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A. Podstawa prawna
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o:
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r . o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295).
 Przy odpowiednim zastosowaniu art. 140, art.141., art. 146 ust. 1, art. 147-148 ust. 1, 149, 150,
art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 Ustawa z dnia 27lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej;
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych;
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno
odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.
 Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781.)
 Ustawa z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
( Dz.U. 2020. Poz. 849.)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
B.

Wyjaśnienie pojęć:
„Udzielający zamówienie” - należy rozumieć Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zwanym dalej ,,MSS” lub „UZ”
„Przyjmujący zamówienie” - należy rozumieć podmioty, o których mowa w Ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz w
Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. 2020. poz. 295) zwanym dalej „PZ”
„Miejsce świadczenia” – teren Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego
w Ostrołęce, punkty:
 Mazowiecki Szpitala Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy ul. Sienkiewicza 56, 07-410 Ostrołęka.

C. Przedmiot zamówienia - opis przedmiotu zamówienia oraz tryb prowadzenia zamówienia
1. Kategoria usług CPV : 85145000-7 (Usługi świadczone przez laboratoria medyczne)
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki
laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz serologii krwi na rzecz Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w tym przygotowanie próbek do transportu,
badania i wyników z/do punktu ZPO. W tym celu MSS przeznacza powierzchnię do wynajmu: 696,92
m2.
3. Przyjmujący zamówienie zapewnia aparaturę i sprzęt medyczny, gospodarczy, komputery wraz z
niezbędnym oprogramowaniem niezbędnego do realizacji zamówienia.
4. Postępowanie
prowadzone
będzie
na
zasadzie
konkursu
ofert
w
oparciu
o art. 26, 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020. Poz. 295) oraz
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. 2019. poz. 1373 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych w SWKO
zastosowanie mają przepisy wskazane powyżej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Szczegółowy wykaz świadczeń wraz z maksymalnym czasem wykonania, maksymalne ceny
jednostkowe poszczególnych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych stanowi Załącznik nr 1 do
Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert – Formularz cenowo-asortymentowym oraz
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo-asortymentowym CITO.
E.

Wymagania dla przystępujących do konkursu ofert
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt i ryzyko Przyjmującego zamówienie.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań zgodnie z złożona ofertą na
formularzu Udzielającego Zamówienie.
3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż realizacja usług powierzonych Podwykonawcom, w zakresie
1.
2.
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zleconym mu przez Przyjmującego zamówienia – odbywać się będzie zgodnie z wymogami w/w
przepisów prawa.
4. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący zamówienie, którzy spełniają niżej
wymienione warunki (nie wywiązanie się z któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty bez
rozpatrzenia):
1) Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu badań diagnostyki mogą
składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów
i spełniający wymagania określone:
a. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
27 sierpnia 2004 r.
b. Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
c. Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
d. Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r.
e. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać
medyczne laboratorium diagnostyczne z dnia 3 marca 2004 r.
f. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty
przez diagnostów laboratoryjnych z dnia 22 listopada 2016 r.
2) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w
szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze zakładów opieki zdrowotnej;
3) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykazują dodatni wynik
finansowy za lata: 2017, 2018, 2019.
4) Nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
5) Nie zalegają z opłacaniem podatków.
6) Jeśli oferentem jest osoba fizyczna – w odniesieniu do tej osoby, jeśli spółka jawna
-w
odniesieniu do wspólników, jeśli spółka partnerska - w odniesieniu do partnerów lub członków
zarządu, jeśli spółka komandytowa lub komandytowo akcyjna - w odniesieniu do
komplementariuszy, jeśli osoba prawna - w odniesieniu do urzędujących członków organu
zarządzającego: nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo w związku z
postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
7) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 5 000 000,00 zł za szkody wyrządzone
przy udzieleniu świadczeń w zakresie udzielania zamówienia – zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania testów na obecność materiału
genetycznego wirusa SARS-CoV-2 oraz testów serologicznych przeciwciał w klasie IgM i IgG na
terenie MSS;
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wydania wyników badań wykonanych w trybie CITO
drogą elektroniczną po ich wykonaniu, jednocześnie powiadomi drogą telefoniczną
o wysłanym wyniku. W trybie CITO w rozumieniu do 1 godz. Panel badań CITO stanowi załącznik nr
2 do SWKO.
7. Rezerwowe laboratorium w pełnym zakresie badań analitycznych, serologicznych i
mikrobiologicznych w odległości poniżej 100 km, z dostępem do wyników badań on-line;
8. Wykonywanie badań na obecność HIVAb, HCVAb i HBsAg w ciągu 2 godz. w przypadku ekspozycji
zawodowej;
9. Wykonywanie testów potwierdzenia Western Blot tylko w przypadku dodatniego wyniku uzyskanego
testem ELISA – chyba, że zostanie wskazany dodatkowy zapis przez lekarza kierującego;
10. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do współpracy z Zespołem ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych
dotyczącym m.in.:
a. Wykonywania badań przesiewowych;
b. Wykonywania badań środowiskowych;
c. Codziennego raportowania mikrobiologicznego z określeniem oporności drobnoustrojów;
d. Oznakowanie na wynikach, w sposób czytelny i widoczny, patogenów alarmowych;
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e.

