
SZCZEGOI-,OWE WARUNKI KONKURSU OFBRT
(swKo)

realizacja Swiadczen zdrowotnych wykonywanychprzez wykwalifikowany personel

ptzyjmujqcego zam6wienie, w jego lokalu, przyuZyciuwlasnej aparatury, sprzgtu

imateial6w w zakresie wykonywania badar[ analitycznych

KONKURS OFERT zostat ogloszony:

- na stronie internetow ej zamawiaj qcego : www. spzozaon.pl
- na tablicy ogloszeri w siedzibie Wojskowej SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej
,,Speclek" Samodzielny Publiczny zaklad opieki zdrowotnej w warszawie

Postgpowanie prowadzone jest w jgzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

Warszawa, 09. 1 1.201 8 r.
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I. Tryb zam6wienia
1' Konkurs ofert prowadzony jest na zasadachprzewidzianychprzezprzepisy Ustawy

z dnia 15 kwietnia 20rl r. (Dz. U. z 20lg r. poz. 160 ze zm.) iustawy
' o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodk6w
18 r. poz. I5l0 ze zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "szczeg6lowych warunkach konkursu ofert -swKo " zastosowanie mai4 przepisy wskazane w punkcie I powyLej.
II. Definicje

1' Prryjmuj4cy zam6wienie/Oferent - podmiot wykonuj4cy dzialalno{|leczniczqzeodnie
z ustawa z dnia 15 kwietnia 20ll r. o dzialalno$ "it""rii"i"i (Dz. U. ,2ori;,i;i.-lii'r" r .y.2, Udzielaj4cy zam6wienia I Zamawiaj4cy - podmi otleczniczy spelniaj4cy prr"rtuoki okreslone
w art' 3 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia2004 t. - Prawo zam6wiehpublicznych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz, 1986) - wojskowa specjalistyc znaprzychodnia Lekarska ,,Speclek,,
Samodzielny Publiczny ZaHadOpieki Zdrowotnej w Warszawie, Al. g"tr A. 

^Ch-S"i"tu

,,Montera" 103, 00-910 Warszawa.
3. Przedmiot konkursu ofert - rozumie sig Swiadczenia zdrowotne tj. wykonywanie badar[

analitycznych.
4. x'ormularz oFERTowY - rozumie sigprzezto druk,,ox'ERTA" przygotow.31ny przez

Zamawiai4cego,, a wypelniony przez ofercnta, stanowi4cy zal4cznik"" i Jo niniejszych
warunk6w.

5. Formularz CENOWY -_rozumie sig przez to druk rrX'ormularz cenowy' prrygotowany przez
Zamawiai4c€go' a wypelniony przez oferenra, stanowi4cy zal4cznik"" i Oo niriejszych- 

-

warunk6w.
6' Swiadczenia zdrowotne/przedmiot zam6wienia - Swiadczenia b9d4ce przedmiotem umowy

zawieranej z P r zyjmuj qcym zam6wienie.
7 ' Umowa -wz6r umowy opracowany przezlJdzielaj4cego zam6wienia, stanowi4cy zal4czniknr 3

do niniejszych warunk6w.
8. Forrnularz dotycz4cy powierzania danych osobowych - rozumie stg zaN1cznik do umowy,

stanowi4cy zal4czniknr 4 do niniejszych w nk6w.
9. oswiadczenie oferenta - rozumie sig zal4cznik nr 5 do niniejszych warunk6w.
10' Polisa OC - umowaubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody bgd4ce nasrgpsrwem

udzielania {wtadczeh zdrowotnych albo niezgodn"go , pia*"m zaniechania udzielani a 1wiadczen
zdrowotnych, zgodnie z arr.25 ust. 1 pkt. 1) ustawy z diia 15.04.20L1 r, o dzialalnosci leczniczej
w wysoko$ci okredlonej w Rozporz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia22 grudnia2OII r.
w sprawie obowi4zkowego ubezpieczenra odpowiedzialno6ci cywilnej pol-iotu wykonujqcego
dziaLalno66 leczniczq (Dz.IJ . z 20II r , nr 293, poz, 1729) .

