Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 225
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
z dnia 4 października 2019 roku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych dla
pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Zatwierdził:

Legnica, dnia 4 października 2019 roku

Ilekroć mowa o:
1) „udzielającym zamówienia” - naleŜy rozumieć Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy z
siedzibą w Legnicy, ul. J.Iwaszkiewicza 5,
2) „przyjmującym zamówienie” - naleŜy rozumieć podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym
mowa art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.,przystępujący do
organizowanego konkursu ofert.
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I. Przedmiot konkursu : (CPV 85145000-7 – usługi świadczone przez laboratoria medyczne;
CPV 85148000-8 – usługi analizy medycznej)
Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań
diagnostycznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
Wykaz badań i szacowaną ilość badań w okresie zamówienia określa załącznik nr 1 do swko.
1. Oferent przystępujący do konkursu ofert gwarantuje spełnienie wymagań nałoŜonych na
świadczeniodawców oraz podwykonawców w zakresie świadczeń objętych przedmiotem konkursu
określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jak równieŜ aktami wydawanymi przez
Prezesa NFZ.
2. Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot konkursu, udzielane pacjentom Udzielającego
zamówienia, wykonywane będą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie skierowania z
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
3. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie na zasadach
określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 225 Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 4 października 2019 roku, przy
wykorzystaniu pomieszczeń, aparatury i sprzętu medycznego Przyjmującego zamówienia.
4. Organizator konkursu nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
5. Udzielający zamówienia w rejonie swojego działania obejmuje opieką ok. 300.000 osób.
II. Wymagania stawiane oferentom
Do konkursu ofert moŜe przystąpić oferent, który:
1. wykonuje działalność leczniczą, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej z
dnia 15 kwietnia 2011r.
2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania badań objętych przedmiotem konkursu zgodnie z
obowiązującymi wymogami,
3. zapewni świadczenie usługi na wysokim poziomie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i analitycznej, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz
postanowieniami umowy, przy zachowaniu naleŜytej staranności,
4. prowadzi wewnętrzną kontrolę poprawności oznaczeń oraz bierze udział w zewnętrznej ocenie
jakości wykonywania badań,
5. prowadzi monitorowanie błędów przedlaboratoryjnych.
6. posiada procedury pobierania, przechowywania i przyjmowania materiału do badania,
7. zapewni dostęp do udzielanych świadczeń od poniedziałku do piątku,
8. zapewni materiały i sprzęt uŜywane do wykonywania zamówienia dopuszczone do obrotu i
spełniające wymagania określone w przepisach szczególnych,
9. zapewnia świadczenie usług przez wykwalifikowane osoby,
10. posiada zawartą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
III. Dokumenty, które naleŜy złoŜyć w celu potwierdzenia spełniania wymogów postawionych
oferentom
Oferta obejmuje:
1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 225 Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 4 października 2019 roku.
2. aktualny wypis z CEIDG lub wypis z KRS,
3. aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art.
100 ustawy o działalności leczniczej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru,
4. polisę OC z tytułu prowadzonej działalności zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
5. wpis do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzonych przez Krajowa Radę
Diagnostów Laboratoryjnych,
6. dokumenty (certyfikaty) potwierdzające wewnętrzną kontrolę poprawności oznaczeń oraz
zewnętrzną ocenę jakości wykonywania badań za rok 2018
7. procedury pobierania, przechowywania i przyjmowania materiału do badania
8. oświadczenie poświadczające monitorowanie błędów przedlaboratoryjnych – załącznik nr 1 do
oferty
9. oświadczenie o naleŜytym wykonywaniu świadczeń – załącznik nr 2 do oferty
10. oświadczenie o zapewnieniu dostępu do udzielanych świadczeń – załącznik nr 3 do oferty
11. wykaz posiadanego sprzętu dopuszczonego do obrotu, spełniającego wymagania określone w
przepisach szczególnych – załącznik nr 4 oferty,
12. wykaz minimalnej liczby osób udzielających świadczeń w przedmiotowym konkursie wraz z
określeniem ich kwalifikacji zawodowych – załącznik nr 5 oferty,
13. oświadczenie oferenta o złoŜeniu kserokopii dokumentów zgodnych z oryginałami – załącznik nr 6
do oferty
14. Klauzula informacyjna – załącznik nr 7 do oferty
15. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie udostępnienia
informacji o przetwarzaniu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy danych osobowych
zgodnie z art. 14 RODO – załącznik nr 8 do oferty.
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UWAGA:
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 i pkt 3 mogą być przedstawione w formie wydruków z systemów ze
stron internetowych natomiast dokumenty określone w pkt 4- pkt 7 mogą być przedstawione w formie
kserokopii. Udzielający zamówienia moŜe zaŜądać przedłoŜenia oryginałów dokumentów, o których mowa
w pkt 4 - pkt 7 w przypadku gdy złoŜona kopia jest nieczytelna bądź budzi wątpliwość. Udzielający
zamówienia zastrzega sobie prawo do weryfikacji złoŜonych przez oferenta oświadczeń, co do ich
zgodności ze stanem faktycznym. Wszystkie oświadczenia oraz wykazy naleŜy złoŜyć w oryginale.
IV. Termin realizacji umów obejmujących przedmiot konkursu
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 22 listopada 2019 roku do 22 listopada
2022 roku.
2. Umowa moŜe zostać rozwiązana za porozumieniem stron lub w drodze oświadczenia jednej ze
stron z zachowaniem terminu wypowiedzenia lub bez zachowania terminu wypowiedzenia na
warunkach określonych w projekcie umowy.
V. Kryteria oceny ofert
1. Udzielający zamówienia dokona porównania ofert według następujących kryteriów:
1) Cena tj. wartość badań w okresie zamówienia (WB) – 70 pkt
oferta z najniŜszą szacunkową
łączną wartością badań w okresie zamówienia