Niezwłocznego powiadamiania telefonicznego lekarzy oddziałów o wzroście
drobnoustrojów z materiału istotnego klinicznie (np. krew, płyn mózgowo – rdzeniowy,
płyny z jam ciała, płyny stawowe);
f. Niezwłocznego powiadamiania telefonicznego lekarzy oddziałów oraz Zespołu ds.
Kontroli Zakażeń Szpitalnych o wzroście patogenów alarmowych;
g. Czynnego udziału w opracowaniu ognisk epidemiologicznych;
h. Czynnego udziału w określaniu lekooporności drobnoustrojów oraz zbiorczych wyników z
posiewów krwi, płynu mózgowo – rdzeniowego i moczu;
i. W przypadkach uzasadnionych potwierdzanie wyników badań mikrobiologicznych w
ośrodkach referencyjnych.
j. Sporządzania codziennego wykazu badań mikrobiologicznych dodatnich z oddziałów
szpitala z uwzględnieniem ,, alert patogen” - raport bakteriologiczny;
k. Na wynikach badań mikrobiologicznych w sposób widoczny i czytelny jest umieszczone
oznaczenie patogenu alarmowego;
l. Kierownik pracowni mikrobiologicznej jest zobowiązany do ścisłej współpracy z
Zespołem ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych szczególnie w zakresie opracowania ognisk
epidemiologicznych, mapy mikrobiologicznej i lekooporności drobnoustrojów na
wskazane grupy antybiotyków.
W skład szpitalnego Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych wejdzie specjalista ds.
mikrobiologii zatrudniony u Przyjmującego Zamówienie:
m. Zapewni czas oczekiwania na wynik badań mikrobiologicznych wg następujących zasad.
Czas od pobrania do dostarczenia materiału z oddziału do laboratorium:
 płyn mózgowo-rdzeniowy w jałowym pojemniku oraz krew, płyny z jam ciała, aspiraty pobrane na
podłoża wzrostowe – maksymalnie 1 godzina od pobrania
 mocz, plwocina, materiał z dolnych dróg oddechowych – maksymalnie 2 godziny od pobrania
 wymazy na podłożach transportowych - do 4 godzin od pobrania, maksymalnie 12 godzin od pobrania
1. Posiew moczu
a. Ujemny
b. - do 24 godzin, do 48 godzin w przypadku pacjentów OIT przy podejrzeniu zakażenia o
etologii grzybiczej lub Corynebacterium spp
c. dodatni z antybiogramem (pacjent ambulatoryjny) – do 48 godzin
d. dodatni z antybiogramem (pacjent szpitalny) – do 48 godzin, w przypadku więcej niż jednego
drobnoustroju - do 72 godzin
2.

Wymazy z miejsca operowanego oraz posiew materiału ropnego,
a. preparat bezpośredni – 2-4 godziny od dostarczenia materiału
b. posiew ujemny w kierunku tlenowym 48 godzin
c. posiew dodatni w kierunku tlenowym od 48 do 96 godzin (4 dni)
d. posiew ujemny w kierunku beztlenowym do 7 dni
e. posiew dodatni w kierunku beztlenowym do 10 dni

3.

Wymazy z ucha, owrzodzenia
a. preparat bezpośredni – 2-4 godziny od dostarczenia materiału
b. posiew ujemny w kierunku tlenowym 48 godzin
c. posiew dodatni w kierunku tlenowym do 96 godzin (4 dni)
d. posiew ujemny w kierunku beztlenowym do 7 dni
e. posiew dodatni w kierunku beztlenowym do 10 dni

4.

Posiew krwi
a. preparat z dodatniej butelki – do 2 godz. od sygnału z aparatu o dodatnim posiewie
b. posiew ujemny – do 7 dni od pobrania materiału
c. posiew dodatni w kierunku tlenowym – do 3 dni od czasu zasygnalizowania przez aparat
dodatniej butelki, maksymalnie 5 dni od pobrania materiału
d. posiew dodatni w kierunku beztlenowym – do 5 dni od czasu zasygnalizowania przez aparat
dodatniej butelki, maksymalnie 7 dni od pobrania materiału
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5.

Posiew materiałów fizjologicznie jałowych: płynów z jam ciała, aspiratów (hodowla na podłożach
do hodowli krwi)
a. preparat z dodatniej butelki – do 2 godz. od sygnału z aparatu o dodatnim posiewie
b. posiew ujemny – do 7 dni od pobrania materiału
c. posiew dodatni w kierunku tlenowym – do 3 dni od czasu zasygnalizowania przez aparat
dodatniej butelki, maksymalnie 10 dni od pobrania materiału
d. posiew dodatni w kierunku beztlenowym – do 5 dni od czasu zasygnalizowania przez aparat
dodatniej butelki, maksymalnie 7 dni od pobrania materiału

6.

Płyn mózgowo-rdzeniowy
a. preparat bezpośredni barwiony metodą Grama – do 1 godz. od dostarczenia materiału
b. szybkie testy lateksowe - do 1 godz. od dostarczenia materiału
c. posiew ujemny – do 3 dni od pobrania materiału
d. posiew dodatni – do dni od pobrania materiału

7.

Wymaz z gardła w kierunku Streptococcus pyogenes
a. posiew dodatni – 18 do 24 godzin od dostarczenia materiału
b. posiew ujemny – do 48 godzin od dostarczenia materiału
c. posiew i antybiogram – do 72 godzin od dostarczenia materiału (w przypadku konieczności
zastosowania leczenia innymi lekami niż penicyliny lub leczenia skojarzonego)

8.