1 1. SwKo/Nlateriaty konkursowe- szczeg6lowe warunki konkursu ofert postgpowanie
ozlaczone: sprawa nr PLAON/KO/5/20I8 r.
III. Przedmiot zam6wienia
1' Przedmiotem postgpowania jest udzielanie lwiadczen zdrowotnych w zakresie rvykonywania

badarfl analitycznych.
2. Prz zdrowotnychprzezwykwalifikowany

per 
, przy :u?yciu wlasnej apara@, sprzgtu

i m analitycznych.
3 . Przedmiotem konkursu j est codzierure (opr6cz dni wolnych od pracy plac6wki

zamawiaj}cego: soboty, niedziele i Swigta) wykonanie badari aiahtyiznych w pracowniach
oferent6w na rzecz pacj ent6w wspl-,,speclek', spzozw warszawie, zgodnie

4. yfikowanym/ych
medycznej

5. Oferent zapewni: odbi6r materialu biologicznego do badania z punktu pobrari (pok. 125)
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Wojskowej SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,Speclelc' Samodzielny public zny Zaldad
opieki Zdrowotnej w warszawie Al. Gen. A. chusciela,,Montera,, r03, zwrotwynik6w
badari, pojemniki do pobierania materialu - prob6wki w systemie pr6zniowym, pojemniki
namocz, pojemniki transportowe do badari bakteriologicznych. Ponadto ofereni zapewni

- int-ernetowy program wrazz instalacj4 zapewniaj4cy wgl4d do wynik6w i ich rvydruk.6. Oferent wykona badania:
o standardowe w czasie nie dlu2szym ni224 godz. od uzgodnionej i okre$lonej

w umowie godziny codzierurego odbioru materialu biologicznego.r lub w irurym czasie w przypadku badari wymagajqcych dtaaszych procedur otrzymania
wyruku,

7. Oferent zapewni: pobieranie materialu do badaf u dzieci do 1 roku Lycia codziennte
w godzinach od 8:00 do 10:00 w plac6wce Oferenta.

8' Oferent zapewti: przyjmowanie i pobieranie materialu do badari ,,citowych,' codziennie
w godz.12:00 do 15:00 w plac6wce Oferenta,

9. Badania okreSlone przezZamawiaj4cego zakwalifikowane do tzw. Standardowvch
i pozostalych okre6la kol. I oraz J formularza cenowego.

10. oferty nare?y sklada6 nacaly zakres okreslony w formularzu cenowym (w zat. w 2
do SWKO).

11. Ni
12. Ni 

n. z pominigciem niekt6rych badari.

13. W zewidywane) ilo$ci badari, planowane
do wykonania w okresie trwania umowy na udzielanie priedmiotowych Swiadczeri
zdrowotnych.

14. Ilo6ci badari mog4 w trakcie trwania umowy ulec zmiani e w zaleanosci od potrzeb, co nie
moZe byd podstaw4 jakichkolwiek roszczeize strony Oferenta.
ceny jednostkowe badaipodczas trwania umowy nie mog4 ulec podwyzszeniu.
W przypadku wyniku badania Swiadcz4cego o zagrohetiu Lyciapacjenta informacja taka
bgdzieprzekazywananiezwlocznietelefonicznie.

l).
16.

I7 . Zamawiajqcy w)rmaga, aby kazde zamawiane badanie (wyszczeg6lnione w formularzu
cenowym) ujgte bylo w kontroli jakoSci zewnqtrz- laboratoryjiej oraz
udokumentowanej kontroli wewn4trz - laboratoryjnej.

18. Ponadto Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca posiadal dokument okre6laj4cy norny
referencyjne dla wszystkichzamawianych badari wraz z okresleniem waru*bw ttansportu
dla ka2dego badania.

19. Wykonawca posiada doSwiadczeniew realizacji podobnych zam6wieh,polegaj4cych
na udzieleniu lub udzielaniu w okresie ostatnich 3 lat od daty skladaniu ofrrt plioU"y"tt
zam6wieri o wartoSci kazdego zam6wienia min. 100 000,00 zl.bruIto.Na potwierdzenie
nale?Trtej ichrearizacji przedstawi dokument, np. referencje, opinig, itp.

13. Miejsce wykonywania Swiadczef

r Certyfikowane laboratorium/aPrzyjmtjqcego zam6wienie posiadaj4ce certyfikat jakoSci
ISO 15189 oraz ISO 9001"

o Laboratorium/a Przyjmuj4cego zam6wienie wpisane do ewidencji laboratori6w, kt6ra jest
prowadzona ptzezlSajow4 Radg Diagnost6w Laboratoryjnych na podstawie NL Ig
ustawy z dnia27 lipca2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.rJ.
z 2016 r., poz. 2245 ze zm.),

14. Personel

Przyjnlqcy zam6wienie dysponuje przynajmniej :

' 1 kierownikiem posiadaj4cym tlul specjalisty w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
z minimalnym stazem pracy 4latana stanowisku kierownikar 3 osobami (poza kierownikiem) posiadaj4cymi tytuty specjalist6w w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej,ld.6rzy sprawuj4 nadz6r nad badaniami w poszczeg6lnych
pracowniach.

