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„Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz 
cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 do ZK/06/2017/EFS 

 
 REGULAMIN KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

na badania laboratoryjne 
 
 Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 
w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

Postępowanie prowadzone jest przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.                      

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów w imieniu Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. 

z o.o. ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów oraz Partnera Diabetica Sp. z o.o. ul. Bohaterów 

Warszawy 27, 48-300 Nysa, zwaną dalej Zamawiającym 

 
I. Szczegółowe warunki konkursu ofert  
1. Przyjmujący zlecenie, zwany dalej Wykonawcą, wykonywać będzie usługę medyczną z zakresu 

wykonania badań laboratoryjnych dotyczących oznaczenia stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej 
oraz badań OGTT.  

2. OGTT należy wykonywać bez wcześniejszego ograniczenia  spożycia węglowodanów, w 
godzinach porannych u osoby będącej na czczo, wypoczętej, po przespanej nocy; dwugodzinny 
okres między wypiciem roztworu zawierającego 75 g glukozy (dzieci których waga ciała nie 
przekracza 42,85 kg, roztwór zawierający 1,75g glukozy na kg masy ciała) a pobraniem próbki krwi 
osoba badana powinna spędzić w miejscu wykonywania testu, w spoczynku; wszystkie oznaczenia 
stężenia glukozy powinny być wykonywane w osoczu krwi żylnej, w laboratorium. 

3. Wymaga się, aby Wykonawca dysponował co najmniej jednym punktem pobrań materiału do 
badań w każdej miejscowości opisanej w poszczególnych częściach zamówienia. Zamówienie 
zostaje podzielone na 5 części, Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne lub na wszystkie 
części zamówienia: 
Część I obejmująca miejscowość: Niemodlin, Komprachcice, Ozimek, Opole: szacunkowa ilość 
badań: Badanie oznaczenia glukozy w osoczu krwi żylnej  4270, badanie OGTT 480 
Część II obejmująca miejscowość: Głuchołazy, Otmuchów Korfantów, szacunkowa ilość badań: 
Badanie oznaczenia glukozy w osoczu krwi żylnej  4270, badanie OGTT 480 
Część III obejmująca miejscowość: Prudnik, Głogówek, szacunkowa ilość badań: Badanie 
oznaczenia glukozy w osoczu krwi żylnej  3350, badanie OGTT 350 
Część IV obejmująca miejscowość: Opole, szacunkowa ilość badań: Badanie oznaczenia glukozy 
w osoczu krwi żylnej  7200, badanie OGTT 800 
Część V obejmująca miejscowość: Nysa, Paczków, szacunkowa ilość badań: Badanie oznaczenia 
glukozy w osoczu krwi żylnej  4680, badanie OGTT 520. 

4. Wykonawca zapewni wykonanie badań laboratoryjnych przy użyciu materiałów medycznych i 
odczynników dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 
2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679 z późn. zm.).  

5. Laboratorium w którym Wykonawca wykonywał będzie świadczenia, czynne będzie przez minimum 
3 dni w tygodniu, przez min. 4 godziny, w tym w godz. od 7.00 do 11.00 i będzie spełniało 
wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie 
wymagań jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne (Dz. U. z 2004r., nr 43, 
poz. 408 z późn. zm.) 

6. Ilość badań określona w załączniku nr 2 jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub 
zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
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7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia podanych w załączniku nr 2 ilości badań. Ilość 
ta będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.  

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie ceny jednostkowej brutto 
określonej w załączniku nr 2 i ilości faktycznie wykonanych badań 

9. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt zapewnić materiały 
jednorazowego użytku do pobierania i oznaczania materiału do badań oraz druki skierowań na 
badanie.  