Posiew plwociny
a. preparat bezpośredni – ocena przydatności materiału do posiewu, sygnał o konieczności
ponownego pobrania materiału do lekarza prowadzącego – do 2 godzin od dostarczenia
materiału
b. posiew ujemny 48 godzin
c. posiew dodatni w kierunku bakterii 48 do 96 godzin (4 dni)
d. posiew dodatni w kierunku grzybów do 7 dni

9.

Posiew materiału z dolnych dróg oddechowych (BAL. PBS)
a. posiew ujemny 48 godzin
b. posiew dodatni w kierunku bakterii 48 do 96 godzin (4 dni)
c. posiew dodatni w kierunku grzybów do 7 dni

10. Badania w kierunku nosicielstwa MRSA, ESBL, KPC, VRE
a. posiew ujemny 24 do 48 godzin
b. posiew dodatni 24 do 48 godzin.
11. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do akceptacji Procedur postepowania z materiałem do
badań Udzielającego zamówienia.
12. Przyjmujący zamówienie posiada Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO
15189 oraz ISO 9001:2015. Certyfikat ISO 9001:2015 w minimum 5 laboratoriach analitycznodiagnostycznych.
13. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że w trakcie trwania umowy będzie prowadzona kontrola jakości
badań, wewnątrz- i zewnątrz – laboratoryjna, zgodnie z wymogami i deklarowanymi w konkursie
certyfikatami/normami.
14. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zintegrować swój system informatyczny z systemem
Udzielającego zamówienie w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz przejęcia w
użytkowanie obecnego zintegrowanego laboratoryjnego systemu komputerowego, będącego
własnością Udzielającego zamówienie na okres obowiązywania niniejszej umowy. Wszelkie zmiany
ilości i jakości posiadanego przez Udzielającego zamówienie sprzętu i oprogramowania w trakcie
umowy nakładają na Przyjmującego zamówienie obowiązek włączenia tych zmian w zakres
przedmiotu umowy.
15. Integracja powinna umożliwiać przekazywanie pomiędzy systemami zamówienie zleceń badań
laboratoryjnych oraz zwrotne odbieranie wyników tych badań. Zakres przekazywania
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(wymiany)danych musi obejmować wszystkie zlecane badania. Udzielający zamówienia posiada
odpowiednią infrastrukturę oraz urządzenia brzegowe, aby zapewnić połączenia oraz translację.
16. Wymiana danych musi odbywać się w czasie rzeczywistym. Całkowita integracja systemów od
momentu podpisania przez strony umowy o wykonaniu laboratoryjnych badań diagnostycznych
powinna nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczy. Koszt integracji systemów ponosi
Wykonawca.
17. Udzielający Zamówienie informuje, że w pomieszczeniach przeznaczonych na punkty pobrań istnieje
instalacja sieci komputerowej. Wykonawca zamówienia jest zobowiązany wykonać integrację swojego
systemu informatycznego z programie funkcjonującym w MSS O-KA.
18. Do czasu pełnej integracji systemu Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczania zleceń
badań, wyników w wersji papierowej wraz z wynikami zbiorczymi pacjentów z każdego dnia – do
Udzielającego zamówienia własnym transportem (z zapewnieniem opakowań transportowych) i na
własny koszt codziennie w godzinach pomiędzy 12.00 – 13.00, a wyniki badań CITO i wyniki
krytyczne przekazywane będą natychmiast do lekarza kierującego.
19. Przyjmujący zamówienie posiada minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia co
najmniej sześciu laboratoriów diagnostycznych na terenie województwa mazowieckiego w systemie
24h, posiadają także 4 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia 5 laboratoriów diagnostycznych o
działalności takiej jak u zamawiającego na terenie Polski,
20. Przyjmujący zamówienie są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielanych
świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami na sumę minimalną wynoszącą 5
milionów złotych. Z tym zastrzeżeniem, że pakiet ubezpieczenia musi zawierać klauzulę o
odpowiedzialności z tytułu szkody spowodowanej przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń , w tym
zakażenia wirusem
HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW – zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
21. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:
a. Wyniki badań będą autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego.
b. Wyniki badań będzie zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem RM z dnia 23 marca
2006 r. w sprawie standardów jakości medycznych laboratoriów diagnostycznych i
mikrobiologicznych.
22. Przyjmujący zamówienie wykorzysta system kodów kreskowych wygenerowanych na skierowaniach
przez system informatyczny Udzielającego zamówienie w celu rejestracji i identyfikacji próbki podczas
procesu analitycznego.
23. Przyjmujący zamówienie udostępni możliwość bezobsługowego odebrania wyników z wynikomatu po
wczytaniu kodu lub innej formy autentykacji wyniku dla danego pacjenta.
24. Sposób podłączenia i zabezpieczenia dla wynikomatów Przyjmujący zamówienie ustali z Udzielającym
zamówienie do 7 dni od podpisania umowy.
25. Przyjmujący zamówienie ustali z Udzielającym zamówienie do 7 dni od podpisania umowy sposób
obsługi wynikomatu:
a. wymiana tonerów
b. usuwanie i zgłoszenie awarii(kody błędów , sposób zgłaszania usterek itp.).
26. Obsługa wraz z kosztami związane z funkcjonowaniem wynikomatów ponosi Przyjmujący zamówienie.
27. Przyjmujący zamówienie zapewni rozbudowany system statystyczny pozwalający na generowanie
pełnej bazy raportów ilościowych , funkcjonalnych i finansowych. System raportowania umożliwia
pełną kontrolę ilościowo finansową dla danego kontrahenta z podziałem na pacjentów , lekarzy
zlecających , przychodnie i poszczególne badania. System raportowy umożliwia eksport generowanych
raportów do plików w formacie min. csv oraz xls lub ods.
