
WARUNKI KONKURSU OFERT (WKO)
na udzielanie Swiadc zefi zdrowotnych w zakresie badari histopatologicznych

i cytologicznych n^ trzecz SPZOZw tr'ukowie

UDZIELAJACY ZAMOWIENIA:
Samodzielny Puhliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w tr'ukowie'

adres : 21 -400 tr-uk6w, ul " Doktora Andrzeia Ro galinskiego 3,

tel,25 7982980, fax25 798 20 01 w" 336

strona internetowa: www'spzozlukow.pl,
e-mail : prawny@ spzozlukow.Pl

I. Postgpowanie konkursowe prowadzone

15 kwietnia 2011 r. o dziaNalnoSci leczni

o Swiadezeniach opieki zdrowotnej finanso

podstawie Warunk6w Konkursu Ofert w spra'

zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznegb Za1JaduOpieki Zdrowotnej w tr-ukowie'

II. PRZEDMIOT KONKURSU:
1. Przyjgcie obowi4zk6w udzielania swiadczeri zdrowotnych w zakresie badan

histopatolo gicznych i cytologic znych zwanymi dalej ,,badaniami" w siedzibie oferenta'

na zasadach okreslonych w"umowie, zgodnie z za\qczonym wzorem (zal4cznik Nr 4

do WKO).
)" Sl*i^i"renia, okreSlone w formularzu ofertowym udzielane bqd4 na podstawie skierowania,

w zaleZnoSci' od potrzeb Udzielaj4cego zam6wienia w miejscu i w czasie wskazanym przez

oferenta w ofercie"
3. Udzielanie Swiadczen zdrowotnych' o ktorych mowa w ust' 1 powinno byi realizowane

w zakresie badair opisanych w zalqczniku Nr 1 do wKo. szacunkowe ilosci badari

przedstawiaZalEcznrkNr 1 do WKO.
4. Oferty molna skladac tylko na pelny zakres objqty p-ostqpowaniem konkursowym' kt6ry

zostal szczego|.owo okreSlony w Zil'qczntku Nr I do WKO"

III. WAR.IJNKI REAI-IZACJIZLECONYCH SWTADCZEN:

1. Do konkursu mog4 przystqpic podmioty \ecznicze okreslone w afi' 4 ust' 1 ustawy z dnia

15 kwietni a 20II r. , zwani dalej Przyjmujqcymt zamowienie

(oferentami), zam6wie ofr zdrowotnych, zabezpieczaiqcych funkcjq

i zadaniaSPZOZw tr'u

2. Przyjmujqcy zamowienie zobowi4zany

w zakresie badan diagnostycznychw dziedzi

3. Przyjmuj 4ay zamowienie zobowrEzany

zgodnie z terminami okreSlonymi w Zalqczni

+l Uaztetaiqcy zamowrenia oczekiwal bgd zam6wienie wykonania

badan,zgo-dnie z zasadamr aktualnej wiedzy sztuk4 i etykq zawodow4,

zgodnie 
-z 

obowi4zui4cymi przepisami prawa umowy' ptzy zachowaniu

najv'ry Lszq staranno S ct.

5. Przyjmuj4cy zam6wienie
2 razy w tygodniu z siedzibY

transportu i na wlasnY koszt.

zobowtqzany bgdzie do zapewnienia odbioru materialu do badari

Udzielaj 4ce go zam6wienia, wl asnym sp ecj ali styc zny m Sro dkiem

6. Przyjmuj qcy zamowienie na wlasny

i przewoZenia material6w do badania'
koszt zapewnia pojemniki i szkielka do pobierania



7 ' Przyjmuiqcy z'amowienie odpowiada za precyzjg w wykonywaniu badania, sporz4dzaniu
opisu badania i opisu wyniku badania.
8' Przyjmuj4cy zam6wienie zobowi4zany jest posiadai wahne certyfikaty w zakresie
odpowiadaj Ecym przedmiotowi zam6wienja. 