DiagnoSci laboratoryjni musz4 byd wpisani na listg diagnost6w laboratoryjnych prowadzon4
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ptzezKrajow4 Radg Diagnost6w Laboratoryjnych, zgodnie z ustawq z drua27 lipca 2001 r.
odiagnostycelaboratoryinei (tekstjednolity: Dz.rJ.rzorcr,poz.2245zezm.l.

15. Sprzgt medyczny

Sprzgt medycznego musi by6 dopuszczony do obrotu i u2ytkowania na terenie RP i posiadad
aktualne przegl4dy techniczne. Analizatory wykorzystywaneprzy realizacjininiejszego
zam6wienia bgd4 nie starsze niZ wyprodukowane w 2010 r.

16. Kody Wsp6lnego Slownika Zam6wiefin g5145000-7
17. Oferent zobowi}zanyjest poddai sig kontroli przeprowadzonej przezUdzielaj4cego

Zam6wienia lNFZlw zakresie objgtym niniejszym zam6wieniem i zagwaruitule prowadzenie
dokumentacji medycznej , zgodnie z obowi4zui4cymi przepisami pru*i.

18. Oferent zobowi4zanyjest do udzielania Swiadczeh rgoAtrii z wymogami okreslonymi
w niniejszych SWKO.

19' W postgpowaniu konkursowym mog4 bra6 tdzial Oferenci, l<t6rzy spelniaj4 wymogi
okre6lone w att' 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 20ll r. o dzialalno(ci-leczniizej (oz.U. z20Ig
t. ,poz.160 zenn.).

20, Przyjmujqcy zam6wienie nie moheprzenieSd na osobg trzeci4 praw i obowi4zk6w
wynikaj4cych z umowy bez zgody zamawiaj4cego.

rrr. 
_o-kres obowi4rywania zamfwienia - 3 lata od dnia podpisania umowy.IV. Warunki przyst4pienia do konkursu stawiane oferentom:l. O udzie ga6 sig podmioty, kt6re:

a) i doSwiadcz etie orazposiadaj4 odpowiednie kwalifikacje
i s4 zdolni do wykonania zam6wienia,

b) posiadaj4 pomieszczeniaiurz1dzenia odpowiadaj4ce wymaganiom odpowiednim
do rodzaju wykonywanej dzialalnoS ci leczniczej orur ruio"rJ*i $wiadczeri
zdrowotnych obj gtych niniej szym zam6wieniem

c) posiadaj4 uprawnienia do wykonyw aniaprzedmiotu umowy lub czynno6ci, je2eli
przepisy nakladail obowi4zek posiadania takich uprawnieri,d) spelniaj4 wymogi okre6lone w art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 20Il r. o dzialalnoSci
leczniczej (t. j.Dz.IJ. z20Ig r.,poz. 160 ze zm.).

e) spelni4 wymagania okreslone przezlJdzielaj4cego zam6wienie w niniejszych
warunkach otaz w e wzotze umowy.

2. Na potwierd_zenie spglnienia powyzszych warunk6w zamawiaj4cy wymaga:a) zloienia wype-lnionego i podpisanego druku formularza OFERTA, igodnie zewzorem-
zal. nr 1 do SWKO,

b) zlo2enia wypelnionego i podpisanego druku formularuacenowego, zgodrue ze wzorem
- zal. nr 2 do SWKO,

c) zlo?eria wym€ganych w poz. vI pkt.1.3 swKo pozostalych dokument6w.
Dokumenty wymienione w poz. a) i b) nie podlegai4 uzupetnieniu.

