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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 
 

na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, 
serologii i mikrobiologii w siedzibie Udzielającego zamówienia,  

 
Ilekroć w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert jest mowa o: 

1) „Udzielającym zamówienia” - należy rozumieć Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie z siedzibą pod adresem: 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4  

2) „Przyjmującym zamówienie” - należy rozumieć podmioty, o których mowa w art. 26 ust.1 
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2021 r. 
poz. 711 z późn. zm.). przystępujące do konkursu ofert. 

 
 
Konkurs Ofert odbywa się na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  
o działalności leczniczej (  t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.). 
 

 I.   PRZEDMIOT KONKURSU 
 
1. Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej z ofert obejmującej wykonywanie badań 

diagnostyki laboratoryjnej, serologii i mikrobiologii na rzecz i w siedzibie Udzielającego 
zamówienia, na podstawie umowy na odpłatne korzystanie z pomieszczeń znajdujących się           
w siedzibie Udzielającego zamówienia przeznaczonych na wykonywanie badań objętych 
udzielanym zamówieniem, 

2. Szczegółowy zakres wymaganych świadczeń laboratoryjnych oraz szacunkową liczbę świadczeń 
będących przedmiotem konkursu określa załącznik nr 1 do SWKO. 

3. Wzór umowy na korzystanie z pomieszczeń Udzielającego zamówienia stanowi załącznik nr 2 do 
SWKO. 

4. Wzór umowy obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWKO. 
5. Wspólny słownik zamówień CPV: 

85.14.50.00-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 
85.14.60.00-4 Usługi świadczone przez bank krwi 

 
II. ZASADY WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OBJĘTYCH 
KONKURSEM 

 
A)   Udzielający zamówienia wymaga od Przyjmującego zamówienie, aby: 

 
1. przez cały okres trwania umowy udzielał świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem 

konkursu ofert na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej      
i analitycznej, przy zachowaniu całodobowej i nieprzerwanej pracy na rzecz Udzielającego 
zamówienia oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

2. zapewnił wykonanie badań laboratoryjnych przy użyciu materiałów medycznych                             
i odczynników dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 
maja 2010 r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 1565 ), posiadających aktualne certyfikaty jakości oraz 
wyrobów zgodnych z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań 
zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro ( tj. Dz.U. 2013 poz. 1127             
z późn. zm. )  

3. materiały i odczynnik używane do udzielania świadczeń zdrowotnych  były dopuszczone do 
obrotu w Unii Europejskiej i spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia     w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych               

             i mikrobiologicznych z dnia 23 marca 2006 r.  (tj. Dz.U.  z 2019 r. poz. 1923 z późn zm.)  
4. przeprowadzał co najmniej raz w roku, szkolenia dla personelu medycznego Udzielającego 

zamówienia w zakresie pobierania materiału do badań analitycznych i zapobiegania błędom 
przedlaboratoryjnym,  
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5. zapewnił co najmniej raz w roku, szkolenia dla kadry lekarskiej Udzielającego zamówienia  
w zakresie nowych metod badawczych w diagnostyce laboratoryjnej ze szczególnym 
uwzględnieniem diagnostyki chorób zakaźnych oraz autoimmunologii, 

6. przedstawił wykaz personelu i posiadane przez niego kwalifikacje oraz podwykonawców, 
miejsce wykonywania przez nich świadczeń objętych niniejszą umową, zgodnie z Tabelą nr 1 
stanowiącą załącznik do niniejszych SWKO, przy czym Przyjmujący zamówienie zapewnia,  
że badania będą wykonywane i autoryzowane przez personel zatrudniony u Przyjmującego 
zamówienie, a personel ten powinien posiadać udokumentowane wykształcenie, 
doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z wymogami stanowionymi przez prawo: 
Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. ( tj. Dz. U. t.j. Dz. U. 2022 poz. 
134 z późn. zm. ) oraz  Rozporządzeniem 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). 
Ponadto Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przedstawić wykaz diagnostów 
laboratoryjnych realizujących zamówienie bezpośrednio w siedzibie Udzielającego 
zamówienia, zgodnie z Tabelą nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszych SWKO, przy czym 
wykazani diagności zobowiązani są do poświadczenia własnoręcznym podpisem tego faktu.           

7. zobowiązał się poddać kontroli przez Udzielającego zamówienia oraz Narodowy Fundusz 
Zdrowia pod kątem prawidłowości i zgodności wykonywanych świadczeń zdrowotnych           
z niniejszą umową, a w przypadku zawarcia umowy z podwykonawcami przedstawił 
oświadczenia podwykonawców, o poddaniu się w powyższym zakresie kontroli 
przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia oraz Narodowy Funduszu Zdrowia,  

8. prowadził ewidencję wykonanych badań laboratoryjnych na rzecz Udzielającego zamówienia 
w formie elektronicznej i papierowej, pozwalającej na analizę ilościową i jakościową              
z podziałem na zlecającą komórkę organizacyjną, lekarza, pacjenta, rodzaj badania, czas 
(godzina i data) zlecenia i wykonania badania oraz udostępniał ją w każdym czasie 
Udzielającemu zamówienia, 

