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Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 

I. Udzielający zamówienia 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

  

Adres do korespondencji:  

09-100 Płońsk ul. Henryka Sienkiewicza 7, woj. mazowieckie  

  

NIP: 567-15-32-011  

Regon: 000308703  

KRS Nr: 0000033369  

Faks: (23) 662 32 14  
Tel.: (23) 661 34 00  

II. Przedmiot konkursu: 

 

Usługi wykonywania wybranych badań specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i 

mikrobiologicznej.  

1. Zapewnienie wykonania badań laboratoryjnych wybranych parametrów w zgodnie z Załącznikiem nr 2 

(Formularz cenowy) W przypadku badań, których wykonawca nie wykonuje w swoim laboratorium zapewnia 

wykonanie badań u podwykonawcy. Laboratorium podwykonawcy ma również być zarejestrowane w Krajowej 

Izbie Diagnostów Laboratoryjnych. Wynik badania ma spełniać standardy jakości określone dla medycznych 

laboratoriów diagnostycznych oraz laboratoriów mikrobiologicznych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia (Dz.U. 2016 poz. 1665). W przypadku badań zleconych u podwykonawcy wykonawca we własnym 

zakresie zapewnia transport próbek do podwykonawcy i odbiór wyników od podwykonawcy.  

2. Wykonawca w formie oświadczenia potwierdzi, że w laboratorium jest prowadzony nadzór merytoryczny ze 

strony osób z tytułem specjalisty z medycznej diagnostyki laboratoryjnej oraz mikrobiologii medycznej. 

Wykonawca ma posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym                        

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

3. Wykonawca zapewnia wybrane akcesoria do próbek (probówki do systemu próżniowego pobierania krwi, 

wymazówki do badań mikrobiologicznych, pudełka na zeskrobiny itp.). Zamawianie wybranych akcesoriów od 

wykonawcy będzie realizowane w ciągu 4 dni roboczych zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego a przy 

okazji odbioru próbek od zamawiającego. 

 

4. Wykonawca gwarantuje odbiór próbek bezpośrednio z laboratorium na koszt wykonawcy minimum trzy raz                

w tygodniu w dni robocze. Próbki będą odbierane w godzinach popołudniowych tj. po godzinie 13.00. W 

sytuacjach wyjątkowych zamawiający będzie dostarczał próbki do badań w godzinach popołudniowych na 

własny koszt, przy czym wykonawca wskaże miejsce przyjęcia próbek i zapewni przyjęcie próbek, co najmniej 

do godziny 17.00. Wykonawca zapewnia warunki transportu próbek (odpowiednie pojemniki z monitoringiem 



temperatury) zgodnie z obowiązującymi standardami również w przypadku, jeśli wykonawca korzysta z usług 

niezależnej firmy kurierskiej.  

 

5. Wszystkie wyniki badań laboratoryjnych (również te otrzymane od podwykonawcy) muszą być autoryzowane 

przez diagnostę laboratoryjnego oraz wydruki wyników badań laboratoryjnych muszą zawierać stosowane przez 

laboratorium zakresy referencyjne. Wykonawca na prośbę Zamawiającego wykona odpis wyniku lub wyda go               

w dwóch egzemplarzach – oryginał i kopia. W sytuacjach wyjątkowych wykonawca zapewni przysłanie wyniku 

drogą faxu. Na prośbę upoważnionego lekarza lub kierownika laboratorium zamawiającego wykonawca udzieli 

informacji na temat wyników badań przez telefon. Wykonawca zapewni dostęp do podglądu zleconych badań                

i wyników on-line w systemie informatycznym. 

 

6. Wykonawca dostarczy do zamawiającego zestaw wymaganych procedur, które będą zawierały dokładne 

informacje o prawidłowym przeprowadzeniu badania a w szczególność procedury przedanalityczne. Wykonawca 

dostarczy do siedziby Zamawiającego w ciągu tygodnia od podpisania umowy zestawu ww. wymaganych 

procedur, które będą zawierały dokładne informacje dotyczące techniki wykonywania badań i/lub szczególnych 

zaleceń dotyczących pobrania próbek (np. wymaganej objętości minimalnej materiału, rodzaju materiału, czasu 

oczekiwania na wynik od momentu dostarczenia próbek do laboratorium wykonawcy)  

 

7. Wykonawca potwierdzi kserokopią zaświadczenia, że laboratorium jest poddawane kontroli 

zewnątrzlaboratoryjnej z zakresu mikrobiologii (POLMIKRO) oraz innych zewnętrznych programach jakości,               

w których wykonawca uczestniczy. Wykonawca w formie oświadczenia potwierdzi, że w laboratorium jest 

prowadzony nadzór merytoryczny ze strony specjalisty mikrobiologii medycznej lub lekarskiej oraz specjalisty 

laboratoryjnej diagnostyki medycznej.  

