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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26 

Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie  

z dnia 05.09. 2019 roku 
 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT  

 

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

w zakresie wykonywania badań histopatologicznych  

na rzecz pacjentów ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 
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I. Podstawa prawna 

Warunki prawne dotyczące postępowania konkursowego zawarte są w n/w  aktach prawnych: 

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190, z 

późn. zm., w dalszej części zwana „ustawą o działalności leczniczej”); 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.; w dalszej części zwana 

ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej); 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380; w 

dalszej części zwaną „Kodeksem cywilnym”); 

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 

584; zwana w dalszej części „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”). 

II. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs ofert będzie prowadzony na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz w oparciu o dokumentację konkursową. 

2. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 146 ust.1, art.147-150, 151 ust.1-5, 

art.152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki 

Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie. 

3. Sposób przeprowadzenia konkursu określają obowiązujące u Udzielającego 

zamówienia: Regulamin konkursu ofert oraz Regulamin pracy komisji konkursowej.  

4. Ilekroć w postępowaniu konkursu ofert  jest mowa o: 

a) SWKO – to rozumie się przez to niniejsze Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert; 

b) Oferencie – to rozumie się przez to podmiot wykonujący działalność leczniczą lub 

osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postepowaniem konkursu ofert, o 

których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) Udzielającym zamówienie – rozumie się przez to Zespół Opieki Zdrowotnej 

„Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7,  

96-500 Sochaczew; 

d) Przyjmującym zamówienie – to rozumie się przez to podmiot  uprawniony,  z 

którym  może  być  zawarta umowa na udzielenie zamówienia na realizację  

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania badań 

histopatologicznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1373, z późn. zm.); 



 3 

e) Formularzu oferty – rozumie się przez to obowiązujący formularz oferty 

przygotowany przez Udzielającego zamówienie; 

f) Przedmiocie konkursu ofert – rozumie się przez to świadczenia zdrowotne w 

zakresie wykonywania badań diagnostycznych na rzecz pacjentów ZOZ Szpitala 

Powiatowego w Sochaczewie;   

g) Umowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych – rozumie się przez to wzór umowy 

opracowany przez Udzielającego zamówienie, stanowiący załącznik nr 2 do SWKO. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych  oraz Regulamin pracy komisji konkursowej. 

III. Przedmiot postępowania konkursowego 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie, 

zwanego również Oferentem, na rzecz Szpitala Powiatowego w Sochaczewie zwanego 

dalej Udzielającym zamówienia lub Zamawiającym, zgodnie z wymogami wynikającymi 

z art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej świadczeń 

zdrowotnych w n/w zakresach: 

 Badania histopatologiczne w tym śródoperacyjne; 

 Badania cytologiczne;  

 Badania autopsyjne; 

2. W/w badania z wyjątkiem badań patomorfologicznych będą wykonywane w miejscu 

prowadzenia działalności przez Przyjmującego zamówienie, w trybie planowym wraz z 

opisami zawierającymi wyniki przeprowadzonych badań, na warunkach określonych w 

projekcje umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Szczegółowych Warunków 

Konkursu Ofert, zwanych dalej SWKO. 

3. Szacunkowa liczba badań stanowiących przedmiot zamówienia wynosi w skali 1 roku: 

 Badania histopatologiczne w tym śródoperacyjne – szacunkowa ilość ok. 3 405 

bad/rok wg poniższej specyfikacji: 

Nazwa badania 
Ilość 

badań/rok 
Materiał 

Cytologia nieginekologiczna 35 
Materiał histopatologiczny: 

plwocina, mocz, płyny z jam 

ciała 

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa  310 
Materiał histopatologiczny z 

biopsji aspiracyjnej 
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Biopsja gruboigłowa 35 
Materiał histopatologiczny z 

biopsji gruboigłowej 

Drobny materiał tkankowy 2245 

Materiał histopatologiczny: 

drobne zmiany skórne, 

materiał z endoskopii, 

wyskrobiny,  

Duży  materiał pooperacyjny - 

onkologiczny 
30 

Materiał histopatologiczny 

nowotworowy: macica z 

przydatkami, sutek, tarczyca, 

żołądek, jelito itp. 