WB =

x 70 pkt
oferta badana

2) Dostępność (OD) – 20 pkt – odległość drogi dojazdowej od siedziby Udzielającego zamówienie do
wskazanego przez oferenta miejsca wykonania badania ( dojazd po drogach o nawierzchni
twardej).
Szpital zastrzega sobie moŜliwość sprawdzenia wskazanej przez oferenta odległości drogi dojazdu
za pomocą powszechnie dostępnych źródeł informacji, np. strona internetowa www.zumi.pl.
W przypadku gdy miejsce wykonywania świadczeń będących przedmiotem konkursu znajduje się
w odległości 80 km od Legnicy lub oferent zaproponuje transport we własnym zakresie i na własny
koszt- przyjmuje się, iŜ odległość oferowana przez oferenta wynosi 1 km. Oferując transport
oferent zobowiązuje się do zapewnienia transportu we własnym zakresie i na własny koszt bez
względu na ilość próbek. Transport wykonywany będzie z zachowaniem naleŜytej staranności oraz
odpowiednich warunków wymaganych dla przewozu materiału biologicznego.
oferta z najkrótszą odległością

OD =

x 20 pkt
oferta badana

3) Jakość tj. termin wykonania badania:
a. do 7 dni – 10 pkt
b. od 7 – do 14 dni – 7 pkt

