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reaxzacJaswracczeri,zdrowotnych wykonywanych przez wykwalifikowany personel' :-
przyjmuj4 o Iokalu, przyv?yciu sprzgtu

'...:.
wYkonYwania bada

. . .:. : ' , .i , .., .

KONKURS OFERT zostal ogloszony:

- na stronie internetowej zamawial4cego: :

- na tablicy oglogzeri w siedzibie Wojskow Przychodni Lekarskiej

,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zald.ad Opieki Zdrowotnej' w Warszawie
':

'

Postgpowanie,prowadzone jest w jgzyku polskim, zzachowaniem,formypisemnej.

':.

Sprawa nr- PLAO.N/I(O I 5 PAZI

SZC

\

Warszarva,, 7 6.1 7.242t r,

D.[ZR. E

Sanrodzi
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I. Tryb zamowienia
1. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadachprzewidzianychprzez przepisy Ustawy

o dzialalno$ cileozniczej z dnia 15 kwietnia 20ll r. (Lj.DzIJ, z2Q2l r.poz.77l ze zm.)

i ustawy z dnia27 sierpna2004 r. o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Srodk6w publicznych (ti. Dz. lJ.22021 r,poz' 1285 ze zm.).

2. W sprawach nieurggulowanych w niniejszych';szczeg6lowych warunkach konkursu ofert -
SWKO l',zastosowanie maj4 przepisy wskazane w punkcie 1 powyZej.

II. Definicje
1. Prryjmuj4cy zam6wienie/Oferent - podmiot wykonuj4cy dzialalno66 lecznicz4 zgodnie

z ustaw4 zdnia 15 kwietnia 20ll r. o dzialalnoScileczniczej (tj.Dz.U.22021r.poz.7II
zezm.\.

2. Udzielaj4cy zam6wienia I T,amawiaj4cy - podmi otleczniczy spelniaj4oy przeslanki okreSlone

w art. 4ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zam6wieh publicznyoh (tj. Dz. U.

22021 t. poz. 1.285 ze zm.) -Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska ,,Speclek"
Samodzielny Publiczny ZaldadOpieki Zdrowotnej w Warszawie, Al. gen A, ChruSciela ,,Montera"
103,00-910 Warszawa.

3. Przedmiot konkursu ofert - rozumie sig Swiadczenia zdrowotne tj. wykonywanie badaf
analitycznych.

4. Formularz OFERTOWY - rozumie sig przez to druk,'OX'ERTA" prrygotowany przez

Zzmawiaj4cego, a wypelniony przez oferenta, stanowi4cy zal4cznik nr I do niniejszych

warunk6w.
5. X'ormularz CENOWY - rozumie sig przez to druk,,Formularz cenowy' prrygotowany przez

Zamawiaj4cego, a wypelniony przez oferenta, stanowi4cy zal4czniknr 2 do niniejszych

6.

warunk6w.
Swiadczenia zdrowotne/przedmiot zam6wienia - Swiadczenia bgd4ce przedmiotem umowy

zaw ier anej z P r zy jmuj 4cym z am6wi enie.

Umowa -wz6r umowy opracowany przezlJdzielaj4cego zam6wienia, stanowi4cy zal4czniknr 3

do niniejszych warunk6w.
X'ormularz dotycz4cy powierzania danych osobowych - rozumie sig zalycznik do umowy,

stanowi4cy zal4cznik nr 4 do niniejszych warunk6w.
Oswiadczenie Oferenta -'rozumie stg ztl1cznik nr 5 do niniejszych warunk6w'

Pof isa OC - umow a ubezpieczenia odpowiedzialnofci cywilnej za szkody bgd4ce nastgpstwem

udzielania Swiadczeri zdrowotnych albo niezgodnego zprawemzaniechaniatdzielarua iwiadczeft

zdrowotnych, zgodnie z art. 25 ust. I pkt, 1) ustawy z dnia 15 :04 .2011 r. o dzialalno6ci leczniczei

w wysokoSci dkreslonej w Rozporz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie obowi4zkowego ubezpieczeria odpowiedzialno$ci cywilnej podmiotu wykonuj4cego

dzialalno !:6 lecznicz4 (D z. U . z 20 7 9 r. poz. 8 6 6)'

7.

8.

9.

10.