28. Przyjmujący zamówienie zapewni dostęp do wyników poprzez Internet, wydzielone łącza lub pocztę
elektroniczną.
29. Przyjmujący zamówienie zapewni bezpieczeństwo danych uzyskanych w trakcie świadczenia usługi
medycznej- poparte certyfikatem z normy bezpieczeństwa informacji ISO 27001 lub innym
dokumentem wydanym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą zapewniający realizację zapisów
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie opisu, minimalnej
funkcjonalności oraz warunków organizacyjnotechnicznych funkcjonowania Platformy Udostępnienia
On- Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy
Gromadzenia , Analizy Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ( Dz.U,2018
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poz. 1515).Certyfikat musi być wydany dla jednostki wykonującej bezpośrednio zlecenie. Przyjmujący
zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za bazę danych.
W przypadku awarii przekazu informatycznego, Przyjmujący zamówienie powiadomi Udzielającego
zamówienie i jeśli będzie taka potrzeba prześle wyniki mailem w sposób zaszyfrowany pod adres
wskazany przez UZ.
Aktualizacja słowników badań laboratoryjnych (numeracja , grupy, kody)musi być uzgodniona z UZ
oraz zgłoszona z wyprzedzeniem min trzech dni roboczych.
PZ zobowiązuje się do natychmiastowego informowania upoważnionego pracownika UZ, o
otrzymanych wynikach krytycznych pacjenta.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do odbierania materiału przeznaczonego do badań oraz do
wykonywania badań w trybie ciągłym na terenie MSS oraz z punku ZPO tj. 7 dni w tygodniu przez 24
godz. na dobę.
Krew żylna powinna być pobierana przy pomocy zamkniętego systemu pobierania krwi, a krew
włośniczkowa przy zastosowaniu systemu do pobierania krwi włośniczkowej (tzw. mikrometoda).
Wszystkie składowe systemu pobrań dostarczy Przyjmujący Zamówienie. PZ zapewnia w cenie usługi
zamknięty, próżniowy system pobierania krwi oraz wszelkie inne niezbędne materiały i akcesoria
potrzebne do pobrania innych materiałów jak: podłoża do badań bakteriologicznych, płytki odciskowe,
kapilary, pojemniki na mocz i kał itp., druki zleceń i kody. W przypadkach wymagających
szczególnego przygotowania materiału do badań, PZ będzie dostarczał w miarę potrzeb, niezbędne
środki konserwujące.
PZ w terminach ustalonych z UZ przeprowadzał będzie szkolenia personelu wskazanego przez UZ w
zakresie:
a. Pobierania materiału biologicznego oraz błędów przed laboratoryjnych;
b. Mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej;
Powtórzenie badania wykonanego niewłaściwie nastąpi na koszt PZ.
PZ zobowiązany jest do dostarczenia i bezzwłocznego (min. 3 dni przed wprowadzeniem
zmian)powiadamiania UZ o każdej aktualizacji procedur związanych z :
a. przygotowaniem pacjenta do badań;
b. zakresów referencyjnych badań;
c. pobieraniem materiału do badań;
d. przechowywaniem próbek do czasu wykonania badania;
e. transportem i zabezpieczeniem próbek na czas transportu;
f. wzoru obowiązujących skierowań;
g. wartości błędów dopuszczalnych.
PZ zobowiązany jest poddać się kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, Udzielającego
zamówienia oraz innych osób i organów uprawnionych do kontroli.
PZ zobowiązuje się do archiwizacji skierowań i wyników badań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a archiwizowane wyniki udostępnić na życzenie UZ.
PZ zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości
statystycznej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
Rejestr pacjentów wraz ze szczegółowym określeniem zlecanych badań wg wymogów dla prowadzenia
dokumentacji medycznej wraz z archiwizacją danych prowadzony będzie przez Przyjmującego
zamówienie,
Wyniki będą dostarczane w formie papierowej zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie
dokumentacji medycznej, oraz prezentowane będą przy pomocy laboratoryjnego systemu
komputerowego. Wyniki przesyłane do systemu Udzielającego zamówienie muszą być podpisane
elektroniczne.
Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Udzielającego zamówienie w ilościach uzależnionych od
jego aktualnych potrzeb.
Zapewnienia bezpłatnej obsługi przez swoich pracowników banku krwi prowadzonego przez
Udzielającego zamówienie, poza godzinami pracy Udzielającego zamówienia. Do zadań wskazanych
pracowników należeć będzie w szczególności:
 składanie zamówień na krew i jej składników we właściwym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa zgodnie z zamówieniami składanymi przez Udzielającego
zamówienie;
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 wydawanie krwi i jej składników, zgodnie z zamówieniami składanymi przez
Udzielającego zamówienie;
 prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi i jej składników;
 prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników.
Transport materiałów do badań i wyników wew. Szpitala (z oddziałów do Zakładu Diagnostyki
Laboratoryjnej i Zakładu Mikrobiologii i z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu
Mikrobiologii do oddziałów) odbywać się będzie przez Udzielającego zamówienie,
Transport materiałów do badań i wyników z punktu: Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
ul. Sienkiewicza 56, 07-410 Ostrołęka odbywać się będzie przez Przyjmującego zamówienie,
PZ zapewni punkty pobrań materiału biologicznego zlokalizowane na terenie MSS. PZ zobowiązany
jest wyposażyć punkty pobrań w sprzęt niezbędny do funkcjonowania oraz zgodny
z obowiązującymi normami. Wymagane godziny pobierania materiału biologicznego, tj. godziny
otwarcia punktów pobrań od 7.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. PZ zapewni nieodpłatne pobieranie materiału do badań, sprzęt jednorazowego
użytku.