9. dostarczał na własny koszt systemy próżniowe lub aspiracyjno-próżniowe (probówki, 
pojemniki, bezpieczne igły do pobrania krwi itp.) oraz inne niezbędne materiały, sprzęt i 
akcesoria  transportowe służące do bezpiecznego  pobierania i transportu  materiału 
biologicznego do badań w zakresie  diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii w ilości 
niezbędnej dla Udzielającego zamówienia wg asortymentu przedstawionego w załączniku nr 1 
do SWKO. Za utrzymanie czystości pojemników transportowych odpowiedzialność będzie 
ponosił Przyjmujący zamówienie.  
Ilość i rodzaj sprzętu niezbędna do bezpiecznego pobierania materiału do badań 
laboratoryjnych  wydawana będzie na pisemny wniosek pielęgniarki/ położnej 
oddziałowej/pielęgniarki koordynującej.  W przypadku braku realizacji pełnego zamówienia, 
Przyjmujący zamówienie będzie dostarczał do komórki organizacyjnej ( oddziały szpitalne) 
pozostałą część  nie wydanego wcześniej  sprzętu. 

10. w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dostarczył „Instrukcję pobierania materiału do 
poszczególnych kategorii badań” w ilości 27 egzemplarzy, 

11. dostarczał, wg zamówienia Udzielającego zamówienia, przez cały okres trwania umowy 
nieodpłatnie druki skierowań na badania (wg wzoru ustalonego wspólnie z Udzielającym 
zamówienia do 7 dni od dnia podpisania umowy) i inne akcesoria, niezbędne do prawidłowej 
identyfikacji zlecenia, np. naklejki, kody, 

12. wykonywał badania analityczne w trybie „CITO” na rzecz Udzielającego zamówienia w jego 
siedzibie przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, a czas oczekiwania na wynik badania 
wykonywanego w trybie „CITO” nie przekraczał czasu określonego dla poszczególnych 
badań zamieszczonych w załączniku nr 1 do SWKO od chwili dostarczenia materiału do 
laboratorium, 

13. czas oczekiwania na wynik badania wykonywanego w trybie podstawowym nie przekraczał   
4 godzin od chwili dostarczenia materiału do laboratorium, z wyłączeniem badań 
wymagających oczekiwania w czasie dłuższym zgodnie z metodyką tych oznaczeń,  

14. wynik badania przekazywany był do medycznych komórek organizacyjnych Udzielającego      
zamówienia w formie wydruku papierowego i w wersji elektronicznej przy zastosowaniu 
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systemu informatycznego zintegrowanego z systemem eksploatowanym przez Udzielającego 
zamówienia - AMMS firmy Asseco Poland, przy czym każdy wynik, niezależnie od formy,  

       musi być dostępny i czytelny w systemie AMMS. 
15. na własny koszt i własnym transportem odbierał materiał do badań ze wszystkich jednostek 

organizacyjnych Udzielającego zamówienia, w tym również z: 
 Przychodni Rejonowej w Skoczowie – 3x w tygodniu 
 Przychodni Rejonowej w Ustroniu    

       UWAGA: 
        Odbiór materiału do badań  z medycznych komórek organizacyjnych posiadających pocztę  
        pneumatyczną będzie się odbywać bez zwłoki, a z medycznych komórek organizacyjnych nie  
        posiadających poczty pneumatycznej będzie się odbywać w dniach powszednich w godzinach:  
        6:00; 8:00; 11:00; 13:00;15:30; 18:00; 21:00, a w pozostałych dniach: 6:00; 10:00; 14:00;  
       18:00; 21:00.  
       Transport badań do wykonania w  trybie pilnym odbywać się będzie po telefonicznym  
        zgłoszeniu do wyznaczonej osoby. 
16. na własny koszt i własnym transportem dostarczał materiał do badań do Sanepidu i odbierał 

wyniki badań . 
17. dostarczył i wdrożył na własny koszt system informatyczny w laboratorium diagnostycznym 

posiadający dwustronną komunikację (w zakresie zlecania i odbierania badań)                         
z wykorzystaniem komputerowej sieci lokalnej Udzielającego zamówienia i doprowadził do 
pełnej integracji tego systemu  z istniejącym szpitalnym systemem informatycznym (HIS). 
Specyfikacja interfejsu integracyjnego posiadanego systemu HIS będzie udostępniona 
Przyjmującemu zamówienie przez Asseco Poland SA. 
Opiekunem ze strony dostawcy oprogramowania jest Pan: 
Tomasz Smreczak, tel: 607 471 503, e-mail: tsmreczak@tk-med.pl 

18. wszelkie zastosowane oprogramowanie, aparatura, sprzęt, urządzenia itp. nie zakłócały 
funkcjonowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Udzielającego 
zamówienia, 

19. w przypadku podejrzenia lub oznaczenia badania o wartościach krytycznych, zgodnie                 
z ustalonym i aktualizowanym co najmniej raz w roku wykazem, stanowiącym Załącznik Nr 1 
do umowy, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SWKO, bezwzględnie, skutecznie 
poinformował o wyniku badania personel medyczny komórki zlecającej badanie oraz dokonał 
weryfikacji wyniku na własny koszt, 

20. utylizował odpady medyczne laboratorium i Banku Krwi oraz z punktów poboru materiału do 
badań laboratoryjnych ( Cieszyn, Skoczów, Ustroń) zgodnie z obowiązującym przepisami, we 
własnym zakresie i na własny koszt, 

21. zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (o której mowa w art. 25 ust. 1 
pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej), według zasad określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U., 2019 poz. 
866 ) obejmującej okres co najmniej od momentu rozpoczęcia świadczeń  
i przedstawił dowód zawarcia umowy Udzielającemu Zamówienie w terminie 30 dni od 
zawarcia umowy ubezpieczenia, a następnie do kontynuowania ubezpieczenia przez cały 
okres trwania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową,  

22. przedstawiał protokoły powizytacyjne Organu KRDL WIZYTATORÓW w wizytowanych 
laboratoriach będących w strukturach Przyjmującego zamówienie (jeżeli takie kontrole się 
odbyły),  

23. prowadził wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości danych wymienionych w ofercie  
      i przedstawiał Udzielającemu zamówienia na bieżąco wyniki tych kontroli, 
24. prowadził rejestr wykonywanych badań według wymogów dla prowadzenia dokumentacji 

medycznej określonych szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych        
z dnia 23 marca 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1923 z późn. zm.)  

25. prowadził sprawozdawczość statystyczną na zasadach obowiązujących w samodzielnych 
publicznych podmiotach prowadzących działalność leczniczą 
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26. współpracował z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych działającym w ramach 
Udzielającego zamówienia w zakresie mikrobiologii, antybiotykoterapii i prowadzenia 
ewidencji badań mikrobiologicznych i wykrytych czynników alarmowych, z możliwością 
wglądu w mikrobiologiczny proces diagnostyczny (ocena płytek, antybiogramów) przez 
lekarza Udzielającego zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. 2021 poz. 2069) , 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników 
alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej 
sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz.U. 2021, nr 249, poz. 240 z późn. zm.) oraz 
zaleceniami narodowego programu ochrony antybiotyków, jak również wymaganiami NFZ, 

27. przekazywał Udzielającemu zamówienia raporty z rodzajów występujących patogenów wraz  
z mapą mikrobiologiczną oraz przekazywał analizę zbiorczą lekooporności, każdorazowo na 
żądanie Udzielającego zamówienia, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, 

28. wykonywał badania mikrobiologiczne wyłącznie w siedzibie Udzielającego zamówienia 
zgodnie z zaleceniami EUCAST, z określeniem mechanizmów oporności wyhodowanych 
bakterii z uwzględnieniem OXA28, HLAR, VRE ESBL, KPC itd. oraz umożliwił 
identyfikację wszystkich wyhodowanych drobnoustrojów do 24 godzin od momentu posiania. 

             W przypadku podejrzenia lub identyfikacji  czynnika alarmowego, Przyjmujący zamówienie  
              jest zobowiązany do niezwłocznego i skutecznego poinformowania personelu medycznego  
              komórki organizacyjnej o pozytywnym wyniku badania mikrobiologicznego. 

29. przejął obowiązki obsługi i wyposażenia punktu pobrań materiałów do badań laboratoryjnych 
w jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia, 

30. wykonywał na rzecz Udzielającego zamówienia świadczenia w zakresie całodobowego  
prowadzenia Banku Krwi w siedzibie Udzielającego zamówienia z użyciem programu 
informatyczno-statystycznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 
października 2017 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, (Dz. U. 
2021 poz. 504) przy ścisłej współpracy z lekarzem transfuzjonistą szpitalnym, 

31. zapewnił przechowywanie materiału biologicznego po pobraniu i po wykonaniu badania oraz 
prowadził i wykonywał świadczenia w pracowni serologii  lub immunologii 
transfuzjologicznej zgodnie   z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 
2017r. r.   w sprawie leczenia krwią  w podmiotach leczniczych wykonujących działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają 
pacjenci ze wskazaniem do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. 2021 poz. 504)  przy 
ścisłej współpracy    z lekarzem transfuzjonistą szpitalnym, 

32. ponosił koszty związane z transportem krwi i jej składników, preparatów krwiopochodnych 
czy też materiałów do badań (transportem spełniającym wszelkie wymogi prawne), przy czym 
Udzielający zamówienia ponosi koszty zakupu krwi, jej składników oraz preparatów 
krwiopochodnych bezpośrednio na rzecz RCKiK, 

33. dokonywał całodobowej autoryzacji badań serologicznych w siedzibie Udzielającego 
zamówienia przez uprawnionego do wykonywania i autoryzowania badań serologicznych 
diagnostę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2017r.           
w sprawie leczenia krwią  w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w 
rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, (Dz. U. 2021 poz. 504)   

34. posiadał udokumentowany dostęp do laboratorium, które- w razie awarii -zapewni na koszt 
Przyjmującego zamówienie wykonywanie badań w podstawowym zakresie, a w przypadku 
przedłużania się awarii zapewni wykonywanie badań w pełnym zakresie. Udzielający 
zamówienia dopuszcza przy tym w wyjątkowych przypadkach awaryjnych wydłużenie czasu 
dostarczenia wyników wykonywanych badań ponad czasy określone w Rozdziale II, pkt. A, 
ust. 12 i 13 o czas transportu, nie dłużej jednak, niż o 1 godzinę. 