11. SryKo/lyaterialy konkursow!6- szczeg6-lowe warunki konkursu ofert - postgpowanie oznaczonei

sprawa nr PLAONA(O I 5 DALI

Ilr. Przedmiot zam6wienia
1. Przedmiotem postgpowania jest udzielanie Swiadozeh zdrowotnych w zakresie wykonywania

badarfl analitycznych.
2. Przedmiotem zam6wienia jest realizacja Swiadczeri zdrowotnychprzezwykwalifikowany

personel przyjmtjqcego zam6wienie, w jego lokalu, przy u?ycitt wlasnej aparatury, sprzgtu

i material61 w zakresie wykonywania badaf analitycznych.
3. Przedmiotem konkursu jest codzienne (opr6cz dni wolnych od pracy plac6wki zamawiaj1cego:

soboty, niedziele i 6wigta) wykonanie badari analitycznych w pracowniach oferent6w natzecz

pacjent6w WSPL,,Speclek" SPZOZ w Warszawie, zgodnie zformtlaruem cenowym,

stanowi4cyrn zal4czniknr 2 do SWKO.
4. Badania analityczne wykonylvane bgd4 w pomieszczeniachoferenta w certyfikowanym/ych

laboratorium/ach,przezwykwalifikowany personel,przy :u|yciu aparatury medycznej

i sprzgtu orczmaterial6w oferenta.
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7.

B.

5. Oferent zapewri: odbi6r materiafu biologicznego do badania z punktu pobrari (pok. 19)

Wojskowej SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,Specleki' Samodzielny Publiczny ZaLJad

Opieki Zdiowotnej w Warszawie A,l. Gen. A. Chu$ciela,,Montera" lA3, zwrot wynik6w

badari, pojemniki do pobierania materiah.r - prob6wki w systemie pr6zniowym, pojemniki

nu^o"i,pojemniki transportowe do badari bakteriologicznych. Ponadto oferent zapewni

internetowy program wrarzzinstalacj4 zapewniaj4cy wgl4d do wynik6w i ich rvydruk.

6. Oferent wykona badania:
o standardowe w czasie nie dluZszym niL24 godz. od uzgodnionej i okreSlonej

w umowie godziny.'s66 ziennego odbioru materialu biologicznego.
. lub w innym czasie # przypadku badaf wymagajqeych dluzszych procedur ottzymania

wyniku.
Oferent zapewri: pobieranie materialu do b rdafr u dzieci do 1 roku Lycia codziennre

w godzinach od 8:00 do 10:00 w plac6wce Oferenta.

Oferent zapewni: przyjmowanie i pobieranie materialu do badari ,,citowych" codziennie

w godz.12:00 do 15:00 w plac6wce Oferenta.
g. Badania okreslone przezZamawiaj4cego zakwalifikowane do tzw. standardowych

i pozostalych okreSla kol. I oraz J formularza cenowego.

10. Olerty nateZy sktada6 nacaty zakres olre$lony w formularzu cenow)nn (w zat. nr 2

do SWKO).
11. Nie dopuszcza sig skladania ofert czgsciowych , tzn. z pominigciem niekt6rych badarfl.

12. Nie dopuszcza sig skladania ofert wariantowych.
13. W fornrularzu cenowym podane s4 szacunkowe (przewidylvane) iloSci badah, planowane

do wykonania w okresie trwania umowy na udzielanie przedmiotowych Swiadczeh

zdrowotnych.
14. Ilo$ci badari mogQ w trakcie trwania umowy ulec zmianiew zalehno$ci od potrzeb, co nie moZe

by6 podstaw4 jakichkolwiek roszczefi ze strony Oferenta.

15. Ceny jednostkowe badari podczas trwaniaumowy nie mog4 ulec podwy2szeniu.

1 6. W pizypadku wyniku badania Swiadcz4cego o zagroleniu |ycia pacjenla informacja taka bgdzie

pr zekazyw ana niezwlo cznie t el efoniczni e.