Z wykonanych badań dostarczane przez Przyjmującego zamówienie będą dane umożliwiające analizę
ilościową i jakościową w podziale na zlecającą komórkę organizacyjną, zlecającego lekarza, czas (data i
godzina) zlecenia i wykonania badania, archiwizację badań, analizę statystyczną i odszukiwanie
wyników poszczególnych pacjentów przy stosowaniu zatwierdzonego systemu zleceń;
Przyjmujący zamówienie, który będzie realizował świadczenia będące przedmiotem konkursu,
zobowiązany jest do posiadania personelu o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, czyli
świadczenia będące przedmiotem postępowania konkursowego mają być udzielane przez uprawnione
osoby wykonujące zawody medyczne, określone w odrębnych przepisach, przy czym:
a. Kierownik laboratorium PZ musi posiadać tytuł specjalisty zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakimi powinno odpowiadać
medyczne laboratorium diagnostyczne;
b. Kierownik Pracowni Mikrobiologii musi posiadać specjalizację w dziedzinie mikrobiologii,
mikrobiologii medycznej lub mikrobiologii lekarskiej i posiadać co najmniej 2 letnie
doświadczenie w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w szpitalnym laboratorium
mikrobiologicznym albo innym laboratorium mikrobiologicznym wykonującym badania na
rzecz szpitali, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie
kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych .
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest udzielić świadczeń zdrowotnych z użyciem sprzętu i
aparatury medycznej zgodnie z wymogami określonymi dla pracowni diagnostycznych, posiadające
stosowne certyfikaty, atesty, uzyskane w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami, ich aktualne
przeglądy wykonane przez uprawnione serwisy. Dokumentacja dotycząca aparatury pomiarowej
udostępniana będzie na żądanie Udzielającego zamówienia.
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że prowadzi dokumentację aparatury pomiarowej oraz sprzętu
stanowiącego wyposażenie laboratorium zgodnie z obowiązującymi przepisami, a obowiązujące zapisy
są dostępne za życzenie Udzielającego zamówienia.
Świadczone usługi będą wykonywane na aparaturze i sprzęcie medycznym, gospodarczym i
komputerach oraz oprogramowaniu Przyjmującego zamówienie.
Świadczenia będą wykonywane w pomieszczeniach wynajmowanych od Udzielającego zamówienie w
obiektach na Al. Jana Pawła II o powierzchni 696,92 m2 Umowa najmu lokalu stanowi załącznik nr 6 do
materiałów konkursowych. Umowa najmu powierzchni - na umieszczenie tablic informacyjnych
stanowi załącznik nr 7 do materiałów konkursowych,
Gromadzenie i utylizacja odpadów medycznych powstałych w wyniku działalności diagnostycznej oraz
trucizn będzie odbywać się na koszt Przyjmującego zamówienie
zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W czasie usuwania odpadów z pomieszczeń
laboratorium muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności zapewniające bezpieczeństwo
pacjentów i personelu MSS.
Za stan sanitarny i techniczny pomieszczeń będzie odpowiadać Przyjmujący zamówienie. Wszelkie
remonty i modernizacje mogą być przeprowadzone po otrzymaniu wcześniejszej zgody od
Udzielającego zamówienie na koszt i ryzyko Przyjmującego zamówienie oraz będą odpowiadać
wymogom prawnym stawianym laboratoriom diagnostycznym,
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56. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia UZ o awarii lub skażeniu
poczty pneumatycznej (rozszczelnienie się pojemników z materiałem do badań, wylanie się krwi lub
płynów ustrojowych przesłanych do laboratorium).
57. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie zabezpieczy sprzątanie pomieszczeń i pranie bielizny;
58. Przyjmujący zamówienie będzie korzystał za odpłatnością z usług telefonicznych Udzielającego
zamówienie. Projekt Umowy na korzystanie z telefonów stanowi załącznik nr 8 do materiałów
konkursowych,
59. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rozszerzenia panelu badań. Cena tych badań będzie
każdorazowo negocjowana przez Strony umowy.
60. Ceny jednostkowe za świadczenia mogą być waloryzowane:
 Ceny jednostkowe za świadczone badania mogą być waloryzowane, nie częściej niż raz w roku
kalendarzowym, ze skutkiem na dzień 1 maja, nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
za rok poprzedni,
 Waloryzacja ta następuje na zaakceptowany przez UZ wniosek złożony przez PZ poprzez aneks do
umowy, Pierwsza indeksacja może nastąpić najwcześniej od 2023 roku,
 UZ zastrzega sobie możliwość niezaakceptowania powyższego wniosku bez podania przyczyny.
PZ zobowiązuje się do ochrony danych osobowych pacjentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r . w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
F. Przewidywany czas trwania umowy
1. Umowa o świadczenie usług zdrowotnych z oferentem, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą
zostanie zawarta na od 15.09. 2020 r do 14. 09. 2030 r.
2. Projekt umowy na świadczenia zdrowotne stanowi załącznik Nr V do Szczegółowych warunków
konkursu ofert.
G. Wadium
Oferenci przystępujący do postępowania konkursowego wpłacą wadium w wysokości 20.000 PLN (dwadzieścia
tysięcy złotych) na konto Udzielającego zamówienie, prowadzone w banku PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
Oddział Ostrołęka o nr 97 1020 3802 0000 1002 0010 8761 najpóźniej do dnia terminu składania ofert. Za
dotrzymanie terminu wpłaty wadium uważa się uznanie rachunku Udzielającego zamówienia. Przy wnoszeniu
wadium oferent powinien powołać się na nazwę konkursu ofert oraz podać numer swojego konta, na które
należy zwrócić wadium. Udzielający zamówienie po rozstrzygnięciu konkursu zwraca wadium wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę,

H. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę ofertową należy wyrazić w złotych polskich.
2. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towaru i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów prawa sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towaru i usług oraz podatkiem akcyzowym.
3. Cena ofertowa musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

I. Zasady i kryteria oceny oferty
1. Udzielający zamówienie odrzuci ofertę, w przypadku podania ceny jednostkowej
przewyższającej cenę maksymalną podaną w załączniku Nr 1 i 2 do materiałów konkursowych.
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2. Kryteria decydujące przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

L.p.

Kryterium

Ranga
w%

Uwagi
Kryterium „cena badań” będzie rozpatrywane na
podstawie wartości badań brutto, podanej przez
Przyjmującego Zamówienie w
Formularzach
cenowo – asortymentowych:
C=C1+C2
 C1= Formularz cenowo – asortymentowy
Punktacja zostanie
następującego wzoru:

wyliczona

za

pomocą

najniższa oferowana cena

C1 = ------------------------------ x 30 pkt
cena ocenianej oferty

1.

C = Cena badań

70%
 C2= Formularz cenowo – asortymentowy CITO
Punktacja zostanie
następującego wzoru:

wyliczona

za

pomocą

najniższa oferowana cena

C2 = ------------------------------ x 40 pkt
cena ocenianej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 70
punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku.

2.

3.

4.

K = Ocena koncepcji organizacji
świadczeń

T = Termin płatności

Ci = Ciągłość

10%
wg opisu koncepcji

10 %

10 %

Do 30 dni – 0 pkt.
Od 31 do 60 dni – 5 pkt.
Od 61 do 90 dni 10 pkt.

Doświadczenie (ilość lat prowadzenia
laboratorium diagnostycznego):
a) do 5 lat – 0 pkt;
b) od 6 do 10 lat – 5 pkt.;
c) powyżej 11 lat – 10 pkt.
Do oferty należy dołączyć wykaz i
oświadczenie o ilości lat prowadzenia
laboratorium diagnostycznego.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z największa ilością punktową = C + K + T + Ci
3.

Ocena koncepcji organizacji świadczeń dokonywana będzie w oparciu o załączone
do oferty dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia, certyfikaty oraz prezentowane
koncepcje dotyczące udzielanych świadczeń zdrowotnych:
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Kryterium szczegółowe
Koncepcja pracy laboratorium i urządzeń wykonujących badania wraz z ich
wykazem
Opis sposobu zlecania materiału do badań oraz jego znakowania (druki, kody)
Organizacja punktu pobrań materiału biologicznego do badań laboratoryjnych
(określenie miejsca usytuowania, zakres pobierania materiału ze szczególnym
uwzględnieniem pobrań do badań bakteriologicznych, czas pracy) wraz z
koncepcją przyjmowania i rejestracji napływających do laboratorium badań
Sposób nadawania priorytetów wykonywania badań
Uczestnictwo w programach oceny jakości – obecnie posiadane certyfikaty
System walidacji wyników
Sposób prezentacji i dystrybucji wyników
System archiwizacji wyników
System archiwizacji materiału biologicznego