35. Udzielający zamówienia miał  możliwość zlecania badań spoza katalogu zawartego w ofercie 
cenowej przyjmującego zamówienie, po cenach jak dla dużego odbiorcy badań, a nie jak dla 
odbiorcy indywidualnego, 

36. prowadził nieodpłatny nadzór nad sprzętem laboratoryjnym do diagnostyki będącym na 
wyposażeniu Udzielającego zamówienia (glukometry sztuk 40  oraz 2 analizatory do 
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oznaczania parametrów krytycznych) w zakresie sterowanie jakością, kalibracji, walidacji 
glukometrów zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, 

37. badania objęte Konkursem  w 95%  były wykonywane w siedzibie Udzielającego zamówienia. 
      w szczególnych przypadkach Przyjmujący zamówienie może powierzyć wykonanie badań  
      innemu podmiotowi, przy czym Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za      
      za badania zlecone innemu podmiotowi,  
38. Przyjmujący zamówienie – przy realizacji świadczeń objętych Konkursem - korzystał    
      odpłatnie z pomieszczeń Udzielającego zamówienia  na podstawie umowy, której wzór  
      stanowi Załącznik Nr 2 do SWKO. 

Uwaga!: 
Wskazana w ofercie stawka miesięcznego czynszu netto za 1 m2 powierzchni, z której 
Przyjmujący zamówienie będzie korzystał przy realizacji świadczeń objętych niniejszym 
Konkursem nie może być mniejsza, niż 70 zł netto ( + podatek VAT).  
Dodatkowo Przyjmującego zamówienie korzystającego z pomieszczeń Udzielającego 
zamówienia  obciążają miesięczne zryczałtowane opłaty eksploatacyjne oraz koszty mediów, 
szczegółowo określone w projekcie umowy (Załącznik nr 2 do SWKO ). 

39. wyposażył pomieszczenia laboratorium w sprzęt i aparaturę zapewniającą wysoką jakość 
badań, posiadającą certyfikaty dopuszczenia do użytkowania (CE) oraz aktualne przeglądy 
techniczne. Przedmiotowy sprzęt i aparatura pozostaje własnością Przyjmującego zamówienie. 

40. wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia zgodnie 
z zapisami we wzorze umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej, serologii i mikrobiologii. 

 
B) Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość wykonywania przez Przyjmującego zamówienie 

świadczeń objętych niniejszą umową także na rzecz innych podmiotów, o ile pozostaną bez 
wpływu na należyte wykonywanie, w pełnym zakresie,  przez Przyjmującego zamówienie 
niniejszej umowy i wynikających z niej obowiązków, z tym zastrzeżeniem, iż Przyjmujący 
zamówienie zobowiązany jest nadto do: 
 raportowania w okresach miesięcznych wartości netto udzielanych świadczeń, 
 uiszczania na rzecz Udzielającego zamówienia kwoty stanowiącej 2,5 % raportowanych 

wartości, płatnej na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Udzielającego 
zamówienia, 

 poddania się Udzielającemu zamówienia kontroli prawidłowości, rzetelności raportowania, 
w tym udostępnienie, na żądanie Udzielającego zamówienia, wglądu do ewidencji 
podatkowej sprzedaży Przyjmującego zamówienie. 
 

 
III. TERMIN REALIZACJI UMOWY OBEJMUJĄCEJ PRZEDMIOT KONKURSU 

  TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY NA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ  
 
  1.  Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki     

  laboratoryjnej, serologii i mikrobiologii stanowiąca przedmiot niniejszego Konkursu będzie  
    obowiązywać w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 lipca 2025r.   
2. Umowa na odpłatne korzystanie z pomieszczeń Udzielającego zamówienia, o której mowa w pkt.     
    II. A pkt 38,  będzie stanowić integralną część umowy o udzielenie zamówienia na     
    świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i mikrobiologii,           
    o której mowa w ust. 1 i zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia niniejszego    
    Konkursu, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. XVI ust. 2. 
3. Pełna integracja systemu informatycznego laboratorium ze szpitalnym systemem informatycznym   
    funkcjonującym w ramach Udzielającego zamówienia powinna zostać ukończona w terminie do   
    31 sierpnia 2022r.  Do czasu zakończenia prac Przyjmujący zamówienie umożliwi Udzielającemu  
    zamówienia możliwość elektronicznego dostępu do wyników zleconych badań z wykorzystaniem  
    przeglądarki internetowej lub innej dedykowanej aplikacji. 

 



7 
 

 
IV. WYMAGANIA STAWIANE PRZYMUJĄCEMU ZAMÓWIENIE  

 
W konkursie ofert mogą wziąć udział Przyjmujący zamówienie, którzy spełniają następujące warunki 
(nie spełnienie jakiegokolwiek z tych warunków powoduje odrzucenie oferty): 
 
1. są podmiotami wymienionymi w przepisie art. 26 ust. l ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.                

o działalności leczniczej  (  t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 711 ). , 
2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego  prawa, a w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze,  
3. posiadają wraz z podwykonawcami uprawnienia, potencjał techniczny i osobowy oraz niezbędne   

doświadczenie do udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do wykonywania pełnego  
zakresu laboratoryjnych badań diagnostycznych, serologicznych i mikrobiologicznych objętych   
przedmiotem konkursu ofert; Wykaz osób zdolnych do wykonania zadania objętego niniejszym 
konkursem (kwalifikacje personelu) stanowi tabela nr 1 - załącznik do oferty.  

