnym systemie medycznym a komunikacja musi odbywać się 

dwustronnie. System, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie zapewniał 

możliwość przesyłania danych w zakresie: 
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a) przyjmowania zlecenia wykonania badania przez system informatyczny 

Oferenta z systemu medycznego Udzielającego zamówienie, 

b) wysyłania wyniku wykonanego badania przez system informatyczny Oferenta 

do systemu Udzielającego zamówienie. 

4) z dniem rozpoczęcia realizacji umowy Udzielający zamówienia wymaga, aby Oferent 

zapewnił on-line dostęp do własnego systemu informatycznego z funkcjonalnością 

zapewniającą dostęp do wyników badań diagnostycznych dla uprawnionego personelu 

Udzielającego zamówienie, 

5) z dniem rozpoczęcia realizacji umowy Udzielający zamówienia wymaga, aby Oferent 

zapewnił pomoc wykwalifikowanego pracownika (informatyka) do kontaktów 

telefonicznych w zakresie problemów związanych z funkcjonowaniem systemu, od 

poniedziałku do piątku w godz.8.00-14.00. 

 

II. Okres realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert 

1. Okres realizacji świadczeń zdrowotnych: 3 lata. 

 

2. Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych –  1 kwietnia 2020r.  

 

III. Organizacja i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych: 

1. Badania będą wykonywane przez personel Oferenta codziennie w pełnoprofilowym, całodobowym 

medycznym laboratorium diagnostycznym Oferenta znajdującym się w odległości do 40 km od 

siedziby Udzielającego zamówienia (liczonej jako dojazd po drogach o nawierzchni twardej), oraz 

umożliwiającym realizację przedmiotu konkursu w terminach wskazanych w Warunkach 

Konkursu Ofert. Personel Oferenta powinien posiadać udokumentowane wykształcenie, 

doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.  

2. Badania będą autoryzowane przez personel Oferenta. 

3. Oferent udostępni Udzielającemu zamówienia obowiązującą u niego procedurę transportu 

materiału diagnostycznego do badań laboratoryjnych zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i 

mikrobiologicznych.  

4. Udzielający zamówienia i Oferent, którego oferta zostanie wybrana w toku konkursu ofert, 

wspólnie opracują następujące procedury, które będą stanowiły załączniki do umowy zawartej 

pomiędzy Stronami: 

1) procedurę zlecania badań laboratoryjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i 

mikrobiologicznych,  

2) procedurę pobierania przez personel Udzielającego zamówienia materiału diagnostycznego 

oraz przechowywania pobranego materiału diagnostycznego do czasu jego przekazania 

Oferentowi, 

3) procedurę przyjmowania i przechowywania materiału diagnostycznego do badań 

laboratoryjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 23 marca 2006 r. w 

sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, 

4) procedurę komunikacji pomiędzy Udzielającym zamówienia a Oferentem w przypadkach: 

braku możliwości wykonania badania, uzyskania wyniku patologicznego zagrażającego 

życiu oraz wydłużonego terminu wykonania badania, 
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5) procedurę pobierania przez personel Udzielającego zamówienia materiału diagnostycznego 

oraz jego transportu – w zakresie działalności leczniczej prowadzonej przez Udzielającego 

zamówienia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.   

5. Odbieranie materiału do badań: 

1) Pobrania materiału diagnostycznego do badań będzie dokonywał personel Udzielającego 

zamówienia po przeszkoleniu przez Oferenta. 

2) Odbiór materiału diagnostycznego: 

a) z Przychodni Rejonowej w Skale, adres: ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała: 

• w poniedziałki,  środy i czwartki , za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne 

od pracy, Oferent będzie odbierał materiał diagnostyczny z Punktu pobrań materiału do 

badań (pok. nr 9) w godz. 10.00-10.30, 

• we wtorki i w piątki, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy, 

Oferent będzie odbierał materiał diagnostyczny z Punktu pobrań materiału do badań 

(pok. nr 9) w godz. 10.30-11.00, 

 b) z Ośrodka Zdrowia w Minodze, adres: Minoga 5, 32-046 Minoga,  

• w poniedziałki i środy, piątki, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od 

pracy, Oferent będzie odbierał materiał diagnostyczny z Punktu pobrań materiału do badań 

(parter budynku) w godz. 10.00-11.00, 

 c) z Ośrodka Zdrowia w Cianowicach, adres: Cianowice ul. Krakowska 250, 32-043 Skała, 

• w poniedziałki,  czwartki i piątki, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od 

pracy, Oferent będzie odbierał materiał diagnostyczny z Punktu pobrań materiału do badań 

(pok. nr 1) w godz. 10.00-10.30, 

 

d) w przypadku badań zlecanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – Oferent 

zapewni dostępność do pełnoprofilowego, całodobowego laboratorium znajdującego się w 

odległości do 40 km od siedziby Udzielającego zamówienia (liczonej jako dojazd po 

drogach publicznych o nawierzchni twardej); laboratorium ma być dostępne również  w 

soboty, niedziele i inne dni ustawowo uznane za dni wolne od pracy; Udzielający 

zamówienia będzie dowoził pobrany materiał do badań bezpośrednio do laboratorium 

wskazanego przez Oferenta. 

6. Dostarczanie wyników badań:  

1) wyniki wykonywanych badań w formie pisemnej będą dostarczane przez Oferenta 

odpowiednio do wymienionych w ust. 5 powyżej jednostek organizacyjnych Udzielającego 

zamówienia, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu przekazania Oferentowi 

materiału diagnostycznego do przeprowadzenia badania – odpowiednio do godz. 10.30 lub 

11.00, chyba, że badanie wymaga dłuższego czasu wykonania. 

2) wyniki wykonanych badań przekazywane będą przez system informatyczny Oferenta do 

systemu informatycznego Udzielającego zamówienie, niezwłocznie po wykonaniu i 

autoryzowaniu badania, 

3) wyniki badań dostępne będą w formie on-line – poprzez system informatyczny Oferenta 

z dostępem do wyników badań dla uprawnionego personelu Udzielającego zamówienie, 

4) w przypadku badań "cito" Oferent będzie zobowiązany informować odpowiednią jednostkę 

organizacyjną Udzielającego zamówienia o wyniku badania faksem, w dniu przyjęcia materiału 

do badania, niezwłocznie po jego wykonaniu i autoryzowaniu, ale nie później niż do godz. 

13.00, 
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5) w przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotne: 

a) wszystkie zlecone badania wykonywane będą niezwłocznie po ich dostarczeniu przez 

Udzielającego zamówienia – w czasie niezbędnym do ich wykonania z technologicznego 

punktu widzenia. 

b) wyniki wykonywanych badań w formie pisemnej będą przekazywane przez personel 

Oferenta Udzielającemu zamówienie w pierwszym dniu roboczym bezpośrednio po  

wykonaniu i autoryzowaniu badania, 

c) wyniki wykonanych badań przekazywane będą przez system informatyczny Oferenta do 

systemu informatycznego Udzielającego zamówienie, niezwłocznie po wykonaniu i 

autoryzowaniu badania. 

  

7. Oferent będzie zobowiązany do wykonywania badań krwi w przypadku ekspozycji pacjenta bądź 

pracownika Udzielającego zamówienia, w trybie badania „cito”. Badania będą wykonywane 

całodobowo w pełnoprofilowym, laboratorium Oferenta, o którym mowa w rozdziale I ust. 5. 

8. Szacunkowa liczba świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, które zostaną 

udzielone w okresie jednego roku obowiązywania umowy została wskazana w Załączniku nr 1 

do Warunków Konkursu Ofert, przy czym Udzielający zamówienia zastrzega, że wskazane ilości 

badań są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Oferenta 

jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej zapłaty należnej z tytułu wykonywanych 

świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Stopień realizacji umowy w ramach 

poszczególnych rodzajów wykonywanych badań uzależniony jest od potrzeb wynikających 

z bieżącej działalności leczniczej Udzielającego zamówienia. 

9. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej z terenu Województwa Małopolskiego: ok. 3,2 mln. 

  

 

IV. Kryterium oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia będzie stosować następujące kryteria: 

 

Kryterium Waga 

Cena świadczeń zdrowotnych 100% 

 

Kryterium „Cena świadczeń zdrowotnych” oznacza łączną wartość brutto badań laboratoryjnych, 

wykonanych w okresie 3 lat, wynikającą z przedstawionej oferty. 