Ranga w%
0-1
0-1
0-2
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

W przypadku złożenia ofert, które otrzymały tą samą ilość punktów Komisja Konkursowa wybierze ofertę z
najniższą zaoferowaną ofertą. Jeżeli oferty, które otrzymały tę samą liczbę punktów będą miały tę samą cenę
Komisja Konkursowa wezwie takich Oferentów do ponownego złożenia dodatkowych ofert cenowych z
zastrzeżeniem, że Oferent nie może zaoferować ceny wyższej niż przedstawiona w ofercie.
J.Opis sposobu przygotowania oferty konkursowej
1) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWKO
Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza
przysięgłego. Treść oświadczeń powinna być napisana na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta,.
3) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Oferty
częściowe nie będą podlegały ocenie.
4) Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
5) Na potwierdzenie wyżej określonych wymagań, przystępujący do postępowania konkursowego
przedłożą w ofercie następujące dokumenty pod rygorem odrzucenia:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz stanowiący załącznik nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu
Ofert
– Załącznik nr 1 Formularz cenowo - asortymentowy wraz z
oświadczeniem o spełnieniu maksymalnych czasów oczekiwania na wyniki
laboratoryjne i mikrobiologiczne, serologii krwi podane
w materiałach
konkursowych.
2) Formularz stanowiący załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu
Ofert – Załącznik nr 1 Formularz cenowo – asortymentowy CITO wraz z
oświadczeniem o spełnieniu maksymalnych czasów oczekiwania na wyniki
podany w materiałach konkursowych.
3) Formularz oferty.
4) oświadczenie o akceptacji projektów umów stanowiących załączniki do
dokumentacji konkursowej;
5) opis koncepcji świadczenia usług zawierający kompletny opis sposobu
wykonania zamówienia – KRYTERIUM OCENY
6) pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta sporządzana jest przez pełnomocnika.
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7) Aktualne zaświadczenie o wpisie do CEiDG prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki lub wpis do rejestru podmiotów prowadzących
działalność leczniczą określający rodzaj prowadzonej działalności;
8) Aktualny odpis KRS;
9) Aktualne zaświadczenie o wpisie do prowadzonego przez Krajową Radę
Diagnostyków Laboratoryjnych;
10) Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
11) Kopie certyfikatów/zaświadczeń uczestnictwa w zewnętrznych programach
kontroli jakości badań laboratoryjnych dotyczące wyłącznie badań
wymienionych w Załączniku nr 1 i 2 do SWKO;
12) oświadczenie oferenta o znajdowaniu się w sytuacji finansowej pozwalającej na
realizację zamówienia; sprawozdanie finansowe za lata 2017, 2018, 2019
potwierdzające dodatni wynik finansowy za te lata;
13) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione
przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego,
przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
14) oświadczenie oferenta o posiadanej zdolności technicznej i kadrowej niezbędnej
do realizacji zamówienia;
15) aktualne - to jest zgodne ze stanem faktycznym zaświadczenia Naczelnika z
właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające,
że Przyjmujący zamówienie nie zalega z opłacaniem zobowiązań
publicznoprawnych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
wystawione nie wcześniej niż 3 –miesiące przed terminem składania ofert,
16) wykaz laboratorium o pełnym zakresie badań analitycznych i serologicznych w
odległości poniżej 100 km, z dostępem do wyników badań on-line;
17) wykaz laboratoriów i oświadczenie o posiadaniu minimum 5-letniego
doświadczenia
w zakresie prowadzenia co najmniej 6 laboratoriów
diagnostycznych pracujących na terenie województwa mazowieckiego w
systemie 24-godzinnym wraz z referencjami
o należytym wykonaniu
zamówienia, wykaz laboratoriów i oświadczenie o posiadaniu 4 letniego
doświadczenia w zakresie prowadzenia 5 laboratorium diagnostycznych
pracujących na terenie Polski w systemie 24h wraz z referencjami o należytym
wykonaniu zamówienia;
18) oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniu podatków;
19) oświadczenie o gotowości, posiadanym personelu i zapleczu technicznym do
wykonywaniu testów SARS-CoV-2 na terenie MSS;
20) potwierdzenie/polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
udzielanych świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami na
sumę minimalną wynoszącą 5 milionów złotych. Z tym zastrzeżeniem, że pakiet
ubezpieczenia musi zawierać klauzulę o odpowiedzialności z tytułu szkody
spowodowanej przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń , w tym zakażenia
wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW – zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
21) kopie obowiązującego poświadczonego za zgodność z oryginałem Certyfikatu
ISO 15189 oraz ISO 9001:2015 z 5 laboratoriów. Certyfikaty obowiązujące na
terenie Polski;
22) dowód wpłaty wadium i numer konta, na które należy zwrócić wadium;
23) zaświadczenie z banku prowadzonego rachunek oferenta o posiadanej zdolności
kredytowej lub obrotach na rachunku na sumę nie niższą niż 6 milionów
złotych. Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 12-miesięcy
przed terminem składania ofert;
24) oświadczenie o akceptacji zasad przedstawionych w dokumentacji konkursowej i
nie zgłaszaniu do nich zastrzeżeń,
25) aktualna - to jest zgodna ze stanem faktycznym informacja z KRK, wystawiona
nie wcześniej niż na 3- miesiące przed składaniem ofert,
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26) oświadczenie następującej treści: oświadczam, że nie prowadzę działalności
konkurencyjnej wobec Udzielającego zamówienie w zakresie świadczenia usług
medycznych innych niż przedmiot konkursu. Dotyczy to zarówno firmy
przyjmującej zamówienie jak i firm zależnych lub powiązanych kapitałowo – na
cały okres realizacji świadczeń,
27) dokument potwierdzający zgodę producenta i licencjonodawcy zintegrowanego
laboratoryjnego systemu komputerowego, użytkowanego przez Udzielającego
zamówienie na użytkowanie i rozbudowę tego sytemu przez Przyjmującego
zamówienie Rozbudowa ma dotyczyć modułów: kontrola jakości, automatyczna
identyfikacja materiału, publikacja wyników do zleceniodawców.
Wszelkie dołączone dokumenty, zaświadczenia czy certyfikaty powinny być dostarczone w formie oryginału
lub w formie potwierdzonej za zgodność kopii przez upoważnionego przedstawiciela składającego ofertę.
6) Wymaga się ponumerowania wszystkich stron oferty,
7) Miejsca, w których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane i datowane przez osobę
podpisującą ofertę,
8) Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie zaadresowanej na
adres Udzielającego zamówienie:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A.
9) Koperta powinna zawierać następujące oznaczenie:
,, Oferta – Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia - świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz serologii krwi wraz z najmem powierzchni na ten cel.
Nie otwierać przed dniem 24.08. 2020 r. godz. 9.00”
10) Koperta powinna posiadać nazwę i adres oferenta,
11) W przypadku gdy koperta nie jest oznaczona jak wyżej wskazano, Udzielający
zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zbyt wczesne otwarcie oferty.