4. przedstawią wykaz diagnostów laboratoryjnych realizujących zamówienie bezpośrednio                   
w siedzibie Udzielającego zamówienia, zgodnie z Tabelą nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszych 
SWKO, 

5. spełniają w momencie udzielania świadczeń wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra    
Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r.  w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych i mikrobiologicznych ( tj. Dz.U.  z 2019 r. poz. 1923 z późn zm.). 

6. przedstawią pisemną koncepcję udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego 
zamówienia, z uwzględnieniem informatyzacji, systemu przekazywania materiału do badań ( np. 
osobiście, za pośrednictwem poczty powietrznej, innych rozwiązań ), identyfikacji zleceń                       
i wydawania wyników, komunikacji wewnątrz i na zewnątrz laboratorium, współpracy ze 
szpitalnym systemem informatycznym, postępowania w sytuacjach awaryjnych i krytycznych, 
stosowanych systemów kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizacji 
transportu wewnętrznego i zewnętrznego, wykazu sprzętu i aparatury medycznej, na których będą 
świadczone usługi, określenia rodzaju badań nie wymienionych w załączniku nr 1 do SWKO,           
a które są gotowi wykonywać w ramach udzielonego zamówienia, wskazania ilości punktów 
pobrań na terenie miasta Cieszyna, określenie czasu ich dostępności. 

7. przedstawią wyniki oraz certyfikaty udziału (wraz z podwykonawcami), w co najmniej dwóch 
okresowych niezależnych krajowych lub międzynarodowych programach kontroli jakości 
wykonywanych badań laboratoryjnych.  

8. posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia laboratoriów medycznych,  
9. wpłacą wadium w wysokości 150 000,00  złotych, nie później niż przed upływem terminu 

składania ofert. Wadium powinno obowiązywać w okresie związania ofertą tj. 30 dni. Wadium 
może być wnoszone w: 

 pieniądzu 
 poręczeniach bankowych 
 gwarancjach bankowych 
 gwarancjach ubezpieczeniowych 
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U.  2020 r., poz. 299, z pózn. zm.5). 
 
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 
Udzielającego zamówienia wzywające do zapłaty wadium zgodnie z warunkami Konkursu, następuje 
jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 
Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Udzielającego zamówienia nr: 
82 10501070 1000 0090 3070 9209 w ING Bank Śląski S.A. z opisem: 
„wadium – konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii 
i mikrobiologii.” 
Do oferty należy dołączyć oryginał lub kserokopię przelewu wadium, a w przypadku wniesienia 
wadium w formie innej, niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć oryginał poręczenia lub gwarancji. 
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Udzielający zamówienia uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do 
dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na wskazanym rachunku. 

 
UWAGA! Wadium należy oznaczyć poprzez podanie przedmiotu zamówienia, którego ono dotyczy. 
Udzielający zamówienia zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:  

 upłynął termin związania ofertą;  
 Udzielający zamówienia umorzył konkurs,  
 Udzielający zamówienia zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Przyjmującego 

zamówienie: 
 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  
 którego oferta została odrzucona.  

Udzielający zamówienia zatrzymuje wadium, jeżeli Przyjmujący zamówienie, którego oferta została 
wybrana: 

 pomimo związania ofertą, odmówił lub uchyla się od zawarcia umowy na warunkach 
określonych w ofercie; 

 zawarcie umowy w sprawie konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie. 

 
 

V. SZCZEGÓŁOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO OFERTY  
KONKURSOWEJ, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA  WYMAGANYCH         
I OCENIANYCH WARUNKÓW (nie spełnienie jakiegokolwiek z tych warunków 
powoduje odrzucenie oferty) 

 
 dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia laboratorium medycznego, 
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności   
      gospodarczej (nie starszy niż 3 miesięcy), 
 oświadczenie, iż Przyjmujący zamówienie znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia, 
 aktualne (nie starsze, niż 3 miesiące ) zaświadczenie z ZUS, że Przyjmujący zamówienie nie 

zalega w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, 
 aktualne (nie starsze, niż 3 miesiące ) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że Przyjmujący 

zamówienie nie zalega w płaceniu podatków,  
 aktualne (nie starsze niż 3 miesięcy) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności 

Przyjmującego zamówienie, w tym, jeżeli Przyjmujący zamówienie jest spółką: osobową lub 
kapitałową k.s.h. – oświadczenie o niekaralności wspólników spółek osobowych, osób 
wchodzących w skład organu reprezentującego spółkę; w przypadku konsorcjum- dotyczy 
powyższe wszystkich członków konsorcjum, 

 wykaz cen jednostkowych wraz z ich wartością dla każdej pozycji, sporządzony w oparciu  
o „Szczegółowy zakres wymaganych świadczeń laboratoryjnych”, o którym mowa w pkt I.2 
niniejszych warunków, stanowiący załącznik do oferty 

 pisemna koncepcja udzielania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot konkursu, która 
stanowi załącznik do oferty, 

 lista podwykonawców oraz wykaz badań objętych niniejszym konkursem, które będą im zlecane, 
 oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu laboratorium z norm ISO 15189-2013 w odległości nie 

przekraczającej  50 km od  siedziby Udzielającego zamówienia wraz z podaniem jego adresu 
 co najmniej 3 referencje pochodzące od publicznych lub niepublicznych jednostek ochrony 

zdrowia za ostatnie 2 lata, które zawierać będą ilość i wartość wykonanych usług,  
 dokumenty potwierdzające możliwość wykonania badań w podstawowym zakresie w razie awarii  

w innym laboratorium, 
 oświadczenie Przyjmującego zamówienie, iż nie została/została z nim rozwiązana umowa 
      o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych niniejszym konkursem z przyczyn  
      leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, 
 dokument potwierdzający wpłatę wadium, 
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 propozycja wysokości stawki netto miesięcznego czynszu za 1 m2 powierzchni, z której 
Przyjmujący zamówienie będzie korzystał przy realizacji świadczeń objętych niniejszym 
Konkursem.  