lT.Zamawiaj4cy wymaga, abykaade zamawianebadanie (wyszczeg6lnione w formularzu

cenowym) ujgte bylo w kontroli jakoSci zewnqtrzlaboratoryjnej oraz udokumentowanej

kontroli wewn4trzlaboratoryjnej.
18. Ponadto Zamawiaj1cy wymaga, aby Wykonawca posiadal dokument okreSlaj4cy norrny

referencyjne dla wszystkichzamawianych badari wtaz z okresleniem warunk6w transportu dla

kaZdego badania.
19. Wykonawca posiada doSwiadczenie w realizacji podobnych zam6wiefi, polegaj4cych

naudzieleniu lub udzielaniu w okresie ostatnich 3 lat od daty skladania ofert podobnych

zam6wieho wartoSci ka2dego zam6wienia min. 100 000,00 zLbrutIo. Na potwierdzenie

naleitylej ichrealizacji przedstawi dokument, np. referencje, opinig, itp.
13. Miejsce wykonywania Swifdczef .3

. Certyfikowane laboratorium/aPrzyjmuj}cego zam6wienie posiadaj4ce certyfrkat jako6ci

rso 9001.
o Laboratorium/a Przyjmtjqcego zam6wienie wpisane do ewidencji laboratori6w, kt6ra jest

prowadzona przezKrajow4 Radg Diagnost6w Laboratoryjnych 1a Podstawie art.19

ustawy z dnta27 lipca200l r. o diagnostyce laboratoryjnej (ti. Dz'U'
22021 r, poz. 866 ze zm.).

14. Personel

Przyj muj 4cy zam6w ienie dysponuj e pr zy najrnniej :

o 1 kierownikiem posiadaj4cym tytul specjalisty w zakresie diaguostyki laboratoryjnej

z minimalnym staZem pracy 4lata na stanowisku kierownika
. 3 osobami (poza kierownikiem) posiadai4cymitytrily specjalist6w w zakresie

diagnostyh laboratoryjnej,ld.6rzy sprawuj4 nadz6r nad badaniami w poszczeg6lnych

pracowniach.
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DiagnoSci laboratoryjni musz4 by6 wpisani na listg diagnost6w laboratoryjnych prowadzon4

przezKrajow4 Radg Diagnost6w Laboratoryjnych, zgodnie z ustaw4 z dnia27 lipca2l}l r.

o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz.U,22021 r,poz, 866 ze zm.).

15. Sprzgt medyczny

Sprzgt medycznego musi by6 dopuszczony do obrotu i uZytkowania na terenie RP i posiadai
aktua I ne przegl4dy techniczne.
16. Kody Wsp6tnego Slownika Zamilwieftz 85145000-7
i7. Oferent zobowiqzanyjestpodda6 sig kontroli przeprowadzonej przezUdzielajqcego

Zam6wienia/NFZIwzakresieobjgtym niniejszymzam6wieniemizagwaranlujeprowadzenie
dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiqnj4cymi przepisami prawa.

18. Oferent zobowi4zanyjest do udzielania Swiadczeri zgodnie z wymogami okreSlonymi
w niniejszych SWKO.

19. W postgpowaniu konkursowym mogq bral udziat Oferenci, kl6rzy spelniaj4 wl,rnogi okreSlone

w art.26 ustawy zdnia 15kwietnia2017r. odzialalno6cileczniczej(t.j.Dz.U.z2021r.poz.
7ll ze zm.).

20. Przyjmujqcy zam6wienie nie moileprzenie6i na osobg trzeciqpraw i obowi4zk6w
wynikaj4cych z umowy bezzgody zamawiaj4cego.

III. Okres obowi4zSrwania zam6wienia - 3 lata od dnia podpisania umowy.
IV. Warunki prryst4pienia do konkursu stawiane oferentom:

1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig podmioty, kt6re:
a) posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do$wiadczerie orazposiadaj4 odpowiednie kwalifikacje i

s4 zdolni do wykonaniazam6wienia,
b) posiadaj4 pomieszczeniaiurz4dzenia odpowiadaj4ce wymaganiom odpowiednim

do ro dzaj u wykonyw an ej dzialalno Sici le czniczej or az zalrl esow i 6w i adcz eri

zdrowotnych obj gtych niniej szym zam6wieniem
c) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy lub czynno6ci, jeheli

przepisy nakNadajq obowi4zek posiadania takich uprawnieri,
d) spelniaj4 wymogi okre$lone w art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno6ci

leczniczej (t. j , Dz. U , z 2021 r. poz. 7 7I ze zm.).
e) spelni4 wymagania okredlone przezUdzielaj4cego zam6wienie w niniejszych