10. Wykonawca zapewni dostarczenie wyników badań do komórki organizacyjnej Zamawiającego, 
wskazanej przez Zamawiającego, do godz. 15.00. następnego dnia roboczego po dniu wykonania 
badania,  

11. Wykonawca zapewni: 
a) wykonywanie usługi zgodnie z zasadami i warunkami wykonywania czynności diagnostyki 
laboratoryjnej w oparciu o: 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno 
odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2004, Nr 43, poz. 408 z zm.), 
- Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów 
jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1665 z zm.), 
b) wykonywanie badań zgodnie z pisemnym zleceniem podpisanym przez lekarza, 
c) wykonywanie badań na aparatach posiadających atesty, gwarantujące prawidłową diagnostykę, 
d) podpisywanie wyników badań przez osobę z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami, 
e) jednorazowy sprzęt do pobierania materiału biologicznego oraz system próżniowy do poboru krwi, 

druki skierowań na badania 
f) wykwalifikowany i doświadczony personel laboratoryjny przez cały okres trwania umowy na 

świadczenia zdrowotne z zakresu badań laboratoryjnych. 
12. Wykonawca może zlecać wykonywanie badań innym Podwykonawcom, przy zachowaniu 

standardów dobrej praktyki laboratoryjnej i innych wymogów przewidzianych w niniejszym 
regulaminie konkursu. 

13. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię umowy zawartą z Podwykonawcą.  
 
 II.  Okres trwania umowy 
1. Umowa zawarta będzie na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia  31 grudnia 2017 r.   
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 i 3a do regulaminu.  
 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu 

a) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: wpis na krajową listę laboratoriów 

prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych 
 
 
IV. Przygotowanie oferty 
1. Oferta winna być złożona według wzoru określonego w załączniku nr 2. 
2. Do oferty winny być dołączone:  
a) zaświadczenie o wpisie na krajową listę laboratoriów prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów 

Laboratoryjnych 
b) wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą potwierdzający dopuszczenie do 

udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym przedmiotem konkursu,  
c) polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawierająca 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 obowiązujących przepisów, 

d) pełnomocnictwo podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, jeżeli ofertę 
wraz z załącznikami podpisuje i poręcza za zgodność z oryginałem osoba, która nie jest 
uwidoczniona w KRS lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o określone dokumenty lub 
złożenia dokumentów dodatkowych potwierdzających spełnienie wymogów do udziału w 
postępowaniu konkursowym.  
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3.  Dopuszcza się możliwość załączenia do oferty czytelnych kopii dokumentów. Nie dotyczy to jednak 
oświadczeń oferenta. 
 
IV. Miejsce i termin składania ofert. 
1. Oferty (zgodnie ze wzorem określonym przez zamawiającego) wyłącznie w formie pisemnej należy 

składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs –  laboratorium”. Ponadto koperta powinna 
zawierać nazwę i adres oferenta.  

2. Termin składania ofert: do dnia 2 czerwca 2017 r. do godz. 10.00 w Zamawiającego (Korfantów 
ul. Wyzwolenia 11: sekretariat - Budynek Zamek). 

3. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania. 
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi oferent. 
5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 
 
V. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
1. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 2 czerwca 2017 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego. 
2.  Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia Komisji. Rozstrzygnięcie konkursu 

ogłoszone będzie do dnia 7 czerwca 2017 r. do godz. 15.00, chyba, że zaistnieje konieczność 
przeprowadzenia dalszych rokowań z oferentami, których oferty zostały uznane za 
najkorzystniejsze. 

          
VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie 
poniesie przy realizacji zamówienia. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert 
następującymi kryteriami: 

a) Cena – waga max. 80/100 pkt 
b) Przesyłanie badań w wersji elektronicznej  waga max. 10/100 pkt 
c) Dostępność waga max. 10/100 pkt 

 
Kryterium cena– będzie obliczane wg wzoru: 

Najniższa oferowana  cena brutto 
 x 80  pkt. 