3. Zamawiaj}cy dokona oceny spelnienia warunk6w napodstawi e zlokonychw konkursie
dokument6w i o6wiadczeri.

4' Oferent, kt6ry nie spelni warunk6w uprawniaj4cych do adziataw postgpowaniu okre5lonych
w ust.l zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona.5' Warunkiem ludziatu w konkursie ofert jest zlozeiie oferty w wyznaczonym terminie i wedlug
zasad okre6lonych w niniejszych SWKO.

eSlonymi w niniejszej SWKO,
pecyfikacji (zaL. w I i2 do SWKO).
formie pisemnej pod rygorem

b ez w ezw ania do uzupelnienia.
eny ofertowej lub jej element6w w walutach
stkach pienigznych.

orz4dzi6 w jgzyku polskim.
towaniem i ztoheruem oferty.
qcznil<t wyma gane w', Szcze g6lowych
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warunkach konkursu ofert". oferent nie mo2e dokonywa6 zrnianmerytorycznych we wzorachformularzy.
7 ' oferlg orazkuzd4 z jej stron podpisuje oferent lub osoba upow ahnionana podstawie oryginalupelnomocniclwazlohonego w formie pisemnej i dol4czonego
8, Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione ,ortufy pJp. osobap,rzez niego upowaZniona na podstawie pisemnego pelnomocn

dokonane jedynie poprzezprzekreillenie blgdneg-o zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego
zapisu poprawnego.

9' ofertg oraz wszystkie wymagane dokumenty nalezy zlozydw zamknigtej i opisanej kopercie,
opatrzonej danymi oferenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:

r0' zaleca sig, aby strony oferty byly trwale ze sob4 zlqczonenp. wpigte w skoroszyt i ulo2onew kolejno6ci ponumerowanych stron.
11' oferent winien we wlasnym interesie, w tlki spos6b przygotowac przesylkg, aby maksymalnymstopniu zapobiecjej uszkodzeniu w czasie transportu. 

'-
formie elektronicznei.
moZe zloiry|
czone

c4 fax-u lub e-maila uwala sig za zloLone
lywem terminu.

1. Oferent zobowi1zany jest zloLy| w wymaganym terminie:
1.1 rvypelniony i podpisany druk formurarza OF,ERTA w rormre o:yetnalu, zgodnie

ze wzorem - zal. nr 1 do SWKO
1'2 wypelniony i podpisany druk formularza cenowego w formie oryginalu, zgodniezewzorem-zal,nr 2 do SWKO.
1.3 pozostale dokumenty:

3) 
a {;wiadczehmedycznych os6b
h w tabeli OFERTY - Rozdzial III

5) certyfikat ISo (dlakuzdego laboratorium) - oryginal lub kopia po$wiadczo na za zgodnoi1z oryginalemprzez osobE do tego upowaznion4,
6) dokument okreslaj 4cy warto$ci referencyjne dla wszystkich zamawianyc h badart wraz

Dane oferenta
Nazwa:
adres:

telefon/fax:

KONK{IRS OFERT - sprawa nrpLAON/I(O/S/2018
OFERTA na ...........

Termin zloheniaoferty: Z6JL2OI}r. godz. 10:00
Nie otwierui przed aplywem lerminu otwarcia
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z okresleniem warunk6w transportu dla kaZdego badania - oryginallub kopia
poswiadczona za zgodnosl z oryginate^prri osobg do tego irpowa inioiq,7) patafowany wz6r umowy - oryginallub kopia po6wiadczo na za zgodnoS6 z oryginalem
przez osobg do tego upowaznion4,

8) parafowany zah}cznikdo umowy o zasadach powierzania danych osobowych - oryginal
lub kopia po{wiadczona za zgodnodd z oryginal em przezosobg do tego upowa Lnionq,

9) o$wiadczenie oferenta - w formie oryginalu, zgodnie ze wzorem - zal. w 5 do SWKO,
10) referencj!, gPinie, inne dotycz4ce udzielenia lub udzielania w okresie ostatnich 3 lat

od daty st]{11a ofert podobnych zam6wieri o warto6ci kazdego zam6wienia
min' 100 000-,00 ztbrutto i wymienionych w tabeli w poz,IV. formula rza oferty - oryginal
lub kopia po5wiadczona za zgodnoill z oryginalem pizezosobg do tego upowaznion4,

11) pelnomocnictwo_do zloheniai podpisania olerty lub do zloLenii,podpisanii oferty
i umowy, do_podpisania kopii dokument6w ,, ia zgodnoile z oryginatem,, - jezeli do tyczy -w oryginale lub kopii notarialnej.