warunkach oraz w e wzorze umowy.
2. Na potwierdzenie spelnienia powyZszych warunk6w Zamawiajqcy wymagai

a) zloilenia wypelnionego i podpisanego druku formularza OFERTA, zgodnie ze wzorem -
zal.nr 1 do SWKO,

b) zloaenia wypelnionego i podpisanego druku formularza cenowego, zgodnie zewzorem-
zal.nr 2 do SWKO,

c) zloienia wymaganych w poz. VI pkt.1.3 SWKO pozostatych dokument6w.
Dokumenty wymienione w poz. a) i b) nie podlegaj4 uzupelnieniu.

3 . Zamawiaj4cy dokona oceny spelnienia warunk6w na podstawi e zlolonych w konkursie
dokument6w i oSwiadczeri. "

4. Oferent, kt6ry nie spelni warunk6w uprawniaj4cych do vdziaLu w postgpowaniu okreSlonych
w ust.1 zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

5. Warunkiem udzialu w konkursie ofert jest z.lohente oferty w wyznaazonym terminie i wedlug
zasad okreSlonych w niniejszych SWKO.

V . Opis sposobu prrygotowania oferty.
l. Oferent sporzqdza ofertg zgodnie z wymogami okreSlonymi w niniejszej SWKO.
2. Ofertg nale?y zNoLy| na drukach za\qczonych do niniejszej specyfrkacji (zal. nr I i2 do SWKO).
3. Oferent mohe zloLyd tylko jedn4 ofertg. Ofertg sklada sig w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci. Oferta nieczytelnapodlega odrzuceniubezwezwania do uzupelnienia.
lJdzielai4cy Zam6wienia nie dopuszczapodarua ceny ofertowej lub jej element6w w walutach
obcych. Cena winna by6 podana w polskich jednostkach pienigZnych.

4. Ofertg i wszystkie wymagane dokumenty nale2y sporz4dzi6 w jgzyku polskim.
5, Oferent ponosi wszelkie koszty zwi1zane zprzygotowaniem i zloheniem oferty.

t{,(
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6. Oferla powinna zawierac wszelkie dokumenty izal1czniki wymagano w "Szczeg6lowych
warunkach konkursu ofert". Oferent nie mozo dokonywai zmianmerytorycznych we wzorach
fonnularzy.

7 . Ofefig orazkaadq z jej stron podpisuje oferent lub osoba upowa2niona na podstawie oryginahu
pelnomocnictwazlohonego w formie pisemnej i dolqczonego do oferty.

8. Strony oferty oraz miejsca, w kt6rych naniesione zoslaty poprawki, podpisuje oferent lub osoba

przezniego upowaZniona na podstawiepiser'nnego pelnomocnictwa. Poprawki mog4 by6

dokonanejedynie poprzez przekreslenie blgdnego zapisu iumieszczenie- obok niego czytelnego

zapisu poprawnego. .

9. Ofertg oruzws4rstkie wymagane dokumenty nale|y z.totyf w zamknigtej i opisanej kopercie,
opatrzonej danymi oferenta i opisanej nastgpuj4cymi danymi:

70. Zaleca sig, aby strony oferty byty trwale ze sob4 zl4czone np, wpigte w skoroszyt i uloZone
w kolejno6ci ponumerowanych stron.

1 1. Oferent winien we wlasnym interesie, w taki spos6b przygotowa6 przesylkg, aby maksymalnym
stopniu zapobiecjej uszkodzeniu w czasie transportu.

72. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferty w formie elektronicznej.
13. Celem dokonania ztnian,b4d? poprawek Oferent moze- wyoofa6 wcze5niej zlo2onq ofertg i zloLy|

j4 ponownie, pod warunkiernzachowariawyznaczonego w SWKO terminu skladania ofert.
14. Oswiadczenia i wyja6nienia przekazywane za pomoc4 faksu lub e-maila uwaha sig za zloLone

w terminie, jeZeli ich treS6 dotarla do adresata przed uplywem terminu.
VI. Wymagane dokumenty:

1. Oferent zobowiqzany jestzloLl,6 w wymaganym terminie:
1.1 wypelniony i podpisany druk formularza OFBRTA w formie orysinalu, zgodnie

zewzorem-za|.nr 1 do SWKO.
1.2 wypelniony i podpisany druk formularza cenowego w formie orvsinalu, zgodnie

ze wzorem - zal. nr 2 do SWKO,
1.3 pozostale dokumenty:

