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ZAPRASZA DO SKI,ADA
na udzielanie Swiadczeri zdrowotnychw za

parazytologicznych, imm unologiczn
imo

OGOLNE WARUNKI KONKURSU
1., . 

zwan[ch dalej ,,badaniami,,, w ramach przyjEtych
ot)

2. 
h, przQdstawiaZalqcznik Nr 1 do WKO,
badafl zostanie zawarta na 3 lata od daty zawarcia

umowy.
3. Szczegolowe infurmacje:
Materialy konkursowe, w tym projekt umowy nlozna pobrai w Dziale Ana1iz i Rozliczen(administracja sPzoz w tr-ukowie, . pok. 23, II pigtro) lub ze strony internetowej
yw-w-!pzaz]-llkA]{41, informacje telefoniczne mozn4 uzyskac pod nr tel. 25 7gg 29 g0 lub 25 79g20 01 wew. 336, fax: 25 798 26 03,
4' Udzielajqcy zam6wienia zastrzega sobie prawg do przesunigcia terminu skladania ofert

5' oferty w formie pisemnej nalely skladac w zaklejohej kopercie z adnotaciq:
Swiadczeri z zakresu badari laboratoryjnych

iale Analiz i nek administracji,Il pigtro, poL, i )y,
e do dnia 14 godz. 1 1.00"
w Sali ko nej (budynek prrychodni Specjatisfycznej,

tprminu skladania ofert.

zako(czenia postEpowania, oferent moze zLo2yc do Komisji konkursowej umotywowany protest
w terminie 7 dni roboczych od dnia dokon ania zaskarz,onej czynnosci.l0' oferent bior4cy ydlal w postgpowaniu moae wnlesd do Dyrektora spzoz w trukowie,w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozstrzy$nigciu postgpowania, odwolanie d,otyczqce
r o zstr zy gnigci a p o stgpo wani a.

oraz odwolania korrkursu na kaldymjego etapie, do dniadnia zakohczenra postgpowania, bez podania
przyazyn,

11' Protest i odwolanie nie przysluguj4 na niedokonanie wyboru oferenta i uniewaznienie
postgpowania,
l2' Termin zawarciaumowy wynosi 14 dni liczone od daty uplywu terminu d,o zlozeniaodwolania.



Zal4cznik Nr I
do Zarzqdzenia Wewngtrznego Nr l0/2022

z dnia 31 stvcznia 2022 r,

WARUNKT KOtr{KURSU OFERT (WKO)
na u dzielaniel Swiadczefi zdr owotnych

w zakresie badari laboraforyj nyoh, mikrobiolo gicznych, pararytolo gicznych,
immunolo gicznych, immfrnohistochemicznych, genetycznych

i niolekularnych.

adres: 2I-400 tr-uk6w, ul. Doktora AndrzejaRogaliriskiego 3,

tel.25 7982980, fax25 798 20 01 w. 336
strona internetowa: www. spzoz.lukow.pl,
e-mail : prawny@spzozlukow.pl
I. Postgpowanie konkursowe prowadzone bEdzie w oparciu o przepisy ustawy zdnia 15 kwietnia
2011 r. o dzialalnoicileczntczej (Dz.U.202l.7ll j.t., ze zm.) oraz ustawy z dnia27 sierpnia2004 r.

o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansoNvanych ze Srodk6w publicznych (D2.U.2021. \285 j.t.
ze zm.) oraz na podstawie Warunk6w Kot'rkursu Ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
Swiadczen zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w l,ukowie,

II.
I. Przyjgcie obowi4zk6w udzielania Swia{czeh zdrowotnych w zakresie badari laboratoryjnych,
mikrobiolo grcznych, parazytologicznych, immunologrcznych, immunohistochemicznych,
genetycznych i molekularnych, zwanych dalej ,,badaniami" w siedzibie ofetenta, na zasadach
okreSlonych w Umowie, zgodnie z zal.qczon$m wzorem (Zal4cznikNr 3 do WKO).
2. Swiadczenia, okreslone w formularzu ofertowym udzielane bEd4 pacjentom na podstawie
Umowy (Zal4cznikNr 3 do V/KO).
3. Udzielanie $wiadczefi zdrowotnych, o ktorych mowa w ust, 1 powinno by6 realizowane
w zakresie badah opisanych w Zal4czniku Nr 1 do WKO. Szacunkowe iloSci badari przedstawia
Zal4cznikNr 1 do WKO.
4. Oferty molna skladai tylko na pelny zakres objgty postgpowaniem konkursowym, kt6ry zostal
szczeg6lowo okreSlony w Za\.qczntku Nr 1 do WKO.

