
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

 
 

NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH 
 

 

 

 

 

Konkurs jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 

opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia              

i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r., w sprawie umowy o udzielenie zamówienia                    

na świadczenia zdrowotne  (Dz. U. nr 93, poz. 592) 

 

 

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 
 

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych, których 

rodzaje i  ilości określa formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszych Szczegółowych 

warunków konkursu. 

• Materiał do badań odbierany będzie przez oferenta z SPZOZ w Niemcach ul. Zielona 1, 

cztery dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, piątek)  

• Wyniki badań w formie pisemnej (autoryzowanej) dostarczane będą w czasie                          

nie dłuŜszym niŜ podany w formularzu cenowym dla poszczególnych badań,                                              

do laboratorium.  

• Oferent będzie nieodpłatnie dostarczał udzielającemu zamówienia druki „skierowania                   

na badania laboratoryjne”.   

• Oferent zabezpiecza transport materiału do badań oraz wszelkie akcesoria konieczne do 

prawidłowego transportu i przechowywania materiału – od momentu odbioru materiału 

do badań z siedziby udzielającego zamówienia do czasu wykonania badań w laboratorium 

oferenta. 

• Koszty transportu, odbioru materiału i dostarczania wyników oraz druków mają być 

wkalkulowane w cenę badań. 

 
II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU – 3 lata od dnia podpisania.  
 

III. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW  
1. Oferta sporządzona wg wzoru załączonego do Szczegółowych warunków konkursu. 

2. Formularz cenowy sporządzony według wzoru załączonego do Szczegółowych 

warunków konkursu. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy                



przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia, iŜ oferta została 

podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną, jeśli nie wynika to z innych 

dokumentów załączonych do oferty. 

4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia                  z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno 

odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne i w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 23 marca          2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 

diagnostycznych. 

5. Aktualne zaświadczenie o wpisie do odpowiedniego rejestru Zakładów Opieki 

Zdrowotnej. 

6. Aktualne zaświadczenie o wpisie laboratorium do ewidencji prowadzonej                     

przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.  

7. Certyfikaty uczestnictwa w kontroli zewnątrz laboratoryjnej za 2010 r. 

8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego specjalizację II stopnia w dziedzinie analityki 

klinicznej lub diagnostyki laboratoryjnej dla kierownika laboratorium. 

9. Oświadczenie o gotowości poddania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia                 

w zakresie objętym niniejszym postępowaniem. 

10. Lista badań podzlecanych wraz z miejscem ich wykonania. 

11. Wzór skierowania na badania laboratoryjne. 

 
IV. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
Ofertę  naleŜy  złoŜyć  w  zamkniętej  kopercie  w  siedzibie udzielającego  zamówienia -               

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach, ul. Zielona 1, 21-025 Niemce, 

do  dnia 22.04.2011 r.,  do godz. 1000
. Oferty  nadesłane  pocztą  równieŜ  obowiązuje  w/w  

termin. 

Oferent  powinien  zamieścić  ofertę  w  kopercie  zapieczętowanej,  która  będzie zaadresowana 

na  adres  udzielającego zamówienia  oraz  będzie  posiadać  oznaczenia: „OFERTA – Badania 
laboratoryjne  – nie otwierać przed dniem 22.04.2011 r.” 
Poza oznaczeniami podanymi wyŜej, koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta. 

 

V. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
Otwarcie  ofert  odbędzie  się  w  dniu 22.04.2011 r., o godz. 1010

 w siedzibie  udzielającego 

zamówienia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach, ul. Zielona 1,    

21-025 Niemce,  

 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTY – 30 dni od daty złoŜenia oferty  
 
VII. POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY. 
Udzielający zamówienia niezwłocznie powiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego 

wyniku na piśmie. 

 
VIII. UMOWA 
Udzielający zamówienia podpisze umowę z wybranym Oferentem w terminie 7 dni od dnia 

rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

IX. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 



Oferentom przysługują środki ochrony prawnej określone w §16 i §17 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia 

na świadczenie zdrowotne 

 

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Konkurs umarza się, jeŜeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem 

właściwej oferty. 

 

 

 
Załączniki do SIWZ                                     

 

� Wzór Umowy  

� Wzór Oferty 

� Wzór Formularza cenowego z opisem przedmiotu zamówienia 

 

 

  

 

 

                                        
Lublin, dnia 18.04.2011 r.      SPZOZ w Niemcach, ul. Zielona 1,  

                                                                                              21-025 Niemce  

                                                                                                           