1) zaSwiadczenie lub aktualny - zgodny z aktualn)rm stanem faktycznym i prawnym na
dziei zlohenia oferty wpis do rejestru podmiot6w wykonuj4cych dziaNalno{t lecznicz4 wraz
z jego,numerem - oryginal lub kopia poSwiadczona za zgodnofil z oryginalem przez osobg do

tego upowaznion4,
2) aktualny odpis z wlaSciwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji

o dzialalnoSci Gospodarczej (CEIDG) wystawiony nie wcze6niej ni? 6 miesigcy przed

uplywem terminu skladania ofert - oryginal lub kopiapoSwiadczona zazgodnoil
z oryginalem przez osobg do tego upowaznionq,

3) dokumenty potwierdzaj4ce kwalifikacje do wykonyrvania Swiadczeri medycznych os6b

przewidzianych do realizaeji zam6wienia i wymienionych w tabeli OFERTY - Rozdzial III
poz.2 (grawo wykonywania zawodu, kwalifikacje zawodowe, w przypadku diagnost6w
laboratoryjnych -zaSwiadczenie o wpisie na listg prowadzon4 przezKIIL) - oryginal lub

kopia poSwi adczona za zgodnofil z oryginaNemprzez osobg do tego upowaznion4,
4) polisa OC - oryginal lub kopia po6wiadczona za zgodnofil z oryginalemprzez osobg

Dane oferenta
Nazwa:
adres:
telefon/fax:

KONKURS OFERT - sprawa nTPLAONIKO/512021
OFERTA na ...........

Termim zloLenia oferty: 29.11.2A21 r. godz. 10:00
Nie otwierq[ przed. uplywem terminu otwarcia
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do tego upowa2nion4,
5) Certyfrkat ISO (dla kaZdego laboratorium) - oryginal lub kopia po6wiadczonazazgodno{6

zoryginaLemprzez osobg do tego upowaZnion4,

6) dokumont okreslaj4cy warto$ci referenc yjne dla wszystkich zamawranychbadaiwtaz
zokre(leniemwarunk6w transportu dla,kaZdego badania - oryginal lub kopia

po $wiadczo na za zgo dno56, z orygin alem przez osobq do tego upowa 2nion1,

7) parafowany wz6r umowy - oryginal lub kopia poSwiadczona za zgodnoSi z oryginalem

przez osobg do tego uPowaZnion4,
8) parafowany zalqcznikdo umowy o zasadach powierzania danych osobowych - oryginal

lub kopiapo$wiadczonazazgodnoill z orygina\em przez osobg do tego upowaZrion4,

9) oSwiadczenie oferenta - w formie oryginalu, zgodnis zewzorem- zal. w 5 do SWKO,

10) referencje, opinie, inne dotycz4ce udzielenia lub udzielania w okresie ostatnich 3 lat

od daty skladania ofert podobnych zam6wief o wartoSci kazdego zam6wienia

min. 100 000,00 zlbrutto i wymienionych w tabeli w poz. fV. formularza oferty - oryginal

lub kopia po$wiadczo na za zgodno66 z oryginalem przez osobg do tego upowaZnion4,

11) pelnomocnictwo do zloaeniai podpisania oferty lub do zlohenia, podpisania oferty

i u*o*y, do podpisania kopii dokument6w ,, za zgodnoi;d z oryginaLem" - jeZeli dotyczy -
w oryginale lub kopii notarialnej'

Wszystkie ww. dokumenty mo2na sklada6 w oryginale'
Je2eii zostan 4 zal4czone kopie dokument6w to musz4 by6 one podpisane ,,za zgodno{6 z oryginalerd'

przez osobg I y :upow ahnron4/ e.

VII. Termin skladania ofert
1. Ofertg kopercie opatrzonej napisami, jakw rozdziale powyZej naleLry

zloZy| d6.,gdd2j,.10.00. w sekretariacie WSPL,,SPECLEK" SPZOZ

* 'frlu.rru*ie, przy A1. Gen. A. ChruSciela,,Montera" 103 (wyl4cznie w dni powszednie od 7.30

do 15.00),
2. Na wniosek Oferent oftzymapisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem, jakim

zo stala oznakowana o ferta.
3. Celem dokonania zmianb4d?poprawek, Oferent mo2e wycofa6 wczesniej zlolon1ofertg i zloLy|

j4 po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowaniawyznaczonQgo w SWKO terminu

skladania ofert.

VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne-otwarcie ofert nast4pi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, kt6re odbgdzie sig w siedzibie

igtrze w pok. 117 przy Al. Gen. A. ChruSciela,,Montera"l03 w dniu

godz;,:10.3{i.

IX. Przebieg konkursu, wyb6r oferenta i ogloszenie o wyniku konkursu ofert
1. W celu pizeprowadzeniakonkursu ofert IJdzielaj4cy zam6wieriapowohrje komisjg konkursow4

w skladiie co najmniej 3 czlonk6w i wyznacza spoSr6d nich przewo dniez4cego. Konkurs sklada sig

z czglci jawnej i niejawnej.
2. Komisjakonkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zlohon4 dokumentacjg

oraz inf,ormacje zawarte w formularzu ofertowym bior4c pod uwagg:

- CENA brutto - laczna za wsrystkie badania wymienione w formularzu cenowvm-wa$a
100.h

3. Rozstrzygaj4c konkurs ofert Komisja konkursowa podejmuje kolejno nastgpuj4ce czynnoSci:

a) stwierdza prawidlowoS6 ogloszenia konkursu orazliczbg olrzymanych ofert,

b) stwierdza wazno56 ofert pod wzglgdem zabezpieczenia,

c) otwiera koperty z ofertami,
d) przyjmuje do protokolu wyjaSnieniazg).aszane przez oferent6w,

e) odczytuje ceny ofertowe,
f) ustala, stwierdza, k6re z ofert spelniaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;

g) ustala, lr1tSre z ofert spelniaj4 warunki konkursu i nie podlegaj4 odrzuceniu;

rl
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h) odrzuca oferty na zasadach okre6lonych w art. 149 ustawie z dnia27 sietpnia2004 r.

o (wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych

(tj. Dz. lJ.22021 r.poz. 1285 ze zm.);

i) w-przypadku, gdy oferent nie przedstawilwszystkich wymaganych dokument6w lub gdy

oferta zawierabraki formalne Komisja konkursowa wzrya oferenta do usunigcia tych

brak6w w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty, uzupelnieniu nie

podlegaj4 formularz ofertowy i cenowy.
j) ogtasza oferentom, ld,6re z ofert spelniaj4 warunki konkursu, a kt6re zostaty odrzucone,

k) przyjmuje do protokofu wyja6nienia i o$wiadczenia zgloszoneprzez oferent6w,
:l) wy-biera najkorzystniejsz4 ofertg albo 4ie przyjmuje Zadnej 7 ofert,
ij w-czasie pizeprowadzania konkursu przyjmuj e i rozpalruje j edynie umotywowane skargi

i protestY oferent6w.
4.Komisjakonkursowa dzialanaposiedzenrachz rknigtychbezudzialuoferent6w,zwyj4tkiem

c4mnoSci okre6lonych w pkt a) do e).

S. fomisja moZe nie przyj46 ofert, kt6rych cena przewyzsza kwotg przeznaczon4 na sfinansowanie

zam6wienia.
6. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia OferentowilOferentom, kt6rego oferta odpowiada6

bgdziewarunkom zam6wienia, atakhe zostanie uznanazanajkorzystniejsz4 Xj. najtafisz}'

7, Zamawiaj4cy powiadomi o wyniku konkursu podaj4c nazwQ (firmg) oraz numer oferty albo imig

i nazwiskooraz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres $wiadczeniodawcy, I(u6ry zostal

wybrany.
8. Powiadomienie nast4pi poprzezzamieszczenie wyniku konkursu na tablicy ogloszefr w siedzibie

zamawiaj4cego oraz na wlasnej stronie internetowej'
X. Kryteria oceny ofert
1. Ceng naleZy rozumiei jako calkowity koszt, kI6ry zawiera kalkulacjq wszystkich element6w

nalezno5ci. Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe brutto pozostaj4 stale przez caty okres

r ealizacji Swi adcz efr.

