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                          Szczegółowe warunki konkursu ofert 
 
Na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań laboratoryjnych 

uzupełniających na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Myszkowie, ul. Wolności 29. 

       § 1 

1. Postępowanie konkursowe jest prowadzone na zasadach określonych w  ustawie z dnia 15 

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z póź, zm.). 

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert, zwane dalej szczegółowymi 

warunkami, określaj ą wymagania stawiane Wykonawcą, tryb składania ofert, sposób 

przeprowadzenia konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z 

tymi czynnościami. 

3. Wykonawca w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty winien zapoznać się ze 

wszystkimi informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 

4. Organizatorem konkursu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 

ul. Wolności 29 - zwany dalej Zamawiającym. 

                                                                            § 2  

          Przedmiotem konkursu jest: 

         Wykonywanie badań laboratoryjnych na rzecz Zamawiającego obejmuje następujące     

         pakiety/zadania:  

              1)     Chemia kliniczna. 

2)     Analityka ogólna.  

3)     Diagnostyka hormonalna.  

4)     Markery onkologiczne. 

5)     Badania wirusologiczne.  

6) Toksykologia. 

7) Leki.  

8) Badania alergologiczne. 

9) Badania autoimmunodiagnostyczne. 

       w/g Załącznika nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy) stanowiącego integralną część  

       niniejszych warunków konkursu ofert.  Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość  

       zamówienia. Nie dopuszcza składania ofert częściowych.    

 

                                                                          § 3 

     Termin realizacji świadczeń: 24 miesiące od daty obowiązywania umowy. 

                                                                          § 4 

l. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w formie pisemnej, w/g 

formularza (wzoru oferty) stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i zaparafowana przez 
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osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być trwale spięta lub zszyta. 

 4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

                                                                                 § 5 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. 
2. Koperta, o której mowa w pkt l musi być opisana w następujący sposób: 

pełna nazwa Wykonawcy, adres, informacja:   

„Konkurs ofert na udzielenie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania badań 

laboratoryjnych uzupełniających na rzecz SP ZOZ w Myszkowie, ul. Wolności 29." 

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15-11-2016r. do godziny 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Myszkowie, ul. Wolności 29, lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 

4. Wykonawca/oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji konkursowej  

    w terminie nie późniejszym niż do dnia 08-11-2016r. do godz. 12:00, na fax nr 34/313-89-78,  

    lub e-mail: przetargizoz@poczta.fm   

    Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, przekazując treść wyjaśnień Wykonawcom, oraz    

    zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania. 

5. Zamawiający będzie traktować ofertę przesłaną pocztą jako złożoną w terminie 

    wyłącznie wówczas, gdy oferta wpłynie do Zamawiającego i zostanie zarejestrowana przed 

    terminem i godziną wyznaczoną do składania ofert.  

 

                                                                          § 6 

  1. Kompletna oferta powinna zawierać: 

a) Formularz oferty – Załącznik Nr 1, 

b) Formularz asortymentowo- cenowy Załącznik Nr 2, 

c) Wykazu personelu medycznego, który będzie wykonywać świadczenia w ramach umowy 

(wykształcenie, specjalizacja, staż pracy w zawodzie, diagności laboratoryjni - numer wpisu 

do rejestru KIDL). 

d) Oświadczenia Oferenta, 

e) Kopie certyfikatów kontroli jakości zewnątrzlaboratoryjnej z zakresu oferowanych badań, 

f) Harmonogram przeglądów technicznych aparatury laboratoryjnej, 

g) Kopii wpisu do rejestru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, 

h) Kopii polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  

i) Wykaz aparatury, na której będą wykonywane badania zawarte w poszczególnych pakietach 

tematycznych,  

j) Zaparafowany wzór umowy. 

   2.  Wykonawca składa inne dokumenty i oświadczenia, mające wpływ na merytoryczną wartość                                                                

       składanej  oferty (certyfikaty, uprawnienia, referencje itp.) 

  3.  Dokumenty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Brak jakiegokolwiek z 

w/w dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez 

oferenta za zgodność z oryginałem, odpisy lub kopie) spowoduje odrzucenie oferty jako 

sprzecznej z warunkami konkursu.  

      Niespełnienie wymogów określonych powyżej może skutkować odrzuceniem oferty. 
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                                                                            § 7 

  1.Warunki świadczenia usług określone szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym                    

stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji konkursowej i wzoru umowy. 

  2. Zamawiający zastrzega, że w trakcie oceny złożonych ofert może zwrócić się do Wykonawcy o 

wyjaśnienia i uzupełnienia treści złożonej oferty.  

 

                                                                           § 8  

 

1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert: 

    Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: 

    KRYTERIUM I   - Cena łączna oferty brutto – 60 %  

    KRYTERIUM II – Ocena jakości  - 40% 

      Zastosowanie wzoru do obliczenia punktowego  

      1) Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.  

          Sposób oceny:                  

                C/of. najniższej 

         P = ----------------------- x 60 pkt. 

                C/of. badanej 

       

      2) Ocena jakości dokonana zostanie w/g opisu zawartego w formularzu asortymentowo- 

          cenowym. 

            Sposób oceny:  

 

                Punktacja/of. badanej 

         P = --------------------------------------------------------- x 40 pkt. 

                Punktacja oferty z najwyższą ilością punktów 

 

 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) oraz spełniać będzie wymagania Zamawiającego, zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

                                                                             § 9 

1. Okres związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 15-11-2016r. o 

godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Myszkowie, ul. Wolności 29 – budynek B-2, sala 

konferencyjna. 

                                                                § 10 

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Wykonawca może 

złożyć do Komisji konkursowej umotywowane zapytanie, które Komisja konkursowa rozpatrzy w 

ciągu 3 dni od daty jego złożenia. 

                                                                            § 11 

Wykonawca może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia 

konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku. 

Rozpoznanie i rozstrzygnięcie protestu nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 
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                                                                           § 12 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, oraz przesunięcia terminu składania 

ofert w każdym czasie bez podania przyczyn.  

                                                                           § 13 

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi Wykonawców o zakończeniu konkursu i jego 

wyniku na piśmie po uprzednim zatwierdzeniu przez Dyrektora/kierownika jednostki.           

                                                                           § 14 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Komisję konkursową za najkorzystniejszą, 

zostanie podpisana umowa (wg załączonego wzoru) w dniu i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

W załączeniu:  

1. Formularz oferty.  

2. Formularz asortymentowo-cenowy.  

3. Wzór umowy.  

                                                             Myszków dnia 03-11-2016r. 

                                                                                                          Zatwierdził   

 

                            - lek.med. Khalid Hagar- 

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

          (Dyrektor/kierownik Zamawiającego) 

 

             Sporządził:  

      - Marek Winiarski- 

…………………………….. 