Duży materiał pooperacyjny - 

nieonkologiczny 
140 

Materiał histopatologiczny bez 

nowotworu: macica z 

przydatkami, sutek, tarczyca, 

żołądek, jelito itp. 

Mały materiał pozabiegowy 600 

Materiał histopatologiczny: 

wyrostek, pęcherzyk, łagodny 

guzek sutka, większa zmiana 

skórna, stożek szyjki macicy, 

wyłuszczony mięśniak 

Badanie śródoperacyjne 10 Materiał histopatologiczny 

 

 Badania cytologii ginekologicznej – 1200 bad/rok;  

 Badania autopsyjne – 20 bad/rok; 

 

IV. Warunki wymagane od Oferentów 

1. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednim potencjałem, który jest podmiotem 

leczniczym w rozumieniu art. 4 lub 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności 

leczniczej wpisanym do właściwego rejestru. 

2. Posiada doświadczenie, poparte referencjami, w zakresie  wykonywania badań 

histopatologicznych  w min. 5 szpitalach ogólnoprofilowych   

3. Posiada certyfikaty uczestnictwa w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych z zakresu 

histopatologii 

4. Przyjmujący zamówienie będzie świadczył usługi medyczne w zakresie wykonywania 

badań na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia na zasadach określonych w 

niniejszym SWKO i w załączonym wzorze umowy. 

5. Badania będą przeprowadzane po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu bądź 

dostarczeniu materiałów do badań.  

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

zasadami wiedzy medycznej i przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu i aparatury 
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medycznej, przy jednoczesnym zachowaniu należytej w tym zakresie staranności oraz 

poszanowaniu praw pacjenta. 

7. Przyjmujący zamówienie zapewnia, iż usługi wykonywane będą przez personel 

medyczny o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych przewidzianych 

w obowiązujących przepisach. 

8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli przeprowadzonej 

przez Udzielającego Zamówienie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie 

świadczonych usług będących przedmiotem umowy. 

9. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do podania danych o swoim potencjale w 

Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ. 

10. Oferent składający ofertę w zakresie wykonywania badań histopatologicznych winien 

legitymować się certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością - ISO 9001 oraz licencją 

Polskiego Towarzystwa Patologów. 

11. Odbiór i transport materiałów do badań histopatologicznych oraz cytologii 

ginekologicznej winien odbywać się na koszt Przyjmującego Zamówienie 24 godziny na 

dobę / 7 dni w tygodniu. 

12. Rozliczenie wykonanych badań histopatologicznych winno odbywać się wg ilości 

wycinków a nie bloczków.  

V.    Opis sposobu przygotowania oferty konkursowej 

1. Oferent sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWKO i na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWKO udostępnionym przez Udzielającego zamówienia 

w formie papierowej lub elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej 

Udzielającego zamówienia. 

2. Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne badania. 

3. Ofertę należy wypełnić czytelnie pismem ręcznym, na maszynie lub komputerze w języku 

polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w językach obcych należy dostarczyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski dokonanym przez uprawnionego tłumacza, poświadczonym 

przez Oferenta. 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być datowane i parafowane 

przez osobę składającą ofertę. Poprawki lub zmiany powinny być naniesione w sposób 

umożliwiający odczytanie błędnego tekstu. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub 

posiadającą pełnomocnictwo, którego oryginał należy dołączyć do oferty. 

7. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami musi być parafowana przez Oferenta 

lub przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z pkt. 5. 
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8. Każda zapisana strona oferty powinna być kolejno ponumerowana. 

9. Wszystkie dokumenty dostarczone w formie kserokopii wymagają potwierdzenia za 

zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną do składania oświadczenia 

w imieniu Oferenta opatrzonych podpisem osoby upoważnionej i jej imienną pieczątką 

bądź czytelnym podpisem, datą i napisem „za zgodność z oryginałem". 

10. Cena określona w ofercie powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny 

uwzględniający wszystkie koszty niezbędne do realizacji umowy. Cena ofertowa jest ceną 

brutto, wyrażoną w złotych polskich. 

11. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami na ponumerowanych stronach 

należy umieścić w zapieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie opatrzonej napisem: 

 

Oferta na 

Świadczenie usług medycznych w zakresie 

wykonywania badań histopatologicznych 

na rzecz pacjentów ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 

Nie otwierać przed godziną 12:30 dnia 12.09.2019r. 

12. Wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty ponosi Oferent, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

VI.    Informacje o dokumentach załączanych przez Oferenta 

1. Do udziału w postępowaniu konkursowym dopuszcza się oferentów, których oferty nie 

podlegają odrzuceniu, ponieważ spełniają niżej wymienione warunki formalne: 

1) oferta została złożona na prawidłowo wypełnionym formularzu oferty (według 

załącznika: nr 1 do SWKO), udostępnionym przez Udzielającego zamówienia, 

2) z oferty i załączonych do niej dokumentów tj. statutu / regulaminu organizacyjnego 

podmiotu leczniczego, będącego Oferentem wynika, iż Oferent jest podmiotem 

wymienionym w art. 4 lub 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej,  

3) z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, iż Oferent jest zarejestrowany w 

Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej / Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posiada nadany numer 

REGON i NIP. W przypadku spółki cywilnej wymagany jest wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG od wszystkich wspólników, 

4) z oferty i załączonych do niej dokumentów, m.in. wypis z rejestru podmiotów 

leczniczych, wynika, iż Oferent posiada uprawnienia niezbędne do udzielania świadczeń    
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zdrowotnych,    w    szczególności    do    wykonywania badań diagnostycznych 

objętych przedmiotem konkursu, potwierdzone danymi z wypisu rejestru podmiotów 

leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. 

5) z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, iż Oferent zatrudnia personel 

posiadający kwalifikacje wymagane do udzielania świadczeń zleconych przez 

Udzielającego zamówienia, którego liczba i kwalifikacje zostaną wskazane w 

załączniku do oferty, 

6) z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, iż Oferent posiada sprzęt i aparaturę 

medyczną niezbędną do wykonania zamówienia, opisaną w załączniku do oferty, 

7) z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, iż Przyjmujący zamówienie 

akceptuje warunki związane z wykonaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz 

Udzielającego zamówienia, zawarte w umowie o udzielenie zamówienia na świadczenie 

usług medycznych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, czego 

potwierdzeniem jest załączenie do oferty parafowanego wzoru ww. umowy i  

stosownego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 5 do SWKO, 

8) z oferty i załączonych referencji wynika, iż Przyjmujący zamówienie posiada 

doświadczenie w wykonywaniu badań histopatologicznych 

2. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć 

do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty. 

3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia 

może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt.1 i 2 Oferent przedkłada w formie oryginału lub w 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną do 

składania oświadczenia w imieniu Oferenta opatrzonych imienną pieczątką i podpisem osoby 

upoważnionej, datą i napisem „za zgodność z oryginałem". 

 

VII.    Zasady wyboru i oceny ofert 

 
A. Ocena formalna ofert. 

 

1. W  pierwszej   kolejności   Komisja  sprawdzi   wymogi   formalne  ofert  oraz  
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kompletność  załączonej dokumentacji. Oferty nie spełniające warunków określonych 

w SWKO lub zgłoszone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. 

2. Następnie Komisja przeprowadzi ocenę spełniania warunków na podstawie złożonych 

przez Oferentów oświadczeń i zobowiązań o spełnianiu tych warunków  w oparciu o 

wymagane Szczegółowymi Warunkami  Konkursu Ofert dokumenty wyszczególnione 

w punkcie V i VI. 

3. Ocena spełnienia wymagań zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez 

Oferenta dokumentów przy zastosowaniu formuły „spełnia” – „nie spełnia”. 

4. Oferty Oferentów nie spełniających warunków w niniejszym postępowaniu zostaną 

odrzucone. 

5. Oferta zawierająca rażąco niskie ceny badań, tj. takie, w przypadku których zachodzi 

podejrzenie, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zostanie odrzucona. 

