
 REGULAMIN KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 
 Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w trybie określonym przepisami   
art. 26 - 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) 
oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust 1,2 i 4-6 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 , z późn. zm.). 
 
I. Szczegółowe warunki konkursu ofert  
1. Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie usługę medyczną z zakresu kompleksowych badań 

laboratoryjnych. 
2. 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.). 

3. Laboratorium w którym Wykonawca wykonywał będzie świadczenia, czynne będzie przez 24 
godziny 7 dni w tygodniu i będzie spełniało wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria 
diagnostyczne (Dz. U. z 2004r., nr 43, poz. 408 z późn. zm.) 

4. Ilość badań określona w załączniku nr 2 jest ilością szacunkową  (określoną dla 24 miesięcy) i 
może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie. 

5. Udzielający Zamówienie nie jest zobowiązany do zamówienia podanych w załączniku nr 2 ilości 
badań. Ilość ta będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienie w okresie 
obowiązywania umowy.  

6. Udzielający zamówienie zapłaci Przyjmującemu zamówienie cenę obliczoną na podstawie cen 
jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 2 i ilości faktycznie wykonanych badań 

7. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia transport materiału 
biologicznego do analiz laboratoryjnych od Udzielającego zamówienie do miejsca wykonywania 
tych analiz. Materiał do badań odbierany będzie codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 
11:00. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt zapewnić materiały 
jednorazowego użytku do pobierania materiału do badań, w tym dla systemu próżniowego: 
uchwyty, igły o różnych rozmiarach, probówki próżniowe, dostosowane do wszystkich rodzajów 
analiz, a także strzykawki o różnych pojemnościach, igły i probówki  o wymaganych rozmiarach, 
pojemniki na mocz i kał (zwykłe i sterylne), a także kody kreskowe do oznaczania badań, testy do 
oznaczania poziomu troponiny.  

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 niezwłocznie. 

10. Badania „cito” mogą być zlecane o każdej porze w stanach zagrożenia życia i zdrowia pacjenta i 
ich wykonanie musi mieć pierwszeństwo przed innymi badaniami zleconymi przez Zamawiającego. 
Za wykonanie badań na „cito” Wykonawca nie dolicza dodatkowych opłat, poza kosztem transportu 
wskazanym w ofercie. 

11. Przyjmujący zamówienie zapewni odbiór materiału i dostarczenie wyników badań do komórki 
organizacyjnej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, wyznaczonej przez Udzielającego 
zamówienie, w terminie wynikającym z typu badania. 

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 11 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie leczenia krwią w 
podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej 
składnikami (Dz. U. z 2013 r., poz. 5), 

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 oprogramowania (portalu www) 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. 

k) opracowanie oraz udostępnianie na każde żądanie Udzielającego Zamówienie, procedur 
wymaganych standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

 
13. Wykonawca może zlecać wykonywanie badań innym Podwykonawcom, przy zachowaniu 

standardów dobrej praktyki laboratoryjnej i innych wymogów przewidzianych w niniejszym opisie 
przedmiotu zamówienia. 

14. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić listę badań, które będą zlecane Podwykonawcom. 
15. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię umowy zawartą z Podwykonawcą.  
 
 II.  Okres trwania umowy  
1. Umowa zawarta będzie na czas określony od dnia 1 stycznia 2016 r. (termin rozpoczęcia 

udzielania świadczeń zdrowotnych) do dnia  31 grudnia 2017 r.   
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.  
 
 
III. Przygotowanie oferty  
1. Oferta winna być złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1 i 2. 
2. Do oferty winny być dołączone:  
a) zaświadczenie o wpisie na krajową listę laboratoriów prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów 

Laboratoryjnych 
b) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
c) wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą potwierdzający dopuszczenie do 

udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym przedmiotem konkursu,  
d) parafowany projekt umowy – załącznik nr 3 
e) wykaz personelu – załącznik nr 4,  
f) opisana koncepcja wykonania usługi: organizacja transportu, stosowane procedury itp., 
g) 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, 

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 1 grudnia 2015 r. do godz. 10.00 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 1 grudnia 2015 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego. 
2.  Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia Komisji. Rozstrzygnięcie konkursu 

ogłoszone będzie do dnia 4 grudnia 2015 r. do godz. 15.00, chyba, że zaistnieje konieczność 
przeprowadzenia dalszych rokowań z oferentami, których oferty zostały uznane za 
najkorzystniejsze. 

          
VI. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu ocen y ofert 
 
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 
koszty, jakie poniesie przy realizacji zamówienia, 
2. Kryterium wyboru oferty: cena oferty – 100 pkt. 
3. W ramach kryterium cena oferty ocena oferty będzie dokonana według wzoru: 

C min. 
C = ------------- x 100 pkt. 

C bad. 
gdzie: 
C - ilość punktów przyznana badanej ofercie 
C min. - cena najniższej oferty (wynikająca z załącznika nr 2) 
C bad. - cena badanej oferty (wynikająca z załącznika nr 2) 
 
 
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 
(firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, 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 na zasadach 
określonych w art. 152,153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.). 
 
IX. Dodatkowe zastrze żenia Zamawiaj ącego: 
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. 

 
 
 
         Dyrektor 
           Wojciech Machelski 