 
Wymagania formalne oferty: 
 

1. Dokumenty wymienione w dziale V, muszą być złożone w oryginałach lub kopiach 
potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”. 

2. W przypadku konsorcjum lub podmiotu wspólnego, Przyjmujący zamówienie ustanawia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu konkursowym lub pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu konkursowym oraz do zawarcia umów. W związku z powyższym 
niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia 
podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Przyjmującego zamówienie występującego 
wspólnie  w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

3. W stosunku do spółki cywilnej, Udzielający zamówienia żąda przedłożenia w ofercie umowy 
spółki cywilnej jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na 
sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia 
przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne 
umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie 
przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały 
wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika. 

4. W przypadku składania ofert przez Przyjmującego zamówienie  występującego wspólnie, warunki 
dotyczące uprawnień, doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i osobowego podlegają 
sumowaniu. 

5. Jeżeli Przyjmujący zamówienie ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. V ust. 2 oraz 4-6, składa  
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
oświadczenie, potwierdzające odpowiednio, że: 
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż  
3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
VI. OCENA OFERTY 

 

Wybierając najkorzystniejszą ofertę komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 
 
 Cena za badania laboratoryjne                                                                                         -   70 % 

 
Algorytm dla ocenianego kryterium: 
 
Waga kryterium 70% 
Maksymalna punktacja 70 punktów 
 
Ocena kryterium liczona wg wzoru: 
C= (Y/X) x MP 
 
gdzie: 
C- liczba punktów uzyskana w przedmiotowym kryterium  
Y - najniższa proponowana cena za badania laboratoryjne 
X - badana cena za badania laboratoryjne 
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MP – maksymalna punktacja 
 
 

 Posiadanie laboratorium z normą ISO 15189-2013 w odległości nie przekraczającej  
             50 km od  siedziby Udzielającego zamówienia                                                      
                                                                                                                                                  -   5% 
 

Algorytm dla ocenianego kryterium: 
Waga kryterium 5% 
Maksymalna punktacja 5 punktów 
 
Ocena kryterium liczona wg wzoru: 
I= A x MP 
 
gdzie: 
A – liczba punktów przyznana ofercie posiadanie laboratorium z normą ISO   
(0 pkt jeżeli brak laboratorium, 1 pkt za posiadanie laboratorium) 
MP – maksymalna punktacja 
 
 

 Koncepcja udzielania świadczeń zdrowotnych                       -     8% 
 

Algorytm dla ocenianego kryterium: 
Waga kryterium 8% 
Maksymalna punktacja 8 punktów 
 

Ocena kryterium liczona wg wzoru: 
K= (D/8) x MP 
 

gdzie:  
D – liczba punktów przyznana ofercie za koncepcję udzielania świadczeń zdrowotnych 
Wartość punktowa tego kryterium będzie dokonywana przez członków komisji konkursowej 
w oparciu o przedstawioną przez oferenta pisemną koncepcję udzielania świadczeń 
zdrowotnych, jak również w oparciu o dokumenty i oświadczenia. 
Ilość punktów możliwa do przyznania przez każdego z członków komisji konkursowej 
zawiera się w przedziale od 1-8 pkt. 
Suma ocen poszczególnych członków komisji podzielona przez ilość osób zasiadających       
w   komisji konkursowej stanowić będzie liczbę  punktów przyznaną ofercie za koncepcję 
udzielania świadczeń zdrowotnych. 

MP – maksymalna punktacja 
 
 

 Liczba zatrudnionych specjalistów w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, 
transfuzjologii wykonujących badania w siedzibie Udzielającego zamówienia              -8% 

 
Algorytm dla ocenianego kryterium 
Waga kryterium 8% 
Maksymalna punktacja 8 punktów 
Ocena kryterium liczona wg wzoru: 
D= (E/8) x MP 
E- liczba punktów przyzna w ofercie za liczbę specjalistów: 

Liczba specjalistów do 8                             -   0 pkt 
  Liczba specjalistów 9                      -   2 pkt 
  Liczba specjalistów 10                                -   5 pkt 
  Liczba specjalistów 11 i więcej                   -   8 pkt  
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MP – maksymalna punktacja 

 
 Liczba zatrudnionych specjalistów, wykonujących badania w siedzibie Udzielającego 
zamówienia posiadających aktualne uprawnienia serologiczne.                                                     – 5% 

Algorytm dla ocenianego kryterium 
Waga kryterium 5% 
Maksymalna punktacja 5 punktów 
Ocena kryterium liczona wg wzoru: 
S= (E/5) x MP 
E- liczba punktów przyzna w ofercie za liczbę specjalistów: 