Udzielający zamówienie wybierze ofertę, która otrzyma najwyŜszą ilość punktów ( suma przyznanych
punktów od 1) do 3), wyliczoną wg określonych powyŜej kryteriów przy zastosowaniu wzorów.
2. Oferta podlega odrzuceniu jeŜeli:
1) została złoŜona przez oferenta po terminie,
2) zawiera nieprawdziwe informacje,
3) oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń,
4) oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów,
6) oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz
szczegółowych warunków umów określonych przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy
7) została złoŜona przez oferenta, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie
niniejszego postępowania została rozwiązana przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w
Legnicy umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lub rodzaju odpowiadającym
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przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leŜących po
stronie oferenta.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferent moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie przez oferenta większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie kaŜdej z nich.
2. Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
3. Ofertę naleŜy złoŜyć zgodnie z formularzem ofertowym ustalonym przez Udzielającego
zamówienie. Niedopuszczalna jest modyfikacja wzoru formularza.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim. Oświadczenia i dokumenty złoŜone w języku
obcym powinny być przetłumaczone przez oferenta na język polski. W razie wątpliwości
Udzielający zamówienia moŜe zaŜądać przetłumaczenia dokumentów przez tłumacza
przysięgłego. Treść oświadczeń powinna być napisana czytelnym pismem ręcznym, na maszynie
lub komputerze oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, a gdy
uprawnienie to nie wynika z dokumentów rejestrowych do oferty naleŜy załączyć odpowiednie
pełnomocnictwo udzielone przez uprawnionego do reprezentacji.
5. Ofertę wraz z załącznikami naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę naleŜy opatrzyć
danymi składającego ofertę, zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć napisem:
“ K/Nr 35/2019
Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych
dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
. Nie otwierać przed dniem 28 października 2019 roku godz. 10:30”
VII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących konkursu
1. Osobą uprawnioną do wyjaśnień w zakresie objętym konkursem jest Katarzyna Tumilewicz tel. 076 72
11 122,
2. Zapytania do konkursu ofert naleŜy nadsyłać faksem 76 72 11 110 do dnia 21 października 2019 roku
00
do godz. 10 . `
VIII. Miejsce składania ofert
Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu naleŜy
złoŜyć do dnia 28 października 2019 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5.
IX. Termin związania ofertą
Oferent jest związany złoŜoną ofertą 40 dni od dnia otwarcia ofert.
X. Miejsce i tryb otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2019 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
2. Rozpatrywanie ofert przeprowadza komisja konkursowa w sposób określony w Regulaminie pracy
komisji konkursowej stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 225 Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 4 października 2019 roku.
3. W przypadku braków formalnych podlegających uzupełnieniu, Komisja konkursowa wezwie oferentów
drogą faksową bądź elektroniczną (na wskazany w ofercie numer faxu lub adres e-mail) do
uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 30 października 2019 roku do godz. 12:00. Brak
uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
4. Oferent moŜe złoŜyć brakujące dokumenty w Kancelarii Ogólnej Szpitala w zamkniętej i opatrzonej
napisem kopercie:
“Uzupełnienie braków formalnych do dnia 30 października 2019 roku do godz. 12:00 w konkursie
ofert K/Nr 35/2019 z dnia 28 października 2019 r.”
lub faxem (nr fax: 76 72 11 110) lub e-mail: katarzyna.tumilewicz@szpital.legnica.pl.
5. Informacja o ofertach waŜnych i ofertach odrzuconych w konkursie ofert zostanie zamieszczona w dniu
30 października 2019 roku na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl w zakładce przetargi- konkursy
oraz tablicy ogłoszeń Szpitala.
XI. Wyniki konkursu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu dnia 14 listopada 2019 roku.
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XII. Środki odwoławcze
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez organizatora konkursu
zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki
zdrowotnej przysługują środki odwoławcze:
1. Protest:
1) W toku postępowania konkursowego do czasu jego zakończenia, oferent moŜe złoŜyć do
komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarŜonej
czynności.
2) Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
3) Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba Ŝe z treści protestu wynika, iŜ jest on
oczywiście bezzasadny.
4) Protest złoŜony po termnie nie podlega rozpatrzeniu.
5) Informacja o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu zostanie zamieszczona na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej organizatora konkursu.
2. Odwołanie:
1) Oferent biorący udział w postepowaniu konkursowym moŜe wnieść do Dyrektora Szpitala, w
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące
rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
2) Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia wpływu do Udzielającego zamówienie.
3) W przypadku uwzględnienia odwołania Udzielający zamówienie powtarza czynność, której
wadliwość stwierdził rozpatrując odwołanie lub ogłasza nowy konkurs ofert
3. Środki odwoławcze nie przysługują w przypadku niedokonania wyboru oferenta oraz uniewaŜnienia
postępowania konkursowego.
XIII. UniewaŜnienie postępowania
1. Udzielający zamówienie uniewaŜnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:
1) nie wpłynęła Ŝadna oferta
2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeŜeniem ust. 2
3) odrzucono wszystkie oferty
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył
na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w postępowaniu.
5) nastapiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe przeprowadzenie postępowania lub
zawarcie umowy nie leŜy w interesie ubezpieczonych, czego nie moŜna było wcześniej
przewidzieć.
2. JeŜeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja moŜe
przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, Ŝe na ogłoszony ponownie na tych samych
warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
XIV. Rozstrzygnięcie konkursu
Udzielający zamówienia zawrze umowę z oferentem, którego oferta odpowiada warunkom formalnym oraz
zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, na warunkach określonych
w projekcie umowy.
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Załącznik nr 1 do swko

WYKAZ BADAŃ

Lp.

Rodzaj Badania

Szacowana ilość badań w
okresie zamówienia
600

1

Badanie immunochistochemiczne

2

Badanie amplifikacji genu HeR2 metodą fisch

3

Komplet badań na obecność receptorów
progesteronowych i estrogenowych oraz HeR2
Badanie histopatologiczne trepanobiat hist

4

6

30
1350
1500