 

8. Wykonawca dostarczy zgodnie ze swoimi wymaganiami skierowania oraz kody kreskowe, które mają być 

stosowane przez zamawiającego do oznakowania próbek. 

 

9. Wykonawca będzie wykonywał wykaz badań wykonanych w miesiącu rozliczeniowym i będzie dołączał go do 

wystawianej faktury, a wszelkie wątpliwości, co do w/w wykazu badań będą wyjaśniane na piśmie. 

 

10. Wykonawca zapewnia wybrane akcesoria do pobrania próbek krwi (z zakresu próżniowego pobierania krwi 

tj. probówki, igły, holdery), wymazówek z podłożem, pojemników do plwociny, pojemników do kału, pudełek na 

zeskorbiny itd. Wykonawca na czas trwania umowy użyczy 3 nowe pudełka na preparaty mikroskopowe.  

 

11. Wykonawca dostarczy zgodnie ze swoimi wymaganiami skierowania oraz kody kreskowe, które mają być 

stosowane przez zamawiającego do oznakowania próbek. 

III.   Wymagania konieczne dla Oferentów: 

1. Oferent musi posiadać personel z uprawnieniami do wykonywania świadczeń objętych ofertą. 

2. Oferent musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny zgodny            

z wymogami przewidzianymi przepisami prawa, które pozwolą na realizację pełnego zakresu świadczeń 

objętych ofertą. 

3. Wyniki badań, w formie papierowej, muszą być podpisane przez osoby z odpowiednimi w danym zakresie 

kwalifikacjami i uprawnieniami. 

4. Badanie objęte ofertą jest badaniem kompletnym. Jeżeli istnieje konieczność jego powtórzenia   z przyczyn 

leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, cena za badanie obejmuje jego powtórzenie. Wynik badania 



przekazywany jest do siedziby Udzielającego zamówienia w wersji papierowej. W sytuacjach wyjątkowych, 

pilnych - faksem. Koszty przesyłki wersji papierowej wyniku pokrywa Przyjmujący zamówienie. 

IV.   Wymagania formalne w zakresie przygotowania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Każda zapisana strona oferty powinna być 

podpisana i/lub opatrzona imienną pieczątką Oferenta. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

2. Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście powinny być parafowane przez Oferenta. 

3. Ofertę należy opracować na załączonym druku „Formularz ofertowy" oraz „Formularz cenowy” 

4. Oferta musi zawierać wszelkie wymagane w Szczegółowych Warunkach Konkursu dokumenty. 

5. Oferent nie może dokonywać żadnych zmian we wzorach druku. 

6. Kompletna oferta powinna zawierać: 

a)  uzupełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWKO Udzielającego zamówienia 

oraz Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2  do SWKO; 

b) aktualny Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony, nie wcześniej                    

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) udzielone pełnomocnictwa - (jeżeli dotyczy). 

7. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę. 

8. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

V.    Termin, miejsce oraz sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej (zaklejonej) kopercie w sekretariacie (budynek 

administracyjny, parter) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, do dnia 10 marca 2017 r. do 

godziny 1000 i zaadresować zgodnie  z opisem :  

 

„ Oferta na usługi wykonywania wybranych badań specjalistycznych  

           Nie otwierać przed 10 marca 2017 r., godz. 11:00 ”  

 

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Udzielającego zamówienie. Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności i nie uwzględnia ofert złożonych w innym miejscu. 

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa w dniu 10.03.2017 godz. 11.00 w siedzibie Udzielającego 

zamówienia. 

2. Rozstrzygnięcie  konkursu  i  ogłoszenie wyniku  konkursu  ofert  zamieszczone zostanie na stronie 

internetowej Udzielającego zamówienia. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 20.03.2017r. 

3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

4. Załączniki: 

 Formularz oferty – Załącznik nr 1  

    Formularz cenowy – Załącznik nr 2  

    Wzór umowy – Załącznik Nr 3  