Liczba specjalistów do 5 włącznie                              - 0 pkt 
  Liczba specjalistów 6 lub 7                                         -  2 pkt 
  Liczba specjalistów 8 i więcej                                    -  5 pkt 
 MP – maksymalna punktacja 
 
 Wysokość zaoferowanej miesięcznej stawki czynszu za 1m2 powierzchni, z której 
Przyjmujący zamówienie korzysta przy udzielaniu świadczeń objętych niniejszym Konkursem  - 4% 
 
Waga kryterium 4% 
Maksymalna punktacja 4 punktów 
Ocena kryterium liczona wg wzoru: 
Cz= (E/4) x MP 
E- liczba punktów przyzna w ofercie za wysokość stawki: 
                          Stawka czynszu od 70,00 zł do 74,99 zł                       -  0 pkt 
  Stawka czynszu od 75,00 zł do 79,99 zł                       -  2 pkt 
  Stawka czynszu od 80,00 zł wzwyż                              -  4 pkt 
 MP – maksymalna punktacja 
   
Łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę – LP – obliczana będzie wg wzoru: 

 

LP = C + I + K + D + S + Cz 
 
Udzielający zamówienia zawrze umowę z Oferentem, którego oferta odpowiada warunkom 
formalnym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o powyżej wymienione kryteria oceny 
ofert. 
 
Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi zasadę oceny ofert, które oceniane 
będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Przyjmującego 
zamówienie w zakresie kryterium. 

 
 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Przyjmujący zamówienie przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych 
SWKO. Propozycje rozwiązań  alternatywnych i wariantowych nie będą brane pod uwagę. 

2. Można złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie każdej  
z nich. 

3. Oferta będzie obejmowała całość zamówienia. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę. 
4. Podmiot składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem                       

i złożeniem. 
5. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być napisana w języku polskim. Oświadczenia  

i dokumenty złożone w języku obcym powinny być, pod rygorem odrzucenia, przetłumaczone 
na język polski przez tłumacza przysięgłego. Treść oświadczeń powinna być napisana 
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czytelnym pismem ręcznym, lub na maszynie, komputerze oraz podpisana przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Przyjmującego zamówienie. 

6. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a miejsca, w których zostały 
dokonane poprawki, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Oferenta w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent ma wolę zastrzeżenia do 
wyłącznej wiadomości Udzielającego zamówienia, należy przedstawić w odrębnej części 
oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „ tajemnica przedsiębiorstwa 
– informacje zastrzeżone wyłącznie dla Udzielającego zamówienia „. 

8. Ofertę należy wraz z załącznikami umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej, zapieczętowanej 
kopercie. Kopertę wewnętrzną należy opatrzyć danymi Przyjmującego zamówienie,                        
a zewnętrzną zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć napisami:  

“ KONKURS OFERT – UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE 
DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ”, “Ilość stron .........”, “Nie otwierać przed dniem                           
19 kwietnia 2022r. godz. 11.30. ”. 

 
 

VIII.  MIEJSCE I CZAS SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii ZZOZ w Cieszynie przy ulicy Bielskiej 4 w terminie do dnia  
    19 kwietnia 2022r. r. do godz. 11:00. 
2. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Przyjmujący zamówienie może wycofać wcześniej  
    złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego                   
    w SWKO terminu składania ofert.  
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

 
 
 
IX.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Przyjmujący zamówienie jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 
 
 

X. TRYB  WPROWADZANIA  EWENTUALNYCH ZMIAN  W  SWKO 
 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Udzielający zamówienia może w każdym czasie, 
przed terminem składania ofert  zmienić treść Szczegółowych  Warunków Konkursu Ofert. 
Dokonane w ten sposób zmiany Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienia  i będą wiążące dla wszystkich 
Przyjmujących zamówienie.  

2. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Udzielający 
zamówienia może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  
i zobowiązania Przyjmującego zamówienie i Udzielającego zamówienia będą podlegały nowemu 
terminowi. 

 
XI.      MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, w siedzibie Udzielającego 
zamówienia, w Sali  konferencyjnej (pok. 2  w budynku Dyrekcji) w dniu 19 kwietnia 2022r. 
godz. 11:30. 
2. Komisja Konkursowa dokonuje następujących czynności:  
    a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 
    b) otwiera koperty z ofertami podając dane Przyjmujących zamówienie, 
    c) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w materiałach konkursowych, 
    d) odrzuca ofertę:  
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- złożoną przez Przyjmującego zamówienie po terminie;  
- zawierającą nieprawdziwe informacje; 
- jeżeli Przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał 

proponowanej  liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;  
- jeżeli zawiera rażąco niską cenę w do przedmiotu zamówienia;  
- jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  
- jeżeli Przyjmujący zamówienie złożył ofertę alternatywną;  
- jeżeli Przyjmujący zamówienie lub oferta nie spełniają wymaganych warunków 

określonych w przepisach prawa oraz w niniejszych SWKO; 
- złożoną przez Przyjmującego zamówienie, z którym została rozwiązana umowa                 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych niniejszym konkursem z przyczyn 
leżących po stronie Przyjmującego zamówienie 

   e)- wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 
3.W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów 
lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków                    
w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 
4. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniu zamkniętym bez udziału Przyjmujących zamówienie    
z wyjątkiem czynności określonych w pkt. 2 a, b. 
5. Komisja sporządza z przebiegu konkursu protokół, który powinien zawierać: 

- oznaczenie miejsca i czasu konkursu 
- imiona i nazwiska członków komisji, 
- liczbę złożonych ofert, 
- wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w materiałach konkursowych, 
- wskazanie ofert nie odpowiadającym warunkom określonym w SWKO lub zgłoszonym po   
   terminie wraz z uzasadnieniem, 
- wyjaśnienia i oświadczenia Przyjmujących zamówienie, 
- wskazanie wybranej oferty (ofert) albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta wraz   
   z uzasadnieniem, 
 - ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji, 
 - podpisy członków Komisji. 