K. Termin realizacji umów obejmujących przedmiot konkursu
1) Umowa o świadczenie usług medycznych stanowiąca przedmiot konkursu zostanie zawarta na 10 lat.
2) Pozostałe umowy: dzierżawy urządzeń, najmu lokalu, najmu powierzchni, na korzystanie z telefonów
zostaną zawarte na okres wykonywania świadczeń stanowiących przedmiot konkursu.
L. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 24.08.2020 r. roku do godz. 9.00 w siedzibie Udzielającego zamówienie, pok. 218
(sekretariat)
Ł. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie nastąpi w dniu 24.08.2020 r. roku o godz. 9.15 w siedzibie Udzielającego zamówienie, sala nr 203.
Otwarcie ofert przeprowadza komisja konkursowa.
M. Termin związania ofertą
1. Przyjmujący zamówienie jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania konkursu w każdym czasie bez
uzasadnienia.
4. Oferta może zostać wycofana przed terminem otwarcia ofert. Wycofanie oferty powinno nastąpić na piśmie
pod rygorem nieważności.
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N. Unieważnienie postępowania konkursowego
Udzielający zamówienia unieważnia postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielenie
świadczeń z zakresu konkursu ofert, w szczególności, gdy:
- nie wpłynęła żadna oferta;
- wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
- odrzucono wszystkie oferty;
- kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie
świadczeń w danym postępowaniu konkursowym;
- nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży
w interesie Udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

O. Odrzucenie oferty
Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 149 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich
wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Oferenta do uzupełnienia tych
braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
P. Osoby udzielające bieżących informacji
Informacji dotyczących konkursu ofert udzielają:
 Kierownik
Działu
Zamówień
Publicznych
–
mgr
Beata
Kraska
–
Romanowska
tel. 029 765 21 10; e-mail: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl.
R. Komisja konkursowa
1. Przeprowadzenie konkursu ofert odbywa się za pośrednictwem Komisji Konkursowej, powołanej
Zarządzeniem Dyrektora Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.
2. Tryb i zakres prac Komisji Konkursowej określa Regulamin Pracy Komisji Konkursowej powołanej
w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim
Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce i wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora.
3. Komisja obraduje na jawnych posiedzeniach.
4. W części jawnej , na której może być obecny Oferent, nastąpi komisyjne:
1)stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby otrzymanych ofert,
2)stwierdzenie ważności ofert pod względem zabezpieczenia i ich otwarcie,
3)przyjęcie do protokołu wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferentów,
4)odczytanie ceny ofertowej.
5. 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.
6. W części nie jawnej posiedzeń, bez udziału Oferentów, Komisja konkursowa:
1)zbada, które z ofert spełniają niniejsze warunki,
2)odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 149 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych
3) dokona wyboru oferty lub ofert nie przyjmie żadnej z ofert.
7. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na
piśmie.
S. Środki Odwoławcze Przysługujące Oferentom
1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do
czasu zakończenia postępowania oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 5
dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
2. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie ulega zawieszeniu.
4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję oczywistej bezzasadności protestu postępowanie nie ulega
zawieszeniu.
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5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej
odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
6. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu Komisja niezwłocznie zamieszcza na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
7. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego w Ostrołęce, w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania
odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie podlega
odrzuceniu.
8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania
wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.
T. Zawarcie Umowy
1. Umowa będzie zawarta w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie powiadomiony o miejscu i terminie
podpisania umowy.
3. Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.
W. Postanowienia końcowe
1. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
2. O odwołaniu konkursu Udzielający zamówienia zawiadamia oferentów na piśmie.

Spis załączników do materiałów konkursowych:
 Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
i mikrobiologicznej oraz serologii krwi – Formularz cenowo – asortymentowy.
 Załącznik nr 2 Szczegółowy wykaz świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

i mikrobiologicznej oraz serologii krwi – Formularz cenowo – asortymentowy CITO
 Załącznik nr 3 Formularz oferty.
 Załącznik nr 4 Wykaz aparatury i sprzętu medycznego oraz gospodarczego
 Załącznik nr 5 Projekt umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej i mikrobiologicznej
 Załącznik nr 6 Projekt umowy najmu lokalu
 Załącznik nr 7 Projekt umowy najmu powierzchni
 Załącznik nr 8 Projekt umowy na korzystanie z telefonów z cennikiem
 Załącznik nr 9 Szczegółowe Informacje Dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych

