Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie wykonywania badań cytologicznych
dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego sp.z o.o w Chrzanowie .
I. Uwagi wstępne:
1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 o
działalności leczniczej /Dz.U 2021 poz.711/ oraz ustawą z dnia 27.08.2004 -o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /DZ.U 2021 poz.1285 ze zm./
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie Udzielającemu zamówienia oferty.
3. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w „Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert „ w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
4. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę .
5. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym oraz zawierać wszelkie
wymagane dokumenty i oświadczenia.
6. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności w miejscu i czasie
określonym w ogłoszeniu.
7. Konkurs ofert jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki konkursu.

II. Przedmiot konkursu :
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na :
-wykonywaniu diagnostycznych badań mikroskopowych komórek pobranych ze śluzówki
pochwy. ,zgodnie z ustaloną metodologią i przyjętymi standardami o wartości do 35 000 zł
brutto .
Badania muszą być wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do
ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. .Wykonawca musi posiadać
kompetencje i wyposażenie do wykonania usługi. Przez kompetencje rozumie się:
◦ dysponowanie osobą /ami posiadającymi uprawnienia do wykonywania badań z zakresu
cytodiagnostyki onkologicznej.
◦ Posiadanie doświadczenia zawodowego w oglądaniu preparatów mikroskopowych z
komórek pobranych ze śluzówki pochwy
Szczegółowe wymagania związane z realizacja przedmiotu zamówienia :
• Szczegółowe wymagania związane z realizacja przedmiotu zamówienia :
• Pobranie materiału do badań dla pacjentek ze skierowaniem z ZLA w Chrzanowie sp.z.o.o.
odbywa się w poradniach zakładu .Pobrania dokonuje lekarz lub położna
• Transport materiału do laboratorium diagnostycznego musi się odbywać zgodnie z
obowiązującą procedurą określoną przez Wykonawcę i udostępnioną Udzielającemu
Zamówienie.
• Pojemniki transportowe zapewnia Wykonawca .
• Udzielający zamówienie winien mieć możliwość korzystania przez internet z dostępu do
wyników badań ,poprzez udostępnienie loginu i hasła .Dostęp powinien umożliwiać opcję
przeglądu i wydruku wyników badań.
• Wykonawca dostarczy Udzielającemu Zamówienie druki skierowań jeśli takie określił w
swojej procedurze.
• Wyniki badań będą przekazywane do ZLA w Chrzanowie zgodnie z ustalonym
terminarzem
III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy
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2.

Oferent będzie związany ofertą w ciągu 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Umowa na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem zostanie zawarta
od dnia 02.01.2022 do dnia 31.12.2022

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Warunkach
Konkursu ofert.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna zawierać wszelkie kserokopie dokumentów a w przypadku oferty składanej
przez oferenta współpracującego z Udzielającym zamówienie zaświadczenie potwierdzające fakt
posiadania przez Udzielającego zamówienie wymaganych dokumentów oraz załączniki
wymagane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
4. Ofertę oraz wszelkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem
odrzucenia oferty,z wyłączeniem pojęć medycznych.
5. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub załącznika w złożonej ofercie spowoduje
jej odrzucenie.
6. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent.
7. Oferent może wycofać złożoną ofertę powiadamiając pisemnie Udzielającego zamówienie
przed upływem terminu składania ofert.
V. Oferta.
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym Udzielającego zamówienia ,zgodnie z
dostępnym wzorem .
2.Do oferty należy załączyć :
a) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia wraz z informacją ,że nie zgłasza do
niego żadnych zastrzeżeń oraz z przepisami ustawy z dnia 15.04.2012 o działalności leczniczej
/Dz.U 2021 poz.711 /
b) Kserokopię dokumentów potwierdzających udział laboratorium w kontrolach zewnętrznych i
wewnętrznych /certyfikat lub zaświadczenie /
c)dokument potwierdzający wpis do Ewidencji Laboratoriów prowadzony przez Krajową Radę
Diagnostów Laboratoryjnych uwzględniający numer identyfikacyjny
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert –kserokopia potwierdzona przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem.
e) Oświadczenie potwierdzające w laboratorium prowadzenie procedur zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.0.3.2006 /Dz.U 2019 poz.1923/ ze zm.
w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów
diagnostycznych”
f) ) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z udzielaniem świadczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub oświadczenie
oferenta o zawarciu takiej polisy z obowiązkiem przedłożenia jej w dniu podpisywania umowy.
4. Oferty należy składać wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem :
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
cytologicznych„
VI. Wymagania od oferentów .
Badania muszą być wykonywane w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do
ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Wykonawca musi spełniać warunki :
◦ posiadać uprawnienia do wykonywania w/w działalności lub czynności
◦ posiadać wiedzę i doświadczenie
◦ dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
◦ znajdować się sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację
zamówienia
VII. Kryteria oceny ofert
1. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do ustalenia kryteriów wyboru
najkorzystniejszej oferty w danym konkursie wg własnego uznania.
2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się
następującymi kryteriami :
•
cena za badanie -100%
VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2021. godz. 10.00 w Sekretariacie ZLA w
Chrzanowie sp.z o.o 32-500Chrzanów ul.Sokoła19 II piętro
2. Szczegółowe zasady postępowania komisji konkursowej określa „Regulamin
przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp z o.o „
IX. Rozstrzygnięcie konkursu ,warunki zawarcia umowy .
1. Rozstrzygniecie Konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o
konkursie ofert.
2. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający Zamówienie
wskazuje termin podpisania umowy.
X. Środki odwoławcze
1.W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
do czasu zakończenia postępowania ,oferent może złożyć do komisji konkursowej
umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej
czynności.
2. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczenia zdrowotnego ulega zawieszeniu, chyba ze z treści protestu wynika ,że jest on
bezzasadny.
4. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i
udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nie uwzględnienie protestu wymaga
uzasadnienia .
5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
6.Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na stronie
internetowej Udzielającego Zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego
Zamówienie.
XI. Postanowienia końcowe .
Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie
Udzielającego zamówienie .
Zarząd Spółki.