 
XII. UNIEWAŻNIENIE, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 

1.  Dyrektor Udzielającego zamówienia unieważnia postępowanie objęte niniejszym Konkursem, gdy:  
a) nie wpłynęła żadna oferta;  
b) wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2;  
c) odrzucono wszystkie oferty;  
d) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznacza 

na finansowanie świadczeń objętych niniejszym postępowaniem;  
e) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie 

umowy nie leży w interesie Udzielającego zamówienia czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 

2. W przypadku, gdy do postępowania konkursowego złożona zostanie tylko jedna oferta, Komisja  
Konkursowa może ją przyjąć, jeżeli stwierdzi, że spełnia ona wymagania Udzielającego 
zamówienia. 

3.  Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Sali 
konferencyjnej (pok. 2 w budynku Dyrekcji) w dniu 22 kwietnia 2022r. r. o godzinie 13:00.  

4. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora ZZOZ  
w Cieszynie. 

5. Udzielający zamówienia ma prawo umorzyć konkurs, jeżeli postępowanie konkursowe nie 
zostanie zakończone wyłonieniem oferty korzystnej dla Udzielającego zamówienia. 
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XIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SWKO 
ORAZ CAŁEGO POSTĘPOWANIA 

 

 Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Przyjmujący zamówienie może zwracać się do 
Udzielającego zamówienia o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SWKO, 
sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie.  
Pisemna odpowiedź na wyjaśnienia, bez wskazania źródła zapytania, zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej Udzielającego zamówienia oraz przesłana Przyjmującemu zamówienie 
wnoszącemu zapytanie. 

 Udzielający zamówienia nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zapytania do SWKO  
w wypadku ich złożenia w terminie krótszym, niż 5 dni przed wyznaczoną datą składania ofert. 

 
 
 
 

Kontakt z Udzielającym zamówienia   
 

      e-mail: sekretariat@szpitalslaski.pl 

     tel: (33) 854 92 00 

     fax: (33) 852 12 24 

 
 

XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA ZAWIERANYCH UMÓW 
 

1. Wzór umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej, serologii i mikrobiologii, zawierający termin i warunki jej obowiązywania stanowi 
załącznik nr 3  
2. Wzór umowy na odpłatne korzystanie z pomieszczeń Udzielającego zamówienia zawierający 
termin i warunki jej obowiązywania stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Konkursu.  
 
 
XV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA  

 UMÓW 
 

 Umowy zostaną zawarte po upływie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania. 

 
XVI. PROTESTY I ODWOŁANIA   

 

 W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia (rozstrzygnięcie konkursu), 
Przyjmujący zamówienie może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 
7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 
Komisja konkursowa rozpatruje protest w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej 
odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 
Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
Informację o wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Udzielającego zamówienia.  
Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
objętych niniejszym konkursem ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika że jest on 
oczywiście bezzasadny. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja Konkursowa powtarza 
zaskarżoną czynność. 
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 Przyjmujący zamówienie może złożyć do Dyrektora Udzielającego zamówienia odwołanie 
dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu 
konkursu. 
Odwołanie złożone po terminie nie podlega rozpatrzeniu.  
Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczenia objętego konkursem 
oraz umowy na odpłatne korzystanie z pomieszczeń Udzielającego zamówienia do czasu jego 
rozpatrzenia.  

      Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 
3.   Środki odwoławcze nie przysługują na: 
1) wybór trybu postępowania; 
2) nie dokonanie wyboru świadczeniodawcy; 
3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
 

 
 
XVII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 
1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany jego zakresu oraz 
przesunięcia terminu składania ofert, rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny; w tych 
przypadkach Przyjmującym zamówienie nie przysługuje zwrot kosztów złożenia oferty. 

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami konkursu stosuje się odpowiednie przepisy 
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 711 z późn. zm.). 
oraz  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j Dz. U. 2021 r. poz. 1285) oraz Kodeksu Cywilnego.  

 
 
 
Załączniki:  
 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres wymaganych świadczeń laboratoryjnych    
Załącznik nr 2 – Wzór umowy na odpłatne korzystanie z pomieszczeń  Udzielającego zamówienia 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie  
                         diagnostyki laboratoryjnej, serologii i mikrobiologii 
Tabela nr 1      – Wykaz osób zdolnych do wykonywania zadań objętych niniejszym konkursem                   
                           ( kwalifikacje personelu ) 
Tabela nr 2      – Wykaz specjalistów w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii,  
                            transfuzjologii wykonujących badania w siedzibie Udzielającego zamówienia.       

 


