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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK)

dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert
(na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)
na
wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Zatwierdzam:
……………………………….

Wrocław, Luty 2015r.

I.

Udzielający zamówienie:

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław
Tel. 71 7766212 Fax : 519134307

II.
1.

2.
3.

III.

Przedmiot zamówienia:
„DCZP” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach postępowania konkursu ofert (na
podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r.
poz. 213, z późn. zm.) na wykonywanie badań laboratoryjnych, dla pacjentów
„Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.- wg Załącznika nr 2 do SWK –
formularza cenowego.
Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący
załącznikiem nr 3 do SWK.
CPV: 85145000-7

Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV.

Wymagany termin realizacji:
Usługa będzie realizowana przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z
umową i załącznikami do niej.

V.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Wymagania dotyczące oferentów:
Do konkursu mogą przystąpić oferenci którzy są podmiotem wykonującym działalność
leczniczą lub są osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zamówieniem, posiadające wpis do
ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzonej przez Krajową Radę
Diagnostów Laboratoryjnych.
Oferent winien posiadać odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę i
sprzęt medyczny, które pozwalają na realizację pełnego zakresu badań wymaganych
przez Zamawiającego – dot. świadczeń medycznych wykonywanych u Oferenta.
Świadczenia zdrowotne wykonywane będą na podstawie indywidualnych zleceń
opieczętowanych
pieczęcią
nagłówkową
Zamawiającego,
wystawianych
i podpisywanych przez lekarzy udzielających zamówienia z określeniem rodzaju
świadczenia zdrowotnego, terminu wykonania w przypadku badań wykonywanych
w trybie „na cito”.
Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Zamawiającego w ilościach uzależnionych od
jego aktualnych potrzeb.
W przypadku występowania problemów z danym zakresem badań lub wydłużającym
się terminem ich wykonania Oferent powinien poinformować telefonicznie kierownika
danej komórki organizacyjnej lub lekarza dyżurnego o wszelkich problemach z realizacją
skierowania.
Oferent zapewni wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami w tym
zakresie, z uwzględnieniem wymogów jakościowych i procedur systemowych. Należy

7.

8.

9.

10.

11.

V.

przyjąć, iż badanie, wymienione w cenniku ofertowym jest badaniem kompletnym, jeżeli
zatem istnieje potrzeba jego powtórzenia cena ofertowa winna obejmować
powtórzenie.
Z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych: wykonywania badań laboratoryjnych
udzielający zamówienia wypłaca przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie miesięczne
w kwocie brutto, obliczonej zgodnie z cennikiem – formularzem cenowym. Wypłata
wynagrodzenia dokonywana jest za okresy miesięczne na podstawie prawidłowo
wystawionej przez przyjmującego zamówienie faktury. Do faktury przyjmujący
zamówienie dołącza zestawienie wykonanych badań
Oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, stosownie do
przepisów obowiązujących podmioty lecznicze, w tym według wymogów określonych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub innego płatnika powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego w stosunku do osób ubezpieczonych oraz dokumentacji statystycznej
obowiązującej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
Oferent jest zobowiązany do wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą
starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą wymaganymi i umiejętnościami oraz
wymaganiami aktualnymi wiedzy medycznej diagnostyki laboratoryjnej.
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Oferent posiadał ważną
polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z
minimalną sumą gwarancyjną określoną w odpowiednich przepisach i utrzymywania
tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy mają charakter usług w zakresie opieki
medycznej, służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
i jako takie podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 obowiązującej ustawy
o podatku od towarów i usług.

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI.
1.
2.

3.

Zawartość oferty:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWK.
Formularz cenowy – załącznik 2 do SWK. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca
zobowiązany jest podać w formularzu cenowym najdłuższy czas oczekiwania na wynik
(w godzinach). W kolumnie „Najdłuższy czas oczekiwania na wynik (w godzinach)”
Oferent zobowiązany jest do podania najdłuższego z możliwych czasów oczekiwania na
wynik. W przypadku podania przez Oferenta przedziału czasowego Zamawiający
przyjmie do oceny w ramach kryterium 2 (czas oczekiwania na wynik) najdłuższy okres
wynikający z podanego w tabeli przedziału.
Nadto w kolumnie tej – „Najdłuższy czas oczekiwania na wynik (w godzinach) w wierszu
ostatnim Oferent zobowiązany jest wyliczyć i podać średnią arytmetyczną najdłuższego
czasu oczekiwania na wynik (w godzinach). Średnią arytmetyczną należy podać do
drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku błędu
rachunkowego popełnionego przez Oferenta w wyliczeniu średniej arytmetycznej
Zamawiający poprawi tę wartość informując o tym Oferenta.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej

4.
5.
6.

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dokument potwierdzający wpis Oferenta do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą
Zaświadczenie o wpisie laboratorium do ewidencji medycznej laboratoriów
diagnostycznych prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostyków Laboratoryjnych.
Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez Oferenta umowy
ubezpieczenia w zakresie przedmiotu postępowania.

Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymienionych w punkcie VI muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do
reprezentowania oferenta i opatrzone pieczątką imienną identyfikującą tą osobę

VII. Informacje dotyczące warunków składania ofert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę sporządza się w formie pisemnej.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte w sposób zapobiegający możliwości
dekompletacji oferty oraz aby każda kartka oferty była opatrzona kolejnym numerem.
Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie
przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
Załączniki do oferty stanowią jej integralną część.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe
otwarcie. Koperta zewnętrzna winna być opisana w sposób następujący:

Oferta dla
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18,
na wykonywanie badań laboratoryjnych
Nie otwierać przed: 19.02.2015r. godz. 11:00

7.

Oferent nie może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, chyba że uzyska pisemną
zgodę udzielającego zamówienia.
8. Powierzenie wykonania badań osobom trzecim, o których mowa w pkt 7, może nastąpić za
pisemną zgodą Udzielającego zamówienia w uzasadnionych przypadkach wynikających z:
1) siły wyższej lub zdarzeń losowych tj. m.in.: awarii aparatury lub sprzętu należącego do
Przyjmującego zamówienie
2) konieczności dokonania terminowej naprawy, przeglądu serwisowego,
3) innych szczególnych okoliczności wykluczających możliwość wykonywania przez
przyjmującego zamówienie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem postępowania.
9. O każdym przypadku wynikającym z ust. 8 pkt 1 i jego przyczynach przyjmujący zamówienie
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić udzielającego zamówienia bezpośrednio, za
pośrednictwem uprawnionego pracownika lub telefonicznie oraz do jednoczesnego
potwierdzenia zawiadomienia w formie pisemnej. O sytuacjach wynikających z ust. 8 pkt 2 i 3 i
ich przyczynach przyjmujący zamówienie obowiązany jest powiadomić udzielającego

zamówienie w formie pisemnej nie później niż na dwa dni robocze przed nastąpieniem przerwy
spowodowanej wskazanymi okolicznościami.
10. W przypadkach wynikających z ust. 8 przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia
wykonania świadczeń objętych umową przez osobę trzecią zgodnie z wymogami i standardami
jakościowymi.
11. Niewykonanie postanowień wynikających z ust. 9 uprawnia udzielającego zamówienia do
żądania od przyjmującego zamówienie zapłaty kosztów świadczenia, które wykona u innego
świadczeniodawcy i w tej wysokości podlegają potrąceniu z wynagrodzenia przysługującego
przyjmującemu zamówienia.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1.

Składanie ofert: „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże
J. C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, Budynek „G”, Sekretariat do dnia
19.02.2015 r. do godziny 10.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 19.02.2015 r. o godzinie 11:00
ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, w Dziale Zamówień
Infrastruktury i Logistyki, Budynek „A” II piętro, pokój nr 1.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1.
2.
3.

Cena oferty ma być podana jednoznacznie.
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, do drugiego miejsca po
przecinku.
Cena winna być obliczona według cen jednostkowych w sposób wskazany w Formularzu
cenowym ( Załącznik nr 2 SWK).

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty:
1.

2.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie dwóch kryteriów:
1) Kryterium nr 1 Cena -oferowana cena ogółem brutto za przedmiot zamówienia – 90%
2) Kryterium nr 2 Czas oczekiwania na wynik w formie elektronicznej – 10%
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
1) ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (C min: C n) x 90 pkt
gdzie:
C min - najniższa cena ogółem netto/brutto spośród ofert nie odrzuconych
C n - cena ogółem netto/brutto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt

2) czas oczekiwania na wynik (ilość godzin od odebrania materiału biologicznego):
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (SaTmin: SaTn) x 10 pkt
gdzie:

SaT min – najniższa średnia arytmetyczna najdłuższego czasu oczekiwania na wynik (w
godzinach) spośród ofert nie odrzuconych
SaT n – średnia arytmetyczna najdłuższego czasu oczekiwania na wynik (w godzinach)
ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt
3) Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:
O= C + T
gdzie:
O - ostateczna ocena oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,
T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium czas oczekiwania na
wynik
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Oferentów wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

6. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie dostaw, Zamawiający
wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, ofert dodatkowych.

XIII. Pouczenie Zamawiającego:
1.

Zamawiający odrzuca ofertę:
1) złożoną przez Oferenta po terminie;
2) zawierającą nieprawdziwe informacje;
3) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał ceny, liczby lub
najdłuższego czasu oczekiwania na wynik badania (w godzinach)
4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną;
7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych
w przepisach prawa oraz warunków wymaganych od Oferenta,
8) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Zamawiającego
prowadzącego postępowanie umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia
zdrowotne w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
2. W przypadku gdy Oferent 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.

XIV. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części i przesunięcia
terminu składania ofert bez podania przyczyny.

2.

Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na
tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy

3.

4.
5.
6.

o udzielanie świadczeń komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania w miejscu
i terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
O rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
„DCZP” sp. z o.o.
Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres Oferenta, który został wybrany.
Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja
ulega rozwiązaniu.

XV. Środki odwoławcze:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia konkursu Oferent może złożyć do komisji
konkursowej umotywowany protest, w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaiskrzonej czynności.
Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z
treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga
uzasadnienia.
Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej „DCZP” sp. z o.o.
W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zarządu „DCZP” sp. z o.o.,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie
dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega
rozpatrzeniu.
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. W przypadku uwzględnienia odwołania postępowanie
konkursowe zostaje unieważnione.

XVI. Istotne warunki umowy:
Umowa o wykonanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta zgodnie z załącznikiem Nr
3 do SWK.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym SWK mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2013 r. poz. 217, z późn. zm.).