2. Jedynym kryterium oceny zloLonychofert bqdzie cena - 100'h

W ramach kryterium cena oferty ocena ofertybgdzie dokonana wedlug wzon i

C min.

C - ---------------- x 100 Pkt.

C bad.

gdzie:
C - iloS6 punkt6w przyznanabadanej ofercie

C min. - cena najnihszej ofefi

C bad. - cena badanej ofertY 
e

XI. Wskazanie os6b upowainionych do porbzumiewania sig z Oferentami i spos6b

porozumiewania.
7, Oferent mo1e zwraca6 sig do rJdzielaj1cego Zam6wienie o wyjaSni erua dotycz1ce wszelkich

w4tpliwo6ci zw:i4zanychz SWKO, sposobem przygotowania oferty, kieruj4c swoje zapytanie

osobi6cie, na pismie, e-mailem na adres: przyichodnia@spzozaon.pl lt:b faks 22 673 51 93

najp62niej w terminie 3 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

2. Osob4 uprawnion4 do kontaktu z Oferentami jest: Lidia Rokicka, Iel.261 814 140'

e-mail : przychodnia @spzozaon.Pl
XII. Istotne warunki umowy
Szczeg6\y dotyczqce realtzacji zam6wienia zawarte s4 w e wzorze umowy, kt6ry stanow i zalqcznik nr 3

do SWKO.
XIII. Prawo oferent6w
1. W toku postgpowania w spawie zawarciaumowy o udzielenie Swiadezeh opieki zdrowotnej

do czasu zakoiczenia poslgpowania oferent moLe zloLy| do komisji umotywowany protest zgodnte

z art. 153 ustawy z dnta}/ sierpnia2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
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Srodk6w publicznych (tj.Dz.IJ.22021 r. poz. 1285 ze zm.) otaz odwolanie, dotyczqce

rozstrzygnigcia postgpowania zgodni e z att:154 cytowanej wy2ej ustawy, kt6re Oferent sklada

bezpoSrednio do Kierow nika Zamawiaj qcego - Dyreklora'
2, Oferent moze zf,o;zy|umotywowana skargg do'Komisji Konkursowej, jednakZo rnep6Lniej nL

ptzed r ozstrzygnigciem konkursu.
D
K
O iezwtocztie

informuje po zosta\ych Oferent6w i udzielaj4cego zarn6wienie'

6. W ci4gu 7 dni od iaty oftzymania zawiadomienia o rozstrzygnigciu konkursu Oferent moZe ztoLy|

4.

5.

8.

do zamawiaj 4cego umotywowany protest.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko ptzedzawarciem umowy,

Srodki odwolawcze nie przysluguj4 na:

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

XIV. Prawo udzielaj4cego zam6wienie
Wojskowa Specjalistyl)n{Ptry"hodnia T.ekarska ,,Speelek" Samodzielny Publiczny ZakJad Opieki

Zdrowotnej w Warszawie zastrzegasobie prawo odwolania konkursu w calo6ci lub czg6ci,

uniewaZnienia.albo przesunigcia terminu skladania ofertbez podania przyczyny'

XV. Postanowienia kofcowe
|. Zamawiajycy rozstrzyignie konkurs i oglosi wyniki niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej

oferty.
2. Umowg w spralvie zam6wienia z oferentem, kt6rego oferta zostanie wybrana zamawiaiqcy

zawrze w terminie nie kr6tszym ni27 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty

chyba, Ze w postgpowaniu zostanie zloaonatylko 1 oferta - wtedy zamawiaj4cy rrloZe zawrzed

umowg niez-ailocznie po wyborze oferty'
2. Termin zwi4zaniaofert4 - 30 dni od terminu skladania ofert'

Zalacznil<tz
Zatqcznk 1- Formularz oferty
7 al4cznlk 2- Forrnularz cenowy
Zal4cznik 3- Istotne postanowienia umowy
Za\qcznik 4 - Zas;ady powierzania danyoh osobowych

Zalqcznik 5 - Oswiadczenie Oferenta

Podpisy Kornisji Konkursofuej 3

1,, Przewodnicz4cy Komisji - ZttzanrraDomafiska

2. Czlonek Komisji

3. Czlonek Komisji

4. Sekretarz Komisji

- Agnieszka Sikorska

- Marzena Karpowicz

- Lidia Rokicka
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