 

Cena oferty musi być podana w złotych oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu niniejszego konkursu ofert oraz ewentualne rabaty. 

Sposób obliczania wartości punktowej oferty: 

Kryterium : „Cena świadczeń zdrowotnych” będzie wyliczane na podstawie cen podanych przez 

poszczególnych Oferentów, zgodnie z poniższym wzorem: 
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C = [(CN/CX) x 100]  

 

gdzie: 

C – łączna wartość punktowa uzyskana przez Oferenta  

CN - najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert 

CX - cena ocenianej oferty 

Łączna wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

Maksymalnie Oferent może uzyskać 100 punktów.  

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

V. Opis warunków udziału w konkursie ofert 

W konkursie ofert mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki 

(niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty): 

1) oferty mogą składać wyłącznie Oferenci, którzy wykażą się posiadaniem uprawnienia do 

udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez medyczne laboratoria 

diagnostyczne/pracownie specjalistyczne oraz posiadają pełnoprofilowe, całodobowe 

medyczne laboratorium diagnostyczne znajdujące się w odległości do 40 km od siedziby 

Udzielającego zamówienia (liczonej jako dojazd po drogach o nawierzchni twardej), oraz 

umożliwiającej realizację przedmiotu konkursu w terminach wskazanych w Warunkach 

Konkursu Ofert; 

2) są podmiotami, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej; 

3) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 

w szczególności są zarejestrowani we właściwych rejestrach (m.in. rejestrze podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów 

Laboratoryjnych), posiadają nadany numer REGON i NIP; 

4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu konkursu; 

5) nie zalegają w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

6) nie zalegają w zapłacie podatków i opłat; 

7) wykażą się, że posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu laboratorium 

o podobnym zakresie działania jak przedmiot konkursu. Warunek niniejszy należy poprzeć 

referencjami lub innymi odpowiednimi dokumentami. 

8) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczenia usług 

diagnostyki laboratoryjnej, zawierającej klauzulę o rozszerzeniu odpowiedzialności o szkody 

wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej i zakażeń, w tym zakażenie wirusem 

HIV i wirusami hepatotropowymi, w wysokości nie niższej niż wynikająca z rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia  29  kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. 2019,  poz. 866). 

 

VI. Ogólne informacje o przebiegu konkursu ofert 

1. Wyjaśnienia dotyczące Warunków Konkursu Ofert udzielane będą przez Udzielającego 

zamówienia na podstawie pisemnego wniosku otrzymanego od Oferenta. 

2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Udzielający zamówienia i Oferenci przekazują pisemnie, wyłącznie drogą mailową. Adres 

mailowy Udzielającego zamówienia: biuro@przychodnia-skala.pl, w godz. 8.00-15.00. 

3. Oferenci mogą składać pytania dotyczące konkursu ofert do dnia 5.03.2020 r. do godz. 14.00 
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wyłącznie na adres mailowy: biuro@przychodnia-skala.pl. 

4. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia 

(www.przychodnia-skala.pl).  

6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. 

 

VII. Przygotowanie oferty 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w formie pisemnej zgodnie z pobranymi 

materiałami konkursowymi. 

2. Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny oraz zawierać wszelkie wymagane 

dokumenty i oświadczenia. 

3. Ofertę składa się w miejscu i czasie określonym w Ogłoszeniu oraz Warunkach Konkursu Ofert 

(WKO). 

4. Konkurs ofert jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki konkursu. 

5. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii. Jeżeli 

dokument przedstawiony jest w postaci kopii – poświadczenie oprócz adnotacji „za zgodność 

z oryginałem” musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby (osób) upoważnionej do 

reprezentowania Oferenta na zewnątrz oraz datą.  

7. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę.  

 

VIII. Oferta powinna zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany przez Oferenta wykaz badań diagnostyki laboratoryjnej, w tym „cito” 

– Załącznik nr 1 do WKO, 

2) Wypełniony i podpisany przez Oferenta Formularz oferty – Załącznik nr 2 do WKO, 

3) Oświadczenie Oferenta - Załącznik nr 3 do WKO,  

4) Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

5) Zaświadczenie o wpisie laboratorium do ewidencji KRDL, 

6) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej bądź innego właściwego rejestru, 

7) Parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do WKO, 

8) Polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej Oferenta za szkody wyrządzone 

w związku z udzielaniem świadczeń będących przedmiotem konkursu, zawierającą klauzulę o 

rozszerzeniu odpowiedzialności o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej 

i zakażeń, w tym zakażenie wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019, , poz. 866). W 

przypadku kiedy okres ubezpieczenia OC jest krótszy niż wskazany przez Udzielającego 

zamówienia okres realizacji świadczeń zdrowotnych Oferent winien złożyć oświadczenie, że 

zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia na dalszy okres – zgodnie z załącznikiem nr 3 

do WKO. 