Cena badanej oferty brutto  

 
        Kryterium przesyłanie badań w wersji elektronicznej - będzie obliczane następująco:  
Oferta w której Zamawiający oświadczy, że posiada odpowiednie oprogramowanie (portal www) do 
prawidłowego ewidencjonowania i archiwizowania świadczeń zdrowotnych z możliwością rejestracji i 
odbioru wyników badań w wersji elektronicznej (on-line) i zobowiąże się do udostępnienia go 
Zamawiającemu, wdrożenia i przesyłania wyników badań przez cały okres obowiązywania umowy 
otrzyma 10 pkt. w kryterium. 
Oferta która nie będzie zawierała powyższego oświadczenia otrzyma 0 pkt. 
 
     Kryterium dostępność - będzie obliczane następująco: 
Zamawiający określa minimalną dostępność punktów poboru materiału do badań wynoszącą 3 dni w 
tygodniu, minimum przez 4 godz. dziennie w każdym z tych dni, w tym w godz. od 7.00 do 11.00.  
Oferta w której Wykonawca wskaże minimalną dostępność określoną przez Zamawiającego  otrzyma 
0 pkt. 
Oferta, w której Wykonawca wskaże dostępność punktów poboru materiałów do badań przez min. 5 
dni w tygodniu przez min. 4 godz. dziennie w tym w godz. od 7.00 do 11.00 otrzyma 10 punktów. 
Jeżeli Wykonawca wskaże mniejszą niż określona przez Zamawiającego minimalną ilość dni, w 
których dostępne będą punkty przyjmowania materiału do badań oferta zostanie odrzucona. 
 
Każda z części zamówienia – zadania odpowiednio nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5  będzie oceniana 
osobno. 
 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta na dane zadanie, która otrzyma najwyższą ilość 
punktów w  wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim 
warunkom przedstawionym w regulaminie. 
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3. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe 
przewidziane w budżecie Projektu. 

5) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty  
w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.  

6) W przypadku, gdy złożona zostanie więcej niż 1 oferta, Zamawiający może odrzucić oferty 
niekompletne, jeżeli chociaż jedna ze złożonych ofert jest kompletna. Jeśli wszystkie złożone oferty 
będą niekompletne, Zamawiający wezwie do uzupełnienia niekompletnej ofert w pierwszej 
kolejności 2 wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, a gdyby obaj ci nie uzupełnili ofert 
w terminie, Zamawiający wezwie pozostałych wykonawców. 

 
VII. Rozstrzygnięcie konkursu, warunki zawarcia umowy 
1. O rozstrzygnięciu konkursu ofert Zamawiający powiadomi w ogłoszeniu opublikowanym na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., oraz na stronie 
internetowej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i 
adres świadczeniodawcy, który został wybrany. 
2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający ustali z Wykonawcą sposób pobierania i opisywania 
materiału oraz zapisy wymagane na skierowaniu. Po uzgodnieniach Wykonawca dostarczy w dniu 
podpisania umowy wszelkie ustalenia na powyższe kwestie w formie pisemnej, jako załączniki do 
umowy. 
3. Umowa w zakresie części I, II i III zawarta zostanie między Wykonawcą a Zamawiającym Opolskim 
Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. i Umowa w zakresie części IV i V zawarta zostanie 
między Wykonawcą a Zamawiającym  Diabetica Sp. z o.o.  
 
VIII. Informacje o wykluczeniu Wykonawcy lub odrzuceniu oferty: 
Wykonawca zostanie wykluczony, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do 
zaproszenia. 

Oferty wykonawców niezgodne z treścią Regulaminu zostaną przez Zamawiającego odrzucone,  
chyba że zostaną w terminie uzupełnione zgodnie z treścią pkt VI ppk 5. 

 
IX. Dodatkowe zastrzeżenia Zamawiającego: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania 

konkursu w części lub w całości lub po upływie terminu składania ofert do unieważnienia 
konkursu w całości lub w części.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dalszych rokowań z oferentami, których 
oferty zostały uznane za najkorzystniejsze.  

3. W przypadku, gdy rokowania nie przyniosą zadawalających strony rezultatów Zamawiający 
zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.  
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Prezes Zarządu 
         Wojciech Machelski 