-

9' Pr nie zobowrEzany jest posiadai licencjg Komisji Akredytacyjnej

i:]* Patolog6w na wykonywanie badari' bgdacych przedmiotem
nlnlel
10. Oferenci musz4 dysponowai:

uprawnienia i kwalifikacie zawodowe
iom Prezesa NFZ,

i sprzqt med
rt, materialami

badan na poziomie obowi4zuj4cych wymog6w NFZ i przep
konkursem.
I I ' oferent musi spelniai wymagania okreslone w wy.tycznych Ministerstwa zdrowia dla
zaklad,6w I prac owni p atomorfolo gi i w zakre si e :

r6znicowej.
12' Udzielaj4cy zam6wienia nie dopuszcza udzielania s'wrad.czef zdrowotnych z zakresu
badari poprzez podwykonawc6w. oferty takie bgd4 odrzucane.
13' Lokal oferenta, w kt6rym udzielane bgd4 Swiadczenia zdrowotne z zakresu badan,
musi posiadai odpowiednie warunki d,o rcalizacji przedmiotowych Swiadczeri oraz spelniai
okreSlone wymogi sanitarne.

poddania sig kontroli przeprowadzonej przez
Fundusz Zdrowta w zakresie Swiadczonych uslug,

15' oferent zobowiqzuje sig do podania 
fanych potencjalu w Systemie ZarzEdzania obiegiem

Informacj i ( SZOD odpowiedniego oddziatu NFZ dla rJ dzie\aj4t"go zamowienia,
16' oferent musi zobowiqzat sig do spelnienia innych *y*uguri NFZ, kt6rych koniecznosci
wprowadzenia nie molna przewidziei w chwili zaw arciaumowy.
17 ' oferent musi posiadai aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnejlub zobowiqzanie w formie oSwiadczenia do zawarcia ,-o*y uu.rpi".r.niu oC
bezpoSrednio przed podpisaniem umowy.
18. Niniejsze wKo stanowid bgd4 integraln4 czgsd umowy podpis anej z wybranym
oferentern.

14. Oferent musi zobowrazai sie do
U dzielaj 1cego zam6wi enia or az Narodowv
w ramach zawartej umowy.

19. Szczeg6lowe warunki udzielania Swiadczen oraz
WKO bgdE zawarte w podpisanej umowie z oferentem,
zwycigzca, kt6rej projekt stanowi ZaLqcznik Nr 4
warunkiem udzialu w niniejszym konkursie"

Ofe oze zw do wra
0wlenta ozn do korl

inne sprawy nieopisane w niniejszym
wylonionym w wyniku konkursu jako
do WKO, a kt6rej akceptacja jest

e treSci

IV. CZAS NA KTORY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA:
l. Umowa zostanie zawarta na czas okreslony, od 9 maja 2022 r. do 9 maja 2023 r.
] Termin tozpoczgcia udzielania Swiadczeri zdrowotnyih ustala sig na dziing maja2022 r.3' UdzielajEcy zam6wienia zastrzega mozliwol| zawarcia umowy , aitu, p61niejszE
w szczeg6lnoSci w zwi4zk]u z przedluletriem sig postgpowania o uclzieienie przedmiotoweso



zam6wieni a. W tazie zawarciaumowy po 9 maja 2022 t' tJdzielaiqcy zamowienia zastrzega

mo zliwo 5i p o?niei sze go t ozp o czQoia udiielania swi adczeri zdrowotnych'

V" WARUNKI, JAKIE MUSI SPEI,NIAC OFERTA:

1. Oferla powinna sig skladai z:

1) PodPisanY Zalqcznik Nr

Przedmiotu zam6wienia,
2) wYPelnionY i PodPisanY

1 do WKO, zawieraj4cy wymagania dotycz4ce

formularz oferlowy, stanowiqcy Zalqcznik Nr 2

do WKO,
3) dane dotyczqce personelu maj4cego udzielad Swiadczen:' a) lista osob maj4cych udzielai swiadczeh zdrowotnych - wedlug

wzoru, stanowi4cego Zalqcznik Nr 3,

b) kserokopie dokulent6w potwierdzaj?"ygl kwalifikacje os6b

maj4cychudzielalswiadczerizdrowotnychobjgtychkonkursem,
4) informacje o oferencie, tj.: t ,.-

a) decyzjg o 
'wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej

albo oipis z Krajowego Rejestru S4dowego podmiotu wykonuj4cego

dzialalnoS6 leciniczq poSwiadczaj qce, 2e oferent jest uprawniony

do wystgpowania w-o6rocie prawnym, (nie starsze niz 3 miesi4ce

od datY otwarcia ofert),
b) odpis z rejestru podmiot6w wykonuj4cych dzialalnoS6 lecznrczE

lub rejestru zakladow opieki zdrowotnej

c) kopig PolisY ubezPie ra

sig oferenta do zawarci a cr

cywilnej. W PrzYPadku ej

polisy lf"t.trt przedl4.ada najp62niei w dniu podpisania urnowy

na realizacjg swiadczeri zdrowotnych stanowi4cych przedmiot

umowy,
d) certyfikaty przyznane firmie w zakresie dotycz4cym przedmiotu

zam6wienia.
5) zaakceptowany projekt umowy. Akceptacja projektu umoury moae sig" odbyi

albo poprzez podpisunie kizdei strony umowy albo poprzez ztoaenie

pisemnego oSwiadczenia o ,,akceptacji projektu umowy"'

6) wszystkie strony oferty i zaLqczniki, musz4 byi podpisane lub parafowane

przez oferenta lub jego petnomocnika,

7) wszystkie zal4czine- dt niniejszej oferty ww. d9{umenty musz4 zawierac- 
dane aktualne na dzien skladania oferty. Wszystkie wymagane dokumenty

nalehy zlozy(,w fbrmie oryginalow albo kserokopii poSwiadczonych naka2dei

stronie kserokopii za zgodiole z orygtnalem przez oferenta, osobq uprawnion4

do jego reprezentacji lub radca prawnego,

8) jeZlti oiertg podpisuje p.lno nocnik, do oferty nale1y doLqczyc

pelnomocnictwo,
9) komisja moze wezwac oferent6w, ktotzy w okreSlonym terminie nie zl-oLyli
' 

wymaganych ww. oSwiadczefr I b dokument6w lub kt6rzy nie zloLyh

p.lno-o.nictw, albo, ktorzy zNolyli oswiadczenia i dokumenty, zawretaiqce

ttgOy lub kt6rzy zlozyli *udli*" pelnomocnictwa, do ich zLo1enta

w wyznaczonym termin-ie, chyba 2e mimo ich zlo1enia oferta podlega

odrzuceniu albo Dyrekt ot SPZOZ w Lukowie skorzystal z prawa odwolania

konkursu,



10)Komisja moze takze w wznaczonym przez siebie terminie, wezwac oferenta
do zlo2eniawyjaSnien dotyczilcych ww. oSwiadczeri lub dokumentow,

1l)ofertq nale?y sporzEdzic w jgzyku polskim z wyj4tkiem nazewnictwa
medycznego lub nazw wlasnych zgodnie z WKo w formie maszynopisulub wydruku i uzupelnii wymaganymi zal4cznikami (dopuszczalne jest
wypelnienie zaLqcznikow przy uzyciu dlugopisu lub pi6ra.)yimy. pismern).
Oferty nieczytelne zo stanq odrzucone,

12)oferent moLe wprowadzil zmiany lub wycofac zlo?onq ptzez siebie ofertgjeLeli otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty przed uplywem terminu skladania ofert,

l3)powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zawierai
dopisek,,zmiana oferty,, lub,,wycofanie ofeft y,,.

VI" OFERTA CENOWA:
1" Cena przedmiotu zam6wienia winna byc wyrulona w zlotych polskich (pLN).2. ceng nalezy podad w formularzu ofertowym (zalqc:znik I.{r z a" wrcol.

VII" KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OF'ERTY:

f:y,r: konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej ofefiy w oparciu o nastgpuj4ce
Krvtella:

Cena: 100Y"

Spo s 6 b o bl iczania warto s ci punkto wej p o szcze golnych kry,teri6w :

Cena brutto za wJrkonanie przedmiotu konkursu

(C min/C n) x 100 = P
Gdzie:
C min - najni2sza cena spo$r6d oferowanych ofert,
C n - cena badanej oferty,
P- ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta w kryterium cena,

1. Punkty wynikai4ce z algorytmu matematyc znego uzyskane przez
zam6wienie zostan4 zaokr4glone do dw6ch miejsc po priecinku.
2. 

-udz,ielai}cy,zam6wienia 
zaproponuje zawaicie umc,wy z oferentem,

naJwyzsz4 punt{tacJg.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKI,ADANIA OFERT:
1' Oferly spotzqdzone w jgzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci nale?y skladac w zamknigtej kopercie wraz z adnotaci4:
,,Konkurs na udzielanie Swiadczeri zdrowotnych * zakresie badari
histopatologicznych i cytologicznych dla SPZOZw tr-ukowi e,' oraz opatrzone pieczgciq
oferenta.

2' Oferty w zaklejonych kopertach opatrzone ww. opisem nale|y sklada6 w Dziale Analiz
i Rozliczefi (budynek administracji, II pigtro, pok. nr 23), w terminie do dnia 27 kwietnia
2422 r" do godz. 11.00. Oferty zlohone po uplywie podanego terminu nie beda
rozpatrywane.

Przyjmuj4cego

kt6ry uzyska

3. Termin skladania ofert uplywa w dniu 27 kwietni a 2022
to zar6wno ofert zlohonych w Dziale Anahz i ltozliczeri,
plzesylki pocztowej.

IX. OTWARCIE O}-ERT:

roku o godz. 11.00. Dotyczy
jak i ofert nadanych w formie



1, Otwarcie ofert nast4pi w Dz\ale Analiz i Rozliczen

administracji) w dniu 27 kwietnia 2022 r' o godzinie

w tr-ukowie.
2. Otwarcie ofert odbgdzie sig w obecnoSci wszystkich przybylych

bgd4 mogli uczestniczyd ur czqsci jawnej konkursu'

3" Tlrmin iwr4zaniaofert4 wynosi 60 dni od daty skladania ofert.

X.MIEJSCEITER.MINROZSTR.ZYGNI4CIAKONKURSU:
1. Ogloszenie a rczstrzygnigciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogloszeri

i stronie internetowei SPZOZ w tr ukowie"

2. Konkurs zostanie rozstrzygnigty najpoLniej w terminie do 7 dni od daty, w kt6rej

uplywa termin skladania ofert.

XI. TRYB I ZAKRES PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ:
1, Konkurs prr"pro*udza Komisja powolana przez Dyrektora \PZOZ w tr-ukowie,

zwanadalej Komisj4,
2. Komisja, maiqc na- celu razsttzygnigcie konkursu ofert, dokonuje nastqpuj4cych

czynnoSci:
1) stwierdza prawidlowoSi ogloszenia konkursu oraz liczbq otrzymanych ofert,

2) otwiera koPertY z afertam1
3)ustala,ktorezofertspelniaj4warunkiokreSlonewWKO'
4) odrzuca oferty nieodpowiadajqce WKO lub te, kt6re:

a) zosta|y zlolone po wyznaczonym terminie,

b) zawieraj4 nieprawdziwe informacje,
.i jeaeIi ot.t"ni nie okreslil proponowanego wynagrodzenia tytulem

udzielania Swiadczen zdrowotnych,

d) jezeli oferent nie okreslil przedmiotu oferty,

e) jezeli jest niewazna na podstawie odrqbnych przepis6w,

0 jeLelioferent z\o|yl ofertq alternatywn4,
g jezeli oferent lub oferta nie spelniaj4 wymaganych warunk6w

okreSlonych w PrzePisach Prawa,
w przypadku gdy braki, o kt6rych mowa w pkt 4" dotyczq tylko czgsci oferty,

oferlg mohnaodrz:ucii w czgsci dotknigtej brakiem,

oglaiza oferentom, ktore z ofert spelniaj4 warunki okreslone w WKO, a kt6re

zostaly odrzucone,
7) przyjmiedo protokolu wyjaSnienia i oSwiadczeniazgloszoneprzez oferent6w,

8) wybiera najkorzystnieisz4ofertE albo nie przyjmuje aadnei z ofert.

3" Kornisja konkursowa dziala na posiedzeniach zamknigtyctr bez udzialu

oferent6w, z wyj4tkiem czynnosci okreslonych w ust" 2 pkt 1' 2 i 5"

4. Zprzebregn konkuttu Kgmisja spotzqdzaprotok6l, kt6ry powinien zawierac:

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

2) imiona i nazwiska czlonk6w Komisji,
3) liczbg zgloszonYch ofert,
4) wskazanie ofert odpowiadaj4cych WKO,
5) wskazanie ofert nieodpowiadaj4cych WKO,
6) wyjaSnienia i oSwiadczenia oferent6w,

7) wskazanie najkorzystniejszej d\aSPZOZ w tr-ukowie oferty albo stwierdzenie,

2e Zadna z ofert nie zostala przyjgta (wraz z uzasadnieniem),

8) ewentualne odrEbne stanowisko czlonka Komisji,
9) wzmiankg o odcz:ytaniu protokolu,

(pokoj nr 23, budYnku

11.30 w siedzibie SPZOZ

oferent6w, ktorzY

5)

6)



10) podpisy czlonk6w Komisji.
5' Z chwil4 ogloszenia rozstrzygniEcia postgpowania konkursowego nastgpuje jego
zakonczenie i Komisja ulega rozwi4zaniu.

XII. UNIEWAZNIENIE POST4POWANIA KONKURSOWEGO:
l. Udzielaj4cy zam6wienia w sprawieo udzielanie Swiadczer[ z s badari
i cytologicznych, gdy:

1 ) nie wplynqla Ladnaoferta:
2) wplyngla jedna oferta niepodlegai 4ca odrztceniu, z zastrzezeniem
3) odrzucono wszystkie oferty;

4. Udzi zam0wtenl termmu
dn

zawarcia umowy
histopafologicznych

ust. 2;

4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotg, kt6r4 Udzielaj4cy zam6wienia
przeznaczyl na finansowanie Swiadczeri opieki zdrowotnej w danym postgpowaniu;
5) nast4pila istotna zmiana okolicznoSci powoduj qca, ze pro-udr..rib postgpowania
lub zawarcie umowy nie leLy w interesie ubezpiec:zonych, czego nie mozna bylo
wczeSniej przewidzie(, 

"

2' Jeaeli w toku konkursu ofert wplyngla tylko jedna oferta niepodlegaj4ca odrzuceniu,
Komisja mohe przyiE: tg oferlg, gdy z okolicznosci wynika, ze ia ogiorrony ponownie
na tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wigcej oferl.
3' JeLeli nie nast4pilo uniewaZnienie postEpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
Swiadczeri zdrowotnych, Komisja ogLasza o rozstrzygnigciu postgpowania w terminie 7 dni
od dnia otwarcia ofert poprzez wywieszenie oglos zenia' o wyniku postgpowania na tablicy
ogloszeri w siedzibie SPZOZ otaz na stronie internetowej www.spzoz.lulow.pl. Ogloszenil
zawierul bgdzie nazwl (firmg) albo imig i naz wisko oruz :;iedzibg albo miejsce zamieszkanii adres oferenta, kt6ry zostal wybrany. Wytroniony oferenl o wyniku konkursu i o terminie
zawarcia umowy, zostanie zawiadomiony na pismie lub telefonicznie.

XIII. INFORMACJE O }'4.OLLTWOSfl SKT,ADANIA ODWOI,AN I PROTESTOW:
czerbku w wyniku naruszenia przez
stEpowania w sprawie zawarcia umowy
Srodki odwolawcze i protest. Srodki

nie wyboru oferenta oraz na uniewaznienie
postgpowania w sprawte zawarcia umowy o udzielanie (wiaclczen zdrowotnych.
2. W toku postgpowania w sprawre zawarcia umowy o udzielanie Swiadclef zdrowotnych,
do czasu zakonczenia postgpowania, Oferent moze zloTyc clo Komisji umotywowany protest
w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskaraonej czynnoScl. Do czasu rozpalrzenia
protestu postgpowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych ulega

on oczywiScie bezzasadny. Komisja
jego otrzymania i udziela pisemnej

otestu wymaga uzasadnienia. protest
iu. InformacjE o wniesieniu protestu i jego

tozsrrzygnigciu niezwlocznie zamieszcza sig na tablicy ogloszef oraz na stronie internetowJj.
w przypadku uwzglgdnienia protestu Komisja powtarua zaskarLonq czynno{6.
3. Oferent bior4cy udzial w postgpowaniu mole wnieSi do Dyrektora Udzielaj4cego
zam6wienia, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozstrzygnigciu plstgpowania, odwolanie
dotycz4ce tozstrzygnigcia postgpowania" Odwolanie wniesione po teiminie nie podlega
tozpatrzeniu" Odwolanie rczpatrywane jest w terminie 7 dni o-d dniu jego otrzymania.



Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie umowy

do czasu iego rozpattzenia.

o udzielanie Swiadczen zdrowotn;rsh

XIV. ZAWARCIE UMOWY:
1. Udzielaj4cy zam6wienia zaproponuje

zaproponow il. naikorzystniej sz4 ofertg.

2. lJdzielajqcy zam6wienia zawrze umowy
do zLolenia odwotrania konkursu ofert,

umowy ubezpieczenia OC"

3. Projekt umowy na udzielanie Swiadczeri

i cytologicznych stanowt Za\qcznik Nr 4

XV. WARUNKI UDZIELANIA SWIADCZEN:
OdpowiedzialnoSi za szkodg wyrur,qdzonq przy udzielaniu Swiadczeri w zakresie udzielonego

zamowienia ponosz4 solidarnie'tJdzielajqcy zamowienia i oferent /Przyjmui qcy zamowienie/,

ktory podlega obowiqzkowi ube'zpteczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej z tego tytulu.

W pizypadku braku dokumentu lJdzielajqcy zam6wienia odstgpuje od zawarcia umowy"

XVI" POSTANOWIENIA KONCOWE:
1. Zastrzega sig prawo odwolania konkursu ofert orcz przesunigcia terminu skladania

ofefi oraz terminu r ozstrzy gnigcia konkursu ofert bez podani a przy czyn.

2. Zapytania do WKO mohna skladai nie p62niej niZ 2 dnt przed terminem

.vqtznaczonym na skladanie ofert.

XVU. KONTAKT:
Przedstawiciele uprawnieni do bezpo6redniego

merytorycznych:

kontaktowania sig z oferentami w sprawach

. lek, Robert Dziechciarz - Ordynator Oddzialu

tel:25 798 20 01 w. 278,

Polo1niczo - Ginekologicznego,

otaz formalnych:
o Katarzynatr'qczek - Radca Prawny teL 25 198 20 0l w' 336'

hiilu lirL)cillfll,(,ii ,

,A-[il,/i ljr,{at\l/O_1NIl I

tc

i1'u;-ieb(

zawarcre umowy Z--afelg$gm, kt6rY

w terminie do 7 dni od dnia uplywu terminu

pod warunkiem dostarczenia przez oferenta

zdrowotnych w zakresie histopatologicznych
do WKO.