9) Wykaz pracowników Oferenta, którzy będą realizowali przedmiot konkursu sporządzony 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do WKO. 

http://www.przychodnia-skala.pl/
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10) Dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień do wykonywania świadczeń zdrowotnych 

będących przedmiotem konkursu przez następujących pracowników Oferenta: 

a. Kierownik laboratorium: wpis na listę diagnostów laboratoryjnych, prawo 

wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, specjalizacja w dziedzinie właściwej 

dla profilu prowadzonych badań, forma zatrudnienia kierownika, wykaz kursów 

dokumentujących ustawiczne kształcenie zgodnie z właściwymi przepisami. 

b. Kierownik Pracowni Mikrobiologii: specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii, 

mikrobiologii medycznej lub mikrobiologii lekarskiej, dokument potwierdzający co 

najmniej 2-letnie doświadczenie w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w szpitalnym 

laboratorium mikrobiologicznym albo innym laboratorium mikrobiologicznym. 

 

 

11) Pisemną listę kurierów odbierających materiał diagnostyczny do badań wraz z aktualnymi 

numerami telefonicznymi. 

12) Zaświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

13) Wykaz co najmniej trzech podmiotów leczniczych, na rzecz których Oferent realizował 

świadczenia zdrowotne o podobnym zakresie jak przedmiot konkursu w okresie ostatnich 3 lat. 

Wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być poparty referencjami bądź innymi 

właściwymi dokumentami. 

14) Opracowaną przez Oferenta procedurę transportu materiału diagnostycznego do badań 

laboratoryjnych. 

15) Wykaz podmiotów leczniczych, za pomocą których Oferent będzie realizował przedmiot 

konkursu (podwykonawców) wraz ze wskazaniem badań wykonywanych przez 

poszczególnych podwykonawców. Wykaz należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 

WKO. 

16) Pełnomocnictwo do złożenia oferty – w przypadku kiedy oferta jest sporządzona przez 

pełnomocnika Oferenta. 

 

IX. Miejsce i termin zapoznania się z Warunkami Konkursu Ofert 

Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami (w tym projektem umowy) są dostępne w siedzibie 

Udzielającego zamówienia – pok. nr 17, w godz. 8:00 – 15:00. Powyższe dokumenty można także 

pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia pod adresem www.przychodnia-skala.pl 

w zakładce Ogłoszenia. 

 

X. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – diagnostyka laboratoryjna” 

oraz oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta w siedzibie Udzielającego zamówienia – pok. nr 17, do 

dnia 10.03.2020 roku do godz. 12.00. 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia, dnia 10.03.2020 roku o godz. 12:30. 

 

XII. Środki odwoławcze 

1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia konkursu, 

Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia 

dokonania zaskarżonej czynności. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 7 

dni od dni jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. 

http://www.przychodnia-skala.pl/
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2. Oferent może złożyć do Kierownika Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia 

konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert. Odwołanie rozpatrywane 

jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

3. W okresie od wniesienia do rozpatrzenia odwołania Udzielający zamówienia nie może zawrzeć 

umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. 

4. W przypadku uwzględnienia odwołania konieczne jest powtórzenie konkursu. 

XIII. Integralną część Warunków Konkursu Ofert stanowią poniższe załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – wykaz badań diagnostyki laboratoryjnej, w tym „cito”, 

2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty, 

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta, 

4) Załącznik nr 4 – projekt Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej, 

5) Załącznik nr 5 – wykaz pracowników, 

6) Załącznik nr 6 – wykaz podwykonawców i wykonywanych przez nich badań. 

 

Marzena Grochowska – Dyrektor SPZOZ w Skale 

........................................................... 

w imieniu Udzielającego zamówienia 


