
 REGULAMIN KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 
 

 Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w trybie określonym przepisami   

art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2011 r. 

Nr 112, poz. 654) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 

 

I. Szczegółowe warunki konkursu ofert  

1. Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie usługę medyczną z zakresu kompleksowych 

badań laboratoryjnych oraz serologii grupy krwi.  

2. Laboratorium w którym Przyjmujący zamówienie wykonywał będzie świadczenia, czynne 

będzie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do prowadzenia pracowni serologii w 

siedzibie Udzielającego Zamówienie: Korfantów ul. Wyzwolenia 11. 

4. Przyjmujący Zamówienie dysponuje pomieszczeniami wykorzystywanymi obecnie na 

pracownię serologii o  łącznej powierzchni użytkowej 38,69 m², w tym: 

- pomieszczenie rozdziału materiału do badań wraz z pomieszczeniem administracyjnym - 

12,64 m² 

- pomieszczenie diagnostyki laboratoryjnej - 25,00 m² 

- W.C. -1,05 m² 

Ponadto Wydzierżawiający zapewnia nieodpłatnie możliwość korzystania z 

ogólnodostępnej szatni centralnej oraz pomieszczenia socjalnego”. 

5. Dzierżawa pomieszczeń od Udzielającego zamówienia jest nierozerwalnie związana ze 

świadczeniem usług zdrowotnych (badań laboratoryjnych) na rzecz Udzielającego 

zamówienia i odbywa się w tym samym okresie co okres trwania umowy o udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 

6. Przyjmujący Zamówienie zapewni wykonywanie badań serologicznych w dniach od 

poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00. Od godz. 15.00 do godz. 18.00 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapewnić dyżur pracowników pracowni 

serologii w zakresie wykonywania badań serologicznych. 

7. Wymagane jest aby Przyjmujący zamówienie w siedzibie Udzielającego zamówienie 

wykonywał badania: 

-  czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) w osoczu  

-  czas protrombinowy (PT) w osoczu 

- morfologia 

8. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia transport materiału 

biologicznego do analiz laboratoryjnych od Udzielającego zamówienie do miejsca wykonywania 

tych analiz (nie dotyczy badań opisanych w pkt 6 i 7 które muszą być wykonane w 

siedzibie Opolskiego Centrum Rehabilitacji). Materiał do badań odbierany będzie 

codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 11:00. 

9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia 2 typów badań: badania których wynik 

Udzielający Zamówienie otrzyma w dniu pobrania materiału drogą elektroniczną do godziny 

14.00, a w formie pisemnej dnia następnego oraz badania zlecane w trybie „cito” których wynik 

ma być dostarczony do Udzielającego zamówienie w  terminie wskazanym w załączniku nr 

1(max.  3 godzin od pobrania materiału). 

10. Usługi muszą być świadczone na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, kompetencjami wymaganymi dla 

laboratoriów medycznych potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, , sztuką i etyką 



zawodu diagnosty laboratoryjnego, obowiązującymi przepisami prawa oraz 

postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz nieprzerwanej pracy 

na rzecz Udzielającego zamówienia. 

11. Przyjmujący zamówienie zapewni odbiór materiału i dostarczenie wyników badań do 

komórki organizacyjnej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, z której został 

skierowany materiał biologiczny do badania w terminie wynikającym z typu badania 

chyba, że lekarz kierujący na badanie określi w skierowaniu inaczej. 

12. Przyjmujący zamówienie 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, jakie 

powinny 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 

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 61, poz. 435 z zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia 

sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których 

przebywają pacjenci ze wskazaniem do leczenia krwią i jej składnikami (tekst jedn. Dz. U. 

z 2005 r., Nr 191, poz. 1607 z zm.), 

b) wykonywanie badań zgodnie z pisemnym zleceniem podpisanym przez lekarza, 

c) maksymalnie skrócony czas oczekiwania na wyniki badań, a w razie konieczności 

wykonanie badań w trybie pilnym  

d) wykonywanie badań na aparatach posiadających atesty i spełniających standardy określone 

przez NFZ i gwarantujące prawidłową diagnostykę, 

e) podpisywanie wyników badań przez osobę z wymaganymi kwalifikacjami i 

uprawnieniami, 

f) posiadanie odpowiedniego sprzęt komputerowy i oprogramowania do prawidłowego 

ewidencjonowania i archiwizowania świadczeń zdrowotnych z możliwością rejestracji i 

odbioru wyników badań w wersji elektronicznej (on-line) w ustalonych przez strony 

punktach na terenie szpitala.  

g) odczynniki, kalibratory, surowice kontrolne oraz części zużywalne o wysokiej jakości i 

posiadające dopuszczenie do stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP,  

h) jednorazowy sprzęt do pobierania materiału biologicznego oraz system próżniowy do poboru krwi,  

j) wykwalifikowany i doświadczony personel laboratoryjny przez cały okres trwania umowy 

na świadczenia zdrowotne z zakresu badań laboratoryjnych i serologii grup krwi zgodnie z 

przedmiotem konkursu. 

 

 II.  Okres trwania umowy 
1. Umowa zawarta będzie na czas określony od dnia 1 października 2011 r. (termin 

rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych) do dnia  30 września  2014 r.   