Wszystkie ww. dokumenty moLna skladad w oryginale.
Jeaeli zostanl zal4czone kopie dokument6w to musz4 byd one podpisane ,,za zgodnoS6 z oryginalem,,przez osob g / y up ow uLnionq/ e.

vII.
,l

Termin skladania ofert

zloLy| do

brutto -
1000A

kretariacie WSPL,,SPECLEK- SVZOZ

ula wag

gnej kopercie napisami, jakw rozdziale powyZej naleLry
i8 r. do godz. kretariacie-Wspl,,SPECLEK,; SilZOZw warszawie, przy Al. Gen' A' ChruSciela ,,Montera" 103 (wyl4c zrie'w dni powszednie od 7.30do 15.00).

2' Na wniosek Oferent otrzymapisemne potwierdzeni e zloaeniaoferty wraz znumerem, jakim
zo stala oznakowana o ferta.

3. Celem dokonania
j4 po modyfikacji wczesniej zro,on4 ofertg i zroLy,1' czonego w SWKO terminu
sK{aoanla olert.

VIII " Miejsce i termin otwarcia ofert
iedzeniu Komisji Konkursowej, kt6re odbpdzie sie w siedzibie
przy Al. Gen. A. ChruSciela,,Montera,,l03 w dniu

IX. Przebieg konkursu , wyb6r oferenta i ogloszenie o wyniku konkursu ofertt Y:*l:r:l'::*,"^T !3,1$1zu grertrJ-dzietajlcy T1mftyienia powoluje komisjs konkursow4'ru\sr ov w cl

y:1t:*::j=?:y::!? :,^onk 
w iwvznacza'pbJ'oa nich przewodnicz4cego. Konkurs sklada sisz czgici jawnej i niejawnej.

2' Komisjal*:":i_11I""JYboru najkorzystnt.ry?"j oferty w oparciu o ztoton4 dokumentacjg
oraz informacje zawarte w formularzu ofertowyrnbioiqc poo uwagg:

ta

3' Rozstrzygaj4c konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce c4mnosci:
a) stwierdza prawidlowo6i ogloszenia onkursu oraz-liczbg-otr"ymiiych ofert,
b) stwierdz a w a2no66 ofert pod wzglgdem zabezpieczenia,
c) otwiera koperty z ofertami,
d) przyjmuje do protokotu wyjaSnieni a zglaszane przez oferent6w,
e) odczytuje ceny ofertowe,
f) ustala, stwierdz4 kt6re z ofert spelniaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;g) ustala, l<t6re z ofert spelniai4 warunki konkursu i nie podleguia oar^J*i";

h w art. 149 ustawie z dnia27 sierprua2004 r.
sowanych ze $rodk6w publicznych

orerrazawierabrakirormarneKomisja?iffi::*tJffi t#l:l,flyff 
ffi I 

jll"fl*
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brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty, uzupelnieniu nie
podlegaj4 formularz ofertowy i cenowy.

j) oglasza oferentom, l<t6re z ofert spelniaj4 warunki konkursu, a kt6re zostaly odrzucone,
k) przyjmuje do protokolu wyjadnienia i o6wiad czenia zgloszone przez oferent6w,
l) wybiera najkorzystniejsz4 ofertg albo nie przyjmuje Ladnej z ofert,
i) w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozpatruje jedynie umotywowane skargi

i protesty oferent6w.
4. Komisja konkursowa dzialana posiedzenachzanlcrrigtych beztdziataoferent6w, zwyjqtlcrem

czynno$ci okreSlonych w pkt a) do e).
5. Komisja moZe nie przyj46 ofert, kt6rych cena przewyLszakwotg przeznaczon4 na sfinansowanie

zam6wienia.
6. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Oferentowi/Oferentom, kt6rego oferta odpowiadai

bEdzie warunkom zam6wienia, atakhe zostanie lzrtanazanajkorzystniejsz4 tj. najtahsz4.
7. Zamawiaj4cy powiadomi o wyniku konkursu podaj4c nazwQ (firmg) oraz numer oferty albo imig

i nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Swiadczeniodawcy, kt6ry zostal
wybrany.

8' Powiadomienie nast4pi poprzez zamieszczenie wyniku konkursu natablicy ogloszeri w siedzibie
zamawiajqcego oraz na wlasnej stronie internetowej.

X. Kryteria oceny ofert
1' Ceng naleZy rozumie6 jako calkowity koszt, kt6ry zawtera kalkulacjg wszystkich element6w

nale2no6ci. Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe brutto pozoslajq, staNe przez caly okres
rcalizacji $wiadczeh.