 

B. Ocena merytoryczna. 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą stosowane następujące kryteria: 

 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium Liczba pkt 

1 Cena świadczeń zdrowotnych 0,08 80 

2 Ocena kompetencji 0,01 10 

3 Dostępność do punktu odbioru materiału 0,01 10 

1. Kryterium  - cena  świadczeń  zdrowotnych – max 80 pkt - oznacza łączną wartość 

brutto badań w okresie 12 miesięcy. Cena określona w ofercie musi być skalkulowana 

w sposób jednoznaczny bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia. 

Cena oferty musi być podana w PLN brutto (z VAT) oraz zawierać wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. 

 

2. Kryterium - ocena kompetencji  - max 10pkt - Ocena punktowa za kryterium 

dokonana będzie indywidualnie przez poszczególnych członków Komisji 

Konkursowej, a następnie przyjmowana do ogólnej oceny kryterium  jako średnia 

liczba punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji. Do oceny 

kompetencji zastosowane zostaną w m.in. następujące elementy: 

a) Doświadczenie zawodowe personelu skierowanego do realizacji umowy – 

najwyżej zostanie oceniona oferta wskazująca na największą liczbę badań 

wykonanych w roku 2018 przez osoby wskazane w ofercie na podstawie 

oświadczenia Oferenta, 
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b) Kompetencje zawodowe Oferenta – najwyżej zostanie oceniona oferta 

wskazująca największą liczbę certyfikatów dotyczących wykonywania badań 

diagnostycznych z zakresu histopatologii. 

 

3. Kryterium - dostępność do punktu odbioru materiału –  10 pkt - będzie oceniana 

następująco za dostęp 24godz/dobę, 7 dni w tygodniu. 

 

 SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIÓW: 

 

1. Kryterium ceny świadczeń zdrowotnych będzie rozpatrywane na podstawie cen 

podanych przez Oferenta. 

 

Cena oferty za świadczenie usług będzie oceniona wg następującego wzoru: 

 

P=[(Cn* 100)/Cb]* Wk 

Gdzie :  

P - otrzymane punkty 

Cn - cena najniższa z otrzymanych ofert  

Cb - cena badanej oferty  

Wk - waga kryterium 

 

 

2. Kryterium ocena kompetencji oceniane będzie wg następującego wzoru: 

 

P=[(Ib*100)/Iw]* Wk 

Gdzie: 

P - otrzymane punkty 

Ib - ilość punktów badanej oferty  

Iw - największa ilość punktów oferty przyznana w tym kryterium 

Wk - waga kryterium 

 

3. Kryterium dostępność do punktu odbioru materiału – oferta otrzyma 10 pkt za 

dostęp 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu 
 

 

Ocena końcowa oferty: Jest to suma punktów za wszystkie kryteria. 

 

Maksymalnie Oferent może uzyskać 100 pkt. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, 

która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

VIII.    Termin związania ofertą 

 

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

 

IX.     Miejsce oraz termin składania ofert 
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1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Szpitala Powiatowego w 

Sochaczewie, pok. 143 osobiście lub pocztą na adres Udzielającego zamówienia - 

decyduje data   otrzymania   oferty   przez   Udzielającego   zamówienia -   w zaklejonych 

nieprzeźroczystych   kopertach   lub   innych   nieprzeźroczystych opakowaniach 

zbiorczych do dnia 12..09.2019r. do godz. 12:00. 

2. Pracownik Kancelarii przyjmujący kopertę lub inne opakowanie zbiorcze wpisuje na niej 

dzień i godzinę otrzymania. 

 

X.    Miejsce i termin otwarcia ofert   

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.09.2019r. o godz. 12:30 w siedzibie Szpitala 

Powiatowego w Sochaczewie w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń, pok. 130. 

2. Otwarcia ofert dokonuje komisja konkursowa. 

XI.    Warunki Konkursu 

 

1. Konkurs ofert rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu i trwa do 

czasu rozstrzygnięcia. Zasady funkcjonowania komisji konkursowej określa Regulamin 

pracy komisji konkursowej. 

2. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu konkursu 

poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej. Oferent wybrany w wyniku 

postępowania konkursowego otrzymuje informacje o terminie i miejscu podpisania 

umowy na adres email lub pisemnie. 

3. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent 

może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest. W takim wypadku: 

a) do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone; 

b) protest rozpatruje komisja konkursowa w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty 

jego złożenia; 

c) o wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu komisja konkursowa umieszcza informacje 

na stronie internetowej. 

5. Od wyniku rozstrzygnięcia konkursu Oferent może wnieść odwołanie do Udzielającego 

zamówienia, a obowiązują następujące zasady: 

a) oferent może wnieść odwołanie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o wyniku 

konkursu; 

b) wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych; 
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c) Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga odwołanie najpóźniej w ciągu 

7 dni od daty jego otrzymania; 

d) o wniesieniu i wyniku rozstrzygnięcia odwołania Udzielający zamówienia 

zamieszcza informacje na stronie internetowej; 

6. W razie, gdy do postępowania konkursowego została zgłoszona tylko jedna oferta, 

Udzielający zamówienia może przyjąć tą ofertę, jeżeli komisja stwierdzi, że spełnia ona 

wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 

XII.    Rozstrzygniecie konkursu i warunki zawarcia umowy 

1. Termin rozstrzygnięcia wyznacza się na dzień 16.09.2019r. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu oznacza wskazanie oferentów wybranych w wyniku 

postępowania konkursowego w ilości wynikającej z zapotrzebowania Udzielającego 

zamówienia.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu określonym w ogłoszeniu o 

konkursie ofert, podając nazwę (imię i nazwisko) oraz siedzibę (adres miejsca 

zamieszkania) Oferentów, którzy zostali wybrani. 

4. Udzielający zamówienia zawrze umowę z Oferentem, którego oferta została wybrana przez 

komisję konkursową jako najkorzystniejsza. 

5. Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

6. Umowa zostanie zawarta na okres od 1.10.2019r do 30.09.2022r. 

7. Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu w całości lub części bez 

podania przyczyn na każdym jego etapie. 

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie także prawo do przesunięcia terminu składania 

ofert, unieważnienia postępowania konkursowego oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia 

postępowania w przypadku konieczności uzupełniania dokumentów przez oferenta. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego w 

przypadku, w którym: 

a) nie wpłynęła żadna oferta; 

b) wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu z zastrzeżeniem określonym 

w cz. XI pkt. 6 SWKO; 

c) odrzucono wszystkie oferty; 

d) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający 

zamówienia przeznaczył na sfinansowanie świadczeń objętych postępowaniem 

konkursowym; 
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e) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż przeprowadzenie 

postępowania nie leży w interesie Udzielającego zamówienia czego nie można 

było wcześniej przewidzieć. 

5. Ostateczne informacje dotyczące zawarcia umowy Udzielający Zamówienia przekazuje 

wybranemu oferentowi pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. 

XIII.     Informacja o sposobie porozumiewania się z oferentami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów 

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje związane z niniejszym 

postępowaniem Udzielający Zamówienia i Oferenci przekazują w formie elektronicznej; 

e-mail: j.nawlatyna@szpitalsochczew.pl  

2. Treść pytań i odpowiedzi dotycząca postępowania konkursowego umieszczona będzie na 

stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie www.szpitalsochaczew.pl bez 

wskazania danych podmiotu kierującego zapytanie. 

3. Korespondencje pisemnie należy kierować na adres: 

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie  

ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew 

4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w związku z konkursem jest :  

p. Joanna Nawłatyna – Specjalista ds. zamówień publicznych t e l . 4 6  864 95 21; e-mail: 

j.nawlatyna@szpitalsochaczew.pl  

5. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty konkursowej 

Załącznik nr 2a do SWKO - Projekt umowy – badania histopatologiczne 

Załącznik nr 2b do SWKO - Projekt umowy – badania autopsyjne 

Załącznik nr 3 do SWKO - Wykaz personelu udzielającego świadczeń będących przedmiotem 

oferty 

Załącznik nr 4 do SWKO - Wykaz sprzętu i aparatury medycznej 

Załącznik nr 5 do SWKO – Oświadczenie Oferenta 

Załącznik nr 6 do SWKO – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

mailto:j.nawlatyna@szpitalsochczew.pl
http://www.szpitalsochaczew.pl/
mailto:j.nawlatyna@szpitalsochaczew.pl