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.  

 

 

III. Przygotowanie oferty 
1. Oferta winna być złożona według wzoru określonego w załączniku nr 2 oraz 2a. 

2. Do oferty winny być dołączone:  

a) opisana koncepcja wykonania usługi: organizacja transportu, stosowane procedury itp., 



b) dokumenty potwierdzające wpisy do właściwych rejestrów (odpowiednio rejestru 

zakładów opieki zdrowotnej, rejestru praktyk lekarskich, KRS, ewidencji działalności 

gospodarczej), 

c) parafowany projekt umowy – załącznik nr 3 

d) wykaz personelu – załącznik nr 4, z zaznaczeniem osób zatrudnionych w pracowni 

serologii w siedzibie Udzielającego Zamówienie, 

e) oświadczenie, że świadczenia będą udzielane w pomieszczeniach, które odpowiadają 
określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, są wyposażone w aparaturę i sprzęt 

medyczny który  posiada stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające 

dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty – załącznik 

nr 5. 

f) polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym 

okresie wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu 

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 ze specyfiki zamówienia i 

obowiązujących przepisów, 

g) oświadczenie o odnawianiu ubezpieczenia – załącznik nr 6 

h) zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajowa Izbę 
Diagnostów Laboratoryjnych 

i) 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.  

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 6 września 2011 r. do godz. 9.00 w siedzibie 

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 6 września 2011 r. o godz. 9.10 w siedzibie 

Zamawiającego. 

2.  Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia Komisji. Rozstrzygnięcie 

konkursu ogłoszone będzie do dnia 9 września 2011 r. do godz. 15.00 (w siedzibie 

Zamawiającego), 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. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała 

wszystkie koszty, jakie poniesie przy realizacji zamówienia, 

2. Maksymalna, łączna liczba punktów możliwych do przyznania ofercie wynosi 100 pkt., w 

tym : 

a) cena oferty - max. 70 pkt. 

b) dostępność badań - max. 25 pkt. 

c) koncepcja (logistyka wykonania usługi oraz stosowane procedury - max. 5 pkt. 

 

3. W ramach kryterium cena oferty ocena oferty będzie dokonana według wzoru: 
C min. 

C = ------------- x 70 pkt. 

C bad. 

gdzie: 

C - ilość punktów przyznana badanej ofercie 

C min. - cena najniższej oferty 

C bad. - cena badanej oferty 

 

4. W ramach kryterium dostępność badań ocena oferty będzie dokonana według wzoru: 
D min  

D = ------------------------- x 25 pkt. 

D bad. 

gdzie: 

D - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium dostępność badań. 

D min – najkrótsza suma czasów  oczekiwania na wykonanie badań  na podstawie wpisów w  

kolumnie 2  załącznika nr 1.  

D bad. - suma czasów oczekiwania na wykonanie badań  na podstawie wpisów w  kolumnie 2  

załącznika nr 1 badanej oferty. 

 

5. W ramach kryterium jakość badań ocena oferty obejmować będzie logistykę wykonywania 

badania (organizacja transportu, stosowane procedury).W ramach tego kryterium oferta 

najkorzystniejsza może otrzymać 5 pkt.  

Ocena nastąpi po analizie koncepcji świadczenia usług . 

 
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

 

1. O rozstrzygnięciu konkursu ofert Udzielający Zamówienie  powiadomi w ogłoszeniu o na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Opolskiego Centrum Rehabilitacji, oraz na stronie internetowej podając nazwę 

firmy albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Przyjmującego 

zamówienie który został wybrany. 

2. Przed podpisaniem umowy Udzielający Zamówienia  ustali z Przyjmującym zamówienie sposób 

pobierania i opisywania materiału oraz zapisy wymagane na skierowaniu. Po uzgodnieniach 

Przyjmujący zamówienie dostarczy w dniu podpisania umowy wszelkie ustalenia na powyższe 

kwestie w formie pisemnej, jako załączniki do umowy. 

 

VIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE  

1. Przyjmującym zamówienie których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Opolskie Centrum Rehabilitacji zasad przeprowadzania postępowania w 

sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, przysługują 

środki odwoławcze i skarga. 

2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 

 1) wybór trybu postępowania; 



 2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy; 

 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia 

zdrowotne, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji 

umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie 

zamówienia na świadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, 

że jest on oczywiście bezzasadny. 

5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela 

pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 

6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na 

tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Opolskiego Centrum Rehabilitacji. 

8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 

9. Przyjmujący zamówienie biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora 

naczelnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o 

rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 

Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie 

odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu 

jego rozpatrzenia. 

 

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.  

4. W przypadku, gdy oferenci złożą oferty zawierające identyczną cenę Zamawiający 

przeprowadzi z tymi oferentami dalsze rokowania lub zaprosi ich do składania ofert 

dodatkowych. Możliwe jest zawarcie umów równolegle z kilkoma oferentami.  

5. W przypadku zmiany zasad kontraktowania i rozliczania przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia świadczeń lub usług będących przedmiotem niniejszego postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania rokowań z Wykonawcami, z 

którymi zawarto stosowne umowy i, w oparciu o te rokowania, adekwatnego ich 

zmodyfikowania bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania 

konkursowego. 