2. Jedynym kryterium oceny zloLonychofert bgdzie cena - l00yo
W ramach kryterium cena oferty ocena oferty bgdzie dokonana wedlug wzog

C min,

Q = ---------------- x 100 pkt.

C bad.

gdzie:
C - iloSi punkt6w przyznarLabadanej ofercie

C min. - cena najni?szej oferty

C bad. - cenabadanej oferty

Xf. Wskazanie os6b upowainionych do porozumiewania sig z Oferentami i spos6b
porozumiewania.
/. Oferent mohe zwraca6 sig do lJdzielaj1cego Zam6wienie o wyja6ni enra dotyczqce wszelkich

w4tpliwo6ci zvvi1zanychz SWKO, sposobem przygotowania oferty, kieruj4c swoje zapylanie
osobiScie, na piSmie, e-mailem na adres: przychodnia@spzozaon.pl lub fax. 22 673 51 93
najp62niej w terminie 3 dni roboczychprzedterminem otwarcia ofert.

2. osob4 uprawnion4 do kontaktu z oferentami jest: Lidia Rokicka, tel.26l gl4 r40,
e-mail : przychodnia @spzozaon.pl

XII. Istotne warunki umowy
Szczeg6ly dotycz1cerealizacji zam6wienia zawarte sqwewzorze umowy, kt6ry stanowizal4czniknr
3 do SWKO.
XIII. Prawo oferent6w
1. W toku postgpowania w spawie zawarcraumowy o udzielenie Swiadczeri opieki zdrowotnej

do czasu zakoiczenia postgpowania oferent mo2e zloLy| do komisji umotywowany protest
zgodnie z art. I53 ustawy z dnta 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze $rodk6w publicznych(Dz.IJ.220L8 r. poz,I5l0 zp62n.zm.) oraz odwolanie,
dotycz}ce rozstrzygnigcia postgpowania zgodnie z art. 154 cytowanej wyaej ustawy, kt6re Oferent
sklada bezpoSrednio do Kierownika Zamawiajqcego - Dyrektora.

2' Oferent mohe zNoty6 umotywowana skargg do Komisji Konkursowej, jednakze niep6hniej nL
przed r ozstrzygni gciem konkursu.

str. /



3. Do czasu rozstrzygntgcia skargi postgpowanie konkursowe zostanie zawieszone.
4. Komisja Konkursowarozpatruje skargg w ci4gu trzechdni od daty jej z.loLenta.
5. O wniesieniu i rozstrzygnigciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwlocznie

informuj e p ozo statych O ferent6w i udzielaj qc ego zam6wi enie.
6, W ci4gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnigciu konkursu Oferent moae zto|y|

do zamaw iaj4cego umotywowany protest.
7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
8. Srodki odwolawcze nie przysluguj4 na:

a) wyb6r trybu postgpowania,
b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c) uniewaZnienie postgpowania konkursowego.

XIV. Prawo udzielaj4cego zam6wienie
Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zal<tadOpieki
Zdrowotnej w Warszawre zastrzega sobie prawo odwolania konkursu w caloSci lub czgsci,
uniewaZnienia albo przesunigcia terminu skladania ofert bez podania przyczyny.
XV. Postanowienia koficowe
l. Zamawiaj1cy rozstrrygnie konkurs i oglosi wyruki niezwhocznie po wyborze najkorzystniejszej

oferty.
2. Umowg w sprawie zam6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zamawiajqcy

zawrze w terminie nie kr6tszym niL7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
chyba, Ze w postgpowaniu zostanie zlohona tylko I oferta - wtedy zamawiaj4cy moae zawrzel
umowg niezwlocznie po wyborze oferty.

2. Termin zwiqzania ofert4 - 30 dni od terminu skladania ofert.

Znlaczniki:
Zal4cznik 1- Formularz oferty
Zal4cznik 2 - F ormularz cenowy
Zalycznik 3- Istotne postanowienia umowy
Zal4cznik 4 - Zasady p owi erzania danych o s ob o wych (zal1cznik do umowy)
Zalacznik 5 - O$wiadczenie Oferenta

Podpisy Komisji Konkursowej

1,. Przewodnicz4cy Komisji - ZuzanrraDomarlska

2. Czlonek Komisji

3. Czlonek Komisji

4. Sekretarz Komisji

- Agnieszka Sikorska

- Marzanna Kowalkowska

- Lidia Rokicka
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