'CH
l. Do konkursu mog4 przyst4pi6 podmio w art. 4 ust. 1 ustawy z dnta

I j.t. ze zm.), zwane dalej
Przyj muj 4cymi zam6wienie (oferentami).
2. Przyjmuj4cy zam6wienie lbgdzie do udzielanra Swradczef zdrowotnych zgodnie

z terminami okreSlonymiw Z 1 do WKO,
3. Udzielaj1cy zamSwienia dzie od Przyjmujqcego zam6wierrie wykonania badah
na wysokim poziomie jakoSciowym, zgodnle z zasadami aktualnej wiedzy, normami, sztuk4 i etyk4
zawodow4, zgodnie z obowi4zujEcymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy,
przy zachowaniu nale?ltej staranno Sci.

4. Udzielaj4cy zam6wienia wymaga, aby l@boratorium wykonuj4ce badania spetrnialo wymagania
okreSlone w rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standard6w jakoSci dla medycznych
laboratori6w diagnostycznych i mikrobiolo$icznych, zgodnie z obowrqzuj4cymi przepisami,
5. Przyjmujqcy zamowienie zobowi4zany bEdzie do zapewnienia odbioru materialu do badaf
codziennie w dni robocze w godzinach 10.30 - 12.00 z siedzlby Udzielajqcego zam6wienia
I Wznaczonych punkt6w pobrari wlasnym qpecjalistycznym Srodkiem transportu i rra wlasny koszt.

6. Oferent zapewni przyjmowanie i pobierafiie badari cito w tyrn badari toksykologicznych.

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w tr ukowie,



7, Przyimuj4cy zam6wienie zobowiqzany jest posiada6 wazne certyfikaty w zakresie
odpowiadaj qcym przedmiotowi zam6wienia.

l) kadr4 medyczn4 posiadaj4c4 odpowiednie uprawhienia i kwalifikacje zawodowe odpowiadaj4ce
okreSlonym przepisom i zarzqdzenprezesa NFZ,
2) wyposa2eniem w niezbgdn4 aparuturg i sprzgt medyczny, spelniaj4c4 wymagania
do wykonywania przedmiotu konl<ursu ofert, matd:tiuLu^i gwaiantul4cymi wykony*uni. b'adan
na poziomie obowi4zuj4cych wymog6w NFZ,
9' Udzielaj4cy z^ udzilelanie Swiadczeri zdrowotnych poprzezpodwykonawc6w 7o/o rodzaj6w badari" Wykaz badari nalezy *siura6 w
zalqczniku Nr 2 do
PrzyjmujEcy zamowienie we wlasnym zakresie zEpewnia transport probek do podwykonawcy
i odbi6r wynik6w od podwykonawcy. przyjmuj4cy
za wszelkie blgdy i szkody powstale w wyniku dzi
zaprawidlowoSi, uslug Swiadci
l0' Lokal ofere ielane bEd+ Swiadczenia zdrowotne z zakresu badah,musi posiadac o o realizacli przedmiotowych Swiadcze| oraz spelniai
okreSlone wymogi sanitarne"
11' oferent musi zobowi}zai sig do poddania siE tontroli przeprowadzonej przez Udzielaj4cego
zam6wienia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w za*resie Swiadczonych uslug, w ramach zawarl.e
umowy.
12, Oferent zobowrqzuje sig do podania danych Zarzydzania Obiegiem
Informacji (SZOD odpowiedniego Oddzialu NFZ dl enia.
13. Oferent musi zobowiqzai sig do spelnienia kt6rych koniecznoSci
wpro wadzeni a ni e mo zna pr zew idziei w chwili zaw ai cia umo wy,
l4' Oferent musi posiadac aktualn e ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej lub zobowi qzanie
w formie oSwiadczenia do zawarcia umowy ubezpilecienia OC bezpoSrednio przed podpisaniem
umowy,
1 5 ' Niniej sze WKo stanowii bgd4 integr alnq czES6 rho*y podpisanej z wybranymofbrentem.

8. Oferenci musz? dysponowai:

!!,-2::2f"1:y.: _ytunki, 
udzielania Swiadczen qraz'iine- sprawy nieopisane w niniejszym

Y59^9:l*,:?*?n" f,fodlisanej_umowie. z- ofere]rtem, wylonionym w rvyniku konkursu jako

udzialu w niniejszym konkursie,
17. Oferen ze zw mawta rsu miotu
zamow m:L orica dn
skladania ofert.

o term

IV. CZAS NA KTORY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA:
Umowa zostanie zawartana 3 lata od daty zawarcia umowy.

V. WARUNKI, JAKIE MUSI SPET,NIAC OFERTA:
1. Oferta powinna zawierac..

1) wypelniony i podpisany formularz ofertowy, stanowi4cy ZaLqcznikNr 1 do WKO,2) wykaz czqSci zam6wienia, kt<ire oferent powierzy Podwykonawcorn - Zalqcznik nr
2 do Formularza Ofertowego,

3) dane dotyczqce personelu maiqcego udzielai swiadczeri:
a) lista os6b mai4cych udzielac swiadczeri zdrowotnych - wedlug wzoru,

stanowi4cego ZaLqcznik Nr 2 do WKO,
4) inforrnacje o oferencie, tj.:

a) odpis aktualnego wpisu do ewidencji medycznych laboratori6w
prowad zonq pr zez Kraj o w4 Radq D i agno st6 w Laboratoryj ny ch,b) odpis z rejestru podmiot6w wykonui?cych dzialalnosi leczni cz4 (l strona),



c) kopig polisy ubezpleczeniowej lub pisemnego zobowi4zania sig oferenta
do zawarcia umowy ubezpreczenta od odpowiedzialnoSci cywilnej.
W przypadku zlohQnia oSwiadczenia, kopig obowi4zuj4cej polisy oferent
przedklada najp62nlej w dniu podpisania umowy na realizacjE Swiadczet'r
z qcych przedmiot umowy,

d) c aboratorium, zgodnie z normq PN-EN ISO 15189,
e) c aboratorium, zgodnie znorm4lso 9001-2015,

0 zalwtadczenie potwiierdzaj4ce udzial i oceng laboratorium przez Centralny
OSrodek Badari JakgSci w Diagnostyce Laboratoryjnej,

g) zalwndczenie potu/ierdzajqce udziil. i oceng laboratoriumprzez Centralny
OSrodek Badari JakqSci w Diagnostyce Mikrobiologicznej,

h) o$wiadczenie potwierdzaj4ce prowadzenie wewngtrznej kontroli jakoSci
oraz uczestnictwo r{ programach oceny jakoSci, zgodnie z obowi4zuj4cymi
standardami iakoScir

5) i transportu materialu

6) owy moze siQ odbyi
albo poprzez podpisanie kahdej strony umowy albo poprzez zloAeme pisemnego

oSwiadczenia o ,,akceptacji projektu umowy", 
.

7) Cennik Oferenta na udzielanie Swiadczefl opieki zdrowotnej, innych ntL
w przedmiocie zam6wienia,

8) wszystkie strony oferty i zfl4czntki, musz4 byi podpisane przez oferenta lub jego
pelnomocn lka or az ponumerowane,

9) wszystkie zalqczone do 4iniejszej oferty ww. dokumenty musz4 zawrerac
dane aktualne na dzieh skla$ania oferty. Wszystkie wymagane dokumenty nale?y
zloLyc w formie oryginal6r.y albo kserokopii poSwiadczonych na kaldej stronie
kserokopii za zgodnoS6 z oryginatrem przez ofetenta, osobg uprawnion4 do jego

reprezentacjr,
10) je2eli ofertg podpisuje pelnornocnik, do oferty nale?y dolqczyc pelnomocnictwo,
ll)Komisja mohe wezwac of$rent6w, klorzy w okreSlonym terminie nie zloLyli

wymaganych ww, oSwiadczeri lub dokument6w lub ktorzy nie ztoLyli
pelnomocnictw, albo, kt6rzy ztoLyli oSwiadczenia i dokumenty, zawierapce blEdy

lub kt6rzy zto?yli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia lub poprawienia blEdu
poprzez ponowne zho2ente W prawidlowy spos6b w wyznaczonym terminie, chyba
ze mimo ich z\ozenia oferta podlega odrzuceniu albo Dyrektor SPZOZ w Lukowie
skorzystal z ptaw a odwolania konkursu,

l2)Komisja mohe takle w Wznaczonym pruez siebie terminie, wezwa1 oferenta
do zlohenia wyjaSnieri dotyc44cych ww. oSwiadczef lub dokument6w,

13) ofertg nale?y sporu4dzi6 w jpzyku polskim z wyj4tkiem nazewnictwa medycznego
lub nazw wlasnych zgodme I WKO w formie maszynopisu lub wydruku i uzupelnii
wymaganymi zalqcznikami (popuszczalne jest wypelnienie zal4cznik6w przy uzyciu
dlugopisu lub pi6ra czytelnym pismem). Oferty nieczytelne zostanq odrzucone,

14)oferent mo2e wprowadzi( zmiany lub wycofai zloZonq przez siebie ofertg,
jezeli otrzymapisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed uplywem terminu skladania ofert,

15)powiadomienie o wprowadzeiniu zmian lub wycofaniu oferty musi zawierai dopisek

,zmiana oferty" lub ,,wycofapie oferty".

VI. OF'ERTA CENOWA:
1. Cena przedmiotu zamowienia winna byc wyrazonaw zlotych polskich (PLN).
2. Ceng nale?y podai w formularzu ofertowym (7-,aN4cznik Nr I do WKO).



1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystn szej oferty w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:
CENA: 100 o 

, ALGORYTM: stawka oferty
2, Punkty wynikaj4ce z algorytmu matematy

+ stawka oferty badanej x 100% x t0 pkt
uzyskane przez Przyjmujqcego zam6wienie

zostanqzaokrqglone do dw6ch miejsc po przecinku.
3. Udzielaj4cy zam6wienia zaproponuje zaw{rcie umowy z oferentem, kt6ry uzyska
najwyitsz1 punktacjg.

Oferty sporzqdzone w jgzyku polskim, i i,t

,,Konkurs na udzielanie Swiadczer[ zd laboratoryjnych
dla SP ZOZ w tr-ukowi e,, oraz pieczgciq oferental

93fr1 w zaklejonych kopertach opatrzon. ,r4ry. opisem nalely sklada6 w Dziale Analiz
i- Rozliczeri (budynek administracji, II pigtro, pok. nr 23), w terminie do dnia 14 lutego 2022 r.
do godz, 1 1.00, Ofeny zlohone po uplywie podaoo godz' I I 'uu, Oterty zlohone po uplywie podanpgo terminu nie bgd4 r1zpatrywane,
Termin skladania ofert uplywa w dniu 14 lutegg 2022r, o godz. ri.oo. Dity"ry,
ofert zLohonvch w Dziale Analiz i Rozliczeri, jak i ofert nadanych w formie przlsyiki
(decyduje datai sodzina wnlvwu).

2,

a

to zarowno

?:7! ":",t"i{"l* Dzlale Analizi Rozliczeri,.lak i ofert nadanych w formie przlsyiki pocztowej
(decyduje datai godzina wplywu),

IX. OTWARCIE OFERT:
1, Otwarcie ofert nast4pi w Sali

Specjalistycznej) w dniu 14 lutego
w tr-ukowie.

2. Otwarcie ofert odbgdzie sig w obecnojci wFzystkich przybylych oferent6w, ktdrzy bqdq
mogli uczestniczyi w czgsci jawnej konkursu.

3. Termin zwrqzaniaofert4 wynosi 30 dni od skladania ofert.

konferqncyjnej (III pigtro budynku przychodni
2022 r. o godzinie 11.30 w siedzibie S?ZOZ

2. Konl<urs zostanie rczstrzygniEty najp62niej d terminie do 14 dni od daty, w kt6rej uplywa
termin skladania ofert.

1, Konkurs przeprowadza Komisja po przez Dyrektora SPZOZ w tr ukowie.
zwana dalej Komisjq,

Ogtoszenie o rozstrzygnigciu szczone na stronie internetowej
SPZOZwtrukowie-www.sp

Komisja' majqcnu."t, rczsrrzygnigcie konku{su ofert, dokonuje nastgpuj4cych czynnoSci:1) stwierdza prawidlowoSi ogloszenia korhkursu oraz liczig otrzyiiny.n or.ri,2) otwiera koperly z ofertami,.) \rrwr(Jr.x rtuPgrty z oL9r['aml,
3) ustala, kt6re z ofert spelniaj4 warunki olkreslone w WKO.
4) odrzuca

a)

b)

onowanego wynagrodzenia tytulem

oferty,
rgbnych przepis6w,

D jeheli oferent zloLyl ofertg altdrnatywn4,
g) .iezeli oferent lub oferta nie sflelniai4 wymaganych warunk6w okreslonych

w przepisach prawa,



5) w przypadku gdy braki, o ktrirych mowa w ust. 2 pkt 4, dotyczq tylko czg6ci oferty,
Udzielajqcy Zam6wrcnia riohe odrzucii ofertg w czg1ci dotknigtej brakiem.
W przypadku, gdy Oferent hie przedstawil wszystkich wymaganych dokumentow
lub gdy oferta zawiera braki formalne, bqd2 blgdy rachunkowe, i(omisja wezwie
oferenta do usunigcia tych brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem
odrzucenia oferty.

6) w przypadku gdy braki, o lt6rych mowa w pkt 4, dotyczq tylko czESci oferty,
ofertg mo2na odrzucii w czq$ci dotkniEtej brakiem,

7) oglasza oferentom, kt6re z ofert spelniaj4 warunki okreSlone w WKO, a kt6re zoslaly
odtzucone,

8) przyjmre do protokotru wyj aSlnienia i oSwiadczenra zgl.oszone przez oferent6w,
9) wybiera najkorzystniejszq ofertq albo nie przyjmuje 2adnej z ofert i przedstawia

wyniki pr acy do zatwi erd zen\a U dziel aj 4ce go zam6 wi eni a.

3. Komisja konkursowa ma prawp przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cen
Oferent6w (negocjacje zostan4 przeprowadzone z 3 Oferentami, ktSrzy zloiryli kolejne
najkorrystniejsze oferty). O terminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony faxem
lub w formie elektronicznej. Pd przeprowadzeniu negocjacji cenowych Oferenci
zobawi4zani s4 do sporz4dzenia, podpisania i dorgczenia w terminie 3 dni roboczych
oferty, uwzglgdniaj 4cej zmiany p o ne go cj acj ach.
Nie przyst4pienie do dodatkotrych negocjacji, odmowa obniZenia cen lub
nieterminowe dorgczenie oferty uWzglgdniaj4ce zmiany po negocjacjach, nie stanowi
powodu do wykluczenia Oferenta z konkursu. W tym przypadku ocenie podlegaj4
ceny wynikaj4ce ze zloi,onej ofertyf

4. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach zamknigtych bez udzialu oferent6w,
z v,ryjqtkiem czynnoSci okreSlonych w ust. 2 pkt I i 2.

5. Z przebtegu konkursu Komisja spofu"qdza protok6l, kt6ry powinien zawierai:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
2) imiona i nazwiska czlonk6w Komisji,
3) Iiczbg zgloszony ch ofert,
4) wskazanie ofert odpowiadaj4pych WKO,
5) wskazanie ofert nieodpowiadhj4cych WKO,
6) wyjaSnienia i oSwiadczenia ofierent6w,
7) wskazanie najkorzystniejszej dla SPZOZ w tr-ukowie oferty albo stwierdzenie,

2e Zadna z ofert nie zostata plzyjEta (wraz z uzasadnieniem),

8) ewentualne odrgbne stanowilko czlonka Komisji,
9) wzmiankg o odczytaniu protcikolu,
10) podpisy czlonk6w Komisji i podpis Udzielaj4cego zamowienia.

5. Z chwtl4 ogloszenia rozstrzygnigcia postgpowania konkursowego nastgpuje jego zakoriczenre

i Komisja ulega rozwiqzanru.

XII. UNIEWAZNI'ENIE POST A KONKTJRSOWEGO:
1.NawniosekKomisji,Udzie|aj4cyzam(wienia@wsprawiezawarcia
umowy o udzielanie Swiadczer{ zd{owotnych w zakresie badafi laboratoryjnych,
mikrobiologicznych, parazytologicznyc[r, immunologicznych, immunohistochemicznych,
genetycznych i molekularnych, gdy:

1) nie wplyngl.aZadna oferta;
2) wplyngla jedna oferta niepodlegaj qcd odrzuceniu, z zastrzehemem ust. 2;

3) odrzucono wszystkie oferty;
4) kwota najkorzystniejszej oferty lprzewylsza kwotg, kt6r4 Udzielaj4cy zam6wienia
przeznaczyl na finansowanie Swiadczefr opieki zdrowotnej w danym postgpowaniu;



powodujAca, Le prowadzenie postgpowania
e4pieczonych, czego nie mozna bylo wczeSniej

2. Je2eli w toku konkursu oferl wplyngla odrzuceniu,
Komisja mole zatr>roponowai tJdzielajEcemu za okolicznoSci
wynika, ze na ogloszory ponownie na tych samyc. gcej ofert,
3. JeZeli nie nast4pilo uniewaznienie postgpow o udzielanie
Swiadczeri zdrowotnych, Komisj a oglasza o rozs[rzygnigciu postgpowania w terminie 14 dniod dnia otwarcia ofert poprzez wwieszenie ogloszenia o *yniku postgpowania na stronie
internetowej wru1.5pzgzJUkqly4l.

5) nast4pila istotna zmrana okolicznoSci
lub zawarcie umowy nie leZy w interesie ub
przewidziel.

Ogloszenie zawienc bgdzie nazwQ (firmg) albo imig i nazwisko oraz siedzibg
zamreszkania i adres oferenta, kt6ry zostal wybrany. wyloniony oferent o wyniku
Iermlnre zawaraa umowy, zostanie zawiadomiony na piSmie lub tel'efonicznie.

z odw konk na
un

do dn

albo miejsce
konkursu i o

ia ofitnu s

nczenr

MOZLIWOSCI SKI,ADANIA ODWOI,AN I PROTEST6W:
1' Of'erentom, kt6rych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielaj4cego
zarn6wienia zasad ostEpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
swiadczeri zdrowo srodki odwolawcze i protest. Srodki "d;od;;"nie przysluguj4 na: u oferenta otaz na uniewaZnienie postgpowania w sprawie
zawarcia umowy o udzielanie Swiadczef zdrowotnvch.
2' W toku postgpowania w sprawie zawarciaumowy o udzielanie Swiadczef, zdrowotnych, do czasu
zakonczenia postgpowania, Oferent moze
7 dni roboczych od dnia dokonania zas
postEpowanie w sprawie zawarcia umowy o udz
chyba 2e z trelci protestu wynika, ze jest
i rozstrzyga protest w ci4gu 7 dni od
skladaj4cemu pro1.est. Nieuwzglgdnien
po terminie nie podlega rozpatrzeniu. I
niezwlocznie zarnieszcza siQ na tablicy
W przypadku uwzglgdnienia protestu Komisja po
3. Oferent bior4cy ttdzial w postgpowaniu moie
w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozs
rozstrzygniEcia postgpowania, Odwolanie wni
Odwolanie rozpalrywane jest w terminie 7 dni
wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

XIV. ZAWARCIE UMOWY:
1' Udzielajqcy zam6wienia zaproponuje zaward,ie umowy z oferentem, kt6ry zaproponowai

naj korzystn iej sz4 o feng 
"2' Udzielajqcy zam6wienia zawrze umowg w lerminie do 14 dni od dnia uplywu terminu

do zlozenia odwolania konkursu ofert, pod w{runkiem dostarczen ia przez oieienta umowy
ubezpieczenia OC.

3' Projekt umowy na udzielanie Swiadczefl zdroiyotnych w zakresie bad,an, stanowi ZalEcznik
Nr 3 do WKO.



Zasttzega sig prawo odwolania konkursu
cia konkursu ofert bez

Przedstawiciele uprawnieni do
merytorycznych;

kontaktowania sig z oferentami w sprawach

. Barbara Golawska - Kierownik
orazformalnych:

um, tel.: 25 198 20 0l w.279.

o Ewa Skrzymowska-Dzial Analizi rczeh, teL: 25 7 98 20 0 1 w. 3 3 6.

ofefi orcz przesunigcia terminu skladania ofert oraz
nprzyczyn